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 املقدمة: .1

التعلمية   ل عصب العملية  ِّ
 
املمارسات اإلدارية التي تشغل ذهن املهتمين والباحثين التربويين، فهي ُتمث أهم  ل القيادة املدرسية  ِّ

 
شك

ُ
والتعليمية،  ت

أن    عن 
ا

اإلدارية والتعليمية، فضًل العملية  ر في كل جوانب 
 
يؤث الذي  الرئيس  بالدور  اإلدارية، كما تقوم  العملية  ل عوجوهر 

 
تمث  نصر ها 

ا
 يحيو   ا

ا
في توجيه   ا

 .، وتنفيذها، وتقويمها، وتطويرهاجميع املمارسات التعليمية واإلدارية

اإلداريةو  العملية  عصب  املدرسية  القيادة  ل 
 
الشهري و   ،تمث ترى  حيث  والتعليمية؛  اإلدارية  الجوانب  مختلف  في  أهميتها  إلى  الباحثون  يشير 

 ، ملا تمتلكه من دور فاعل في تحقيق رسالة املدرسة؛ املدرسية تعدُّ بمثابة املسؤول األول عن تنفيذ سياسة اإلدارة التربوية والتعليمية( أن  القيادة 2008)

 التعليمية.  ليةإنجاح العم تحقيقعلى ألنها تتسم بالحرية في القيام بأدوارها، واتخاذ القرارات الخاصة التي تعينها ؛ من خًلل عًلقتها باملعلمين والطلبة

ملا لها من دور فاعل في جميع جوانب العملية اإلدارية والتعليمية؛ حيث   ؛املدرسة أحد العناصر الرئيسة في منظومة القيادة املدرسية قائد ويعد

املدرس ي    (Farah,2013)  فرح  يذكر القائد  للتمي  أن   وتحقيقها  املدرسة  نجاح  عاتقه  أساس  على  يقع  ألنه  تحق  ز؛  التي  واألدوار  األهداف الواجبات  ق 
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 :امللخص

التعلم   نواتج  تحسين  في  الحكومية  االبتدائية  املدراس  قائدات  دور  معرفة  إلى  الدراسة  املعلماتهدفت  نظر  وجهة  بعتمن  وات   ، 

ن وتكو  التحليلي،  الوصفي  املنهج  )  عينة  تالدراسة  من  طبقت عليهم  ( معلمة434الدراسة  تضمنت،  ثًلثة  ( فقرة، موزعة على  41)  استبانة 

بتحسين نواتج التعلم من الجوانب الثًلثة املعرفية،  يقمن  قائدات املدراس    أن   محاور )املعرفية، املهارية، والوجدانية(، وأسفرت النتائج عن

 
ا
على الترتيب األول من   الوجدانيالجانب    %(، وقد حصل82.2(، وبوزن نسبي )4.11وبمتوسط حسابي )(،  املهارية، والوجدانية بدرجة )غالبا

( وبمتوسط حسابي  املحاور،  )4.18بين  نسبي  وبوزن   ،)83.6( بمتوسط حسابي  املعرفي،  الجانب  الثاني  الترتيب  في  وبوزن  4.08%(، وجاء   ،)

ائج إلى  عدم %(، كما أسفرت النت80.6(، وبوزن نسبي )4.03%(، في حين احتل الترتيب األخير الجانب املهاري، وبمتوسط حسابي )81.6نسبي )

م    فيفروق ذات دالة إحصائية  وجود  
ُّ
عل الت  املدارس في تحسين نواتج  املعلمات تعزى  دور قائدات  تغي ري من وجهة نظر 

ُ
التخصص وسنوات    مل

الدراسة  أ وقد    الخبرة. املدارسوصت  قائدات  اهتمام  زيادة  أدائه  بضرورة  وتطوير  الحديثة،  التعليم  بتقنيات  املعلمات  تحليل    نبتزويد  في 

 في ضوء نواتج التعلم، وتبني مداخل في التدريس تقوم على االبتكار واإلبداع. حتوى امل

م  ؛: قائدات املدراسالكلمات املفتاحية
ُّ
عل  .األدوار؛ نواتج الت 
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محف   تعليمية  بيئة  إيجاد  إلى  ويسعى  عاٍل،  بمستوى  والتربوية  للطلبةالتعليمية  اتجاهات    ،زة  وتحديد  للتعليم،  املستقبلية  الرؤى  تحقيق  خًلل  من 

 .املدرسة، ووضع أهدافها بوسائل وأساليب حديثة؛ لتحقيق قيادة التغيير إلى األفضل

والداعم الرئيس للعاملين فيها في زيادة دافعيتهم   ،أن  القائد املدرس ي يعدُّ األساس في نجاح املدرسةإلى  ( 2017ير آل سليمان والحبيب )وباملثل يش

لتحسين العملية التعليمية والتربوية بما  ؛وتوجيه أعمالهم وتقييمها، وتجويد مستوى األداء التعليمي، وإتاحة مختلف التسهيًلت الضرورية ،نحو العمل

 
 
 . للمدرسةبات املعلمين والطلبة والبيئة الداخلية يوائم متطل

التربوية العملية  في  املدرسة  قائدة  أهمية  للق  ؛وفي ضوء  أن   الباحثون  العملية يرى  في ممارسة  بها  مناطة  ومهمة  ا مختلفة  أدوارا املدرسية  ائدة 

يُ  حيث  واإلدارية؛  )التعليمية  الشنيفي  تربوي  إلى  (  2018شير  ا 
ا
ومشرف ا  قائدا يعدُّ  املدرسة  قائد  للطًلب  اأن   اآلمنة  التعليمية  البيئة  توفير  عن   

ا
 ،مسؤوال

   .من أجل تحقيق الغايات التربوية ؛التكامل املنهي لديهم وتوجيه املعلمين التوجيه السليم الذي يتًلءم مع 

 ( أن  القيادة املدرسية تُ  (2020شراحيليويذكر  
 
 مث

 
ا لقدرتها على  ؛  ن النظام التعليمي من تحقيق األهداف املرجوة منهل حجر الزاوية في تمك نظرا

أداء أدوارهم بكفاءة وفاعلية، وتوفير بيئة مدرسية تسودها الثقة والتقدير على  زهم  يوتحف  ،التأثير في أعضاء املدرسة من الطًلب واإلداريين واملعلمين

م ونواتج    ،والتعاون واملشاركة والرعاية، وإثارة دوافعهم لتطوير أداء املدرسة، وتحسين األداء املدرس ي بوجه عام
ُّ
عل   وآخرونبوجه خاص. ويذكر بكير    الت 

Baker et al.,2012))    ا في تطوير نواتج م أن  لقيادات املدرسة دورا
ُّ
عل املناهج الدراسية، وطرق التدريس    يمثلون اإلساس في التحسين؛ إذ  الت  املستمر في 

 وغيرها من العناصر التعليمية. 

ا وتطوير القائمين عليها من الطلبة  هات التي توليها الدول املختلفة في تطويرها وتحسينهعدُّ تحسين نواتج التعلم إحدى أهم املسؤوليات والتوج  يو 

بمُ  التعلـيم واالرتقـاء  التعليمية؛ حيث يشهد تجويـد نوعيـة  املدرسية في سياستها  العالي  والقيادات  التعليم  أنظمة  ا في  ا كبيرا اهتماما العالم بخرجاتـه  دول 

املعرفةإذ  أجمـع؛   مجتمع  بتكوين  االهتمام     ،يزداد 
 
املتمك البشرية  الطاقات  إعداد  خًلل  معرفي  من  ومهاري  نـة  مؤسسـات    ،اا  لقيادة   . املجتمـعومؤهلة 

 (  2018)الثبيتى،

بنواتج   م واالهتمام 
ُّ
عل بالغة  الت  أهمية  له  التعليم  )و   ،في مؤسسات  نواتج  2010يذكر قاسم وحسن  أن  م ( 

ُّ
عل ملراجعة محتوى    الت  الة  فع  وسيلة 

مل انتقال املتعلم من التعليم إلى  تسه  و اسية، والتركيز على األولويات املهمة،  املقررات الدر 
ُّ
عل  الت 

ُ
ز التعاون النشط  عز  ، واكتساب مهارات التفكير العليا، وت

 وفيما بين املتعلمين.  ،وبين املتعلم واملادة الدراسية ،بين املعلم واملتعلم 

( الثبيتي  يرى  نواتج  2018كما  أن   م ( 
ُّ
عل    الت 

 
متوف ا  أساسا التعليميةر  املناهج  لتطوير  ا  وتُ تينا  ، 

 
حول مث املتمركز  املنهج  تصميم  ملدخل  ا  تطبيقا ل 

للتعلم، و  املتعلم  للتحق  هي  املتعلم، وترفع دافعية   وسيلة 
 
املتعل القرارات  املتق من  الرشيدة، وأسلوب لتعزيز فلسفة  التعليمية  باملناهج والبيئة  ابعة قة 

ويرى   املستمر.  )والتحسين  لنواتج  2018عمر  أن   م ( 
ُّ
عل املعلم   الت  عمل  تنظم  في  يُ   ؛أهمية  لنواتج  سه  بما  طًلبه  تحقيق  م ل 

ُّ
عل عن    الت  ا  بعيدا املطلوبة 

 
ُ
ت تدريسية  استراتيجيات  واستخدام  إطار  العشوائية،  في  واملعلم  الطالب  بين  النشط  التعاون  فرص  زيادة  في  نقاط سهم  وتحديد  املقصودة،  النواتج 

 الضعف وتدعيمها وعًلجها في إطار العمل على تحقيق رؤية املؤسسة التعليمية وضمان الجودة الشاملة لها.

م ويشهد موضوع نواتج  
ُّ
عل ا من قِّ   الت  ا كبيرا ع متعلم ل الحقيقي نحو مجتمبوابة التحو  وصفه  ب   ؛بل وزارة التعليم باململكة العربية السعوديةاهتماما

يهتمون   أمورهم  وأولياء  فالطًلب  السعودي،  باملجتمع  للمنافسةبيسمو  يؤهلهم  تعليمي  أفضل مستوى  أبنائهم على  في سوق    حصول  والتميز  واإلبداع 

توج    .العمل أسهمت  التعليم  وقد  وزارة  فيهات  تحو    الجديدة  بالتوج  إحداث  وذلك  االبتدائي،  التعليم  في منظومة  التركيز  الت  إلى  »نواتج  ه  م على 
ُّ
عل « الت 

م واالختبارات الدولية لطًلب وطالبات التعليم العام، واهتمام قيادات املدراس بذلك؛ لتحسين نواتج  
ُّ
عل لدى الطالبات في مدارس التعليم   وتطويرها  الت 

   اململكة العربية السعودية.ب

التعلم نواتج  بتحسين  التعليم  وزارة  اهتمام  ظل  أظهرت  ففي   ،( بيزا   الختبار  للطلبة  الدولي  التقييم  برنامج  لنتائج  الدولية    2018التقارير 

,[PISA]Programmer for International Student Assessment  ت في الثلث
 
( في القراءة والرياضيات والعلوم؛ أن  اململكة العربية السعودية قد حل

( املم( دولة،79األسفل من بين  إذ جاء مجموع نقاط  التعاون االقتصادي والتنمية، وحصلت ؛  بلدان منظمة  املتوسط في  أقل من  لكة في هذا االختبار 

 ( PISA,(2018 ( نقطة (386( نقطة، وفي العلوم على 373نقطة، وفي الرياضيات على )(399) اململكة في نتائج اختبار القراءة على 

مستوى    أن  نتائج االختبارات املركزية ملستوى الكفاءة العامة ملتوسط مدارس إدارات تعليم جدة بمتوسط إدارات التعليم في اململكة  بينت  وقد

ا بمتوسط )
ا
ا بمتوسط )270كفاءة إدارات تعليم جدة في اختبار القراءة متوسط

ا
ا  293(، وجاء مستوى كفاءة إدارات التعليم متوسط اختبارات مواد (. أم 

القراءة بمتوسط ) اختبار:  ا في  إدارات تعليم جدة منخفضا السادس )القراءة، والرياضيات، والعلوم(؛ فجاء مستوى كفاءة  (، والرياضيات 260الصف 

( )193.5بمتوسط  بمتوسط  والعلوم  القرا 240(،  اختبار:  في  ا  أيضا ا  منخفضا باململكة  التعليم  إدارات  كفاءة  مستوى  جاء  كما   .)( بمتوسط  (،  251ءة 

 (.   2019(، )إدارة تعليم جدة، 236(، والعلوم بمتوسط )190والرياضيات بمتوسط )
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السابقةوفي سياق هذه   الدوليين )املؤشرات  الطًلب  نتائج برامج تقييم  التعاون االقتصادي والتنمية في ضوء  أشار تقرير منظمة   ،PISA إلى  )

ائد في نتائج الطًلب الدوليين، وأن  هناك حاجة إلى أنواع جديدة من التدريب والتطوير؛ ليكون قائد املدرسة وجود عًلقة بين فاعلية املدرسة وأداء الق

ا في دوره   (  2019)السبيعي، .ناجحا

م عة لتطوير نواتج  ومن هذا املنطلق، بدأت وزارة التعليم ترسم آليات متنو  
ُّ
عل    -ت الوزارة  في اململكة العربية السعودية، وأعد    الت 

 
لة في اإلدارة  ممث

التربوي  لإلشراف  واضحة  -العامة  ا؛  خطة عمل شاملة  واملهارية عموما املعرفية  النواتج  تحسين  إلى  العملية   ،تهدف  في  القوة  تحديد مواطن  من خًلل 

ا  ان وتوثيقه كم  الستهدافها بالدعم والتصحيح، ومتابعة مستوى التحس  التعليمية، وتعزيزها واستثمار خبراتها، وتحديد مواطن التركيز   للتأكد من    ؛ونوعا

نواتج   م أن  
ُّ
عل    الت 

 
ومتطل وتتضم  تتوافق  املستقبلية.  العمل  سوق  وحاجة  التنمية  من  بات  أكثر  الخطة  الفصول    20))ن  داخل  باألداء  لًلرتقاء  آلية 

املن البرامج واألنشطة  القطاعات  ف  الدراسية، مع دعم  الخطة  املدرسة، وتشمل  التعليم، وتُ اإلشرافذة في  إدارة  املختلفة،  ية في  باملراحل  الفئات  راعي كل 

 ُبنيت وفق معايير واضحة، ومؤشرات لألداء قابلة للقيادة املدرسية
ُ
 .(أ  2020)وزارة التعليم، حيث

أهمية  و  تأكيدها  من  السابقة  الدراسات  أوضحته  ما  على  جميع بناءا  من  التعليمية  للعملية  املختلفة  الجوانب  تحسين  في  املدرسية  القيادة 

ة  :النواحي ة، والوجداني  ة، واملهاري  ا لسعي اململكة الدؤوب توجيه العملية التعليمية نحو التمي  عبر   ،املعرفي  ال، وتحقيقا   -ز واملنافسة والتعلم الفع 
 
لة في  ممث

م ا في تطوير نواتج    -وزارة التعليم 
ُّ
عل م "مدينة جدة" في تحسين نواتج  بـلتقص ي دور قائدات املدارس    ةالحاليالدراسة   تاءج  ؛لت 

ُّ
عل لدى طالبات املرحلة    الت 

 .االبتدائية 

 مشكلة الدراسة: .1.1

الدور   التعليم  إليه  تسعى  الذي  مع تعاظم  التعلمية  ؛تحقيق نواتج تعلمية فاعلةفي  وزارة  العملية  أطراف  التعليمية،    -أصبحت مشاركة جميع 

املدارس في ممارسة تحسين نواتج   م السيما قيادات 
ُّ
عل املدرسية في تحسين عملية   وتطويرها  الت  القيادات  تبذلها  التي  الجهود  الرغم من  ا. وعلى  ا مهما أمرا

م البحثية وجود ضعف في نواتج  الدالئل؛ لكن املرحلة االبتدائية بمدنية جدة بالتعليم والتعلم 
ُّ
عل ويظهر ذلك في ضعف التحصيل   ،باملرحلة االبتدائية الت 

الدوليةو الدراس ي.   االختبارات  تقرير  نتائج  من  ن  تبي  والرياضيات قد  )  للعلوم  السعوديةTIMSS- 2015للعام  العربية  اململكة  في  التحصيل   ؛(  ضعف 

 ( 2016)الشمراني وآخرون،  .ة املرحلة االبتدائيةالدراس ي في مادتي العلوم والرياضيات لطلب

 Programmer for International[ PISA],  2018)  الختبار بيزا لنتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة  الدولية    أظهرت التقاريروفي السياق ذاته،  

Student Assessment )  في تحصيل الطلبة 
ا
  واضحا

ا
املركزية كما بينت نتائج االختبارات    ،في مجال القراءة والرياضيات والعلوم  االبتدائيالثالث    ضعفا

كما جاء مستوى كفاءة     ،في اختبار مادة القراءة   كفاءة طلبة الصف الثالث  ضعف مستوى    ملستوى الكفاءة العامة ملتوسط مدارس إدارات تعليم جدة 

ا في اختباطلبة الصف السادس بمدراس التعليم بجدة   ( 2019،)إدارة تعليم جدة  .القراءة، والرياضيات، والعلوم ات مواد ر منخفضا

عام بوجه  محلية  سابقة  دراسات  نتائج  فأوضحت  البحثي  املستوى  على  ا  نواتج    ؛أم  م ضعف 
ُّ
عل تلك   الت  ومن  االبتدائية،  املرحلة  طلبة  لدى 

دراسة   )الدراسات  الرياضيات  ،(2016إبراهيم  مادة  في  الباطن  بحفر  االبتدائية  املرحلة  طًلب  بعض  لدى  التحصيلي  املستوى  أظهرت ضعف  ، التي 

اململكة العربية السعودية جاء في بأظهرت أن  املستوى العام للتحصيل في الرياضيات لدى طلبة املرحلة االبتدائية التي  ،(2017) ودراسة العتيبى وآخرين

جزئي   املاهر  ت  و   ،ااملستوى 
 
)ندل وكريمة  بوعناني  دراسة  في  2018تائج  الدراس ي  التحصيل  تدني  على  املرحلة مادتي  (  تًلميذ  لدى  والقراءة  الرياضيات 

ا دراسة شحاتاالبتدائيتينالرابعة والخامسة    تاناالبتدائية )السن نت وجود أسباب تقف وراء ضعف مستوى تحصيل طلبة فبي  (  2016وآخرين )  ة(، أم 

 . TIMSS  اململكة العربية السعودية في الرياضيات والعلوم وفق نتائج الدراسات الدولية

   -ومن منطلق أن  القيادة املدرسية
 
ل عليها    -بقائدات املدارسلة  ممث نجاح عملية التعليم في  تعدُّ من أبرز العناصر التعليمية األساسية التي ُيعو 

 ، الحريري ؛  2015؛ الجريوي،  2017آل سليمان والحبيب،  التعليمية واإلدارية )أدورها  ، ال سيما  وتحسينها وتطويرها للطلبةوالتعليم والنواتج التعليمية  

 . (Farah,2013؛ 2018 ،الشنيفي ؛ 2008؛ الشهري،  2020؛ شراحيلي، 2013السبيل،  ؛ 2008

الباحثو  في  ةخًلل عمل  تربوية  االبتدائي  بعض  مشرفة  التعليم  بمكتب  الحظت  في    بمدينة جدة   مدارس  التعليم ممثلة  وزارة   اإلشراف اهتمام 

املدرسية  التربوي   القيادات  التعلم وذلك من خًلل تدريب  البتحسين نواتج  العمل وعقد  الدورات وورش  العديد من  الدورية معها، ومن  لوتنفيذ  قاءات 

إداء   اإلشرافالباحثة خًلل ممارسة    مًلحظةجهة أخرى   الطالبات وتغير في مستوى  االبتدائية تغيير ضعيف في نواتج تعلم  املدراس  التربوي في بعض 

    مما دفع الباحثة إلى معرفة دور قائدات املدراس في تحسين نواتج التعلم. املعلمات

ا   الة  تعلم لواقع املأمول واملطلوب في تحقيق نواتج  جدة خاصة إلى ا في مدينة  و  ، املدارس السعودية عامة في  لوصول بالتعليم االبتدائي  على ا وحرصا  ،فع 

ا من أهمية دور القيادات املدرسية في تحقيق نواتج  
ا
م وانطًلق

ُّ
عل    الت 

 
التي تتطل ا بالتحديات  ال، ووعيا م ب تطوير نواتج  الفع 

ُّ
عل في املرحلة االبتدائية وتحسينه،    الت 

ا إلى التوج   ستنادا ٍ سواء، واِّ
ا على دوره املهم في حياة الطلبة واملجتمع السعودي على حد  هات الحديثة لوزارة التعليم في االهتمام به وتطوير نواتج التعليم، وتأكيدا

 من الباحثة  
ا
م اط بقائدات مدارس املرحلة االبتدائية بمدنية جدة في تحسين نواتج  بأهمية تقص ي الدور املن  -ممارسة في امليدان بوصفها    -ورغبة

ُّ
عل تأتي هذه   الت 

م باملدارس االبتدائية الحكومية في مدينة جدة الدراسة للوقوف على  دور قائدات 
ُّ
عل  .املعلمات من وجهة نظر املدارس في تحسين نواتج الت 
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  أسئلة الدراسة:  .2.1

الدراسة   لإلجابة عتسعى  اآلتي:    نالحالية  الرئيس  نواتج  السؤال  تحسين  في  املدارس  قائدات  دور  م ما 
ُّ
عل الحكومية  ب  الت  االبتدائية  في  املدارس 

 ه من خًلل التساؤالت الفرعية التالية: نهذا التساؤل الرئيس تسعى الدراسة إلى اإلجابة ع ن ولإلجابة ع من وجهة نظر املعلمات؟ مدينة جدة 

م ما دور قائدات املدارس في تحسين نواتج  .1
ُّ
عل    ؟من وجهة نظر املعلمات من الجانب املعرفي  الت 

م ما دور قائدات املدارس في تحسين نواتج  .2
ُّ
عل    ؟من وجهة نظر املعلمات من الجانب املهاري  الت 

م ما دور قائدات املدارس في تحسين نواتج  .3
ُّ
عل    ؟املعلمات من وجهة نظر من الجانب الوجداني  الت 

م دور قائدات املدارس في تحسين نواتج    في  (0.05)هل توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى   .4
ُّ
عل ر تعزى    من وجهة نظر املعلمات  الت  تغي 

ُ
  ي مل

 التخصص وسنوات الخبرة؟

 أهداف الدراسة: .3.1

إلى   الحالية  الدراسة  نواتج    معرفةتسعى  تحسين  في  املدارس  قائدات  بها  تقوم  التي  م األدوار 
ُّ
عل والوحدانية    الت  واملهارية  املعرفية  الجوانب  من 

م دور قائدات املدارس في تحسين نواتج    فياختًلف  ، وماذا كان  من وجهة نظر املعلماتمدينة جدة  في  االبتدائية الحكومية    املدارسب
ُّ
عل من وجهة نظر    الت 

ري املعلمات تعزى  تغي 
ُ
 . خصص وسنوات الخبرة الت مل

 أهمية الدراسة: .4.1

إلى الدراسة من خًلل استجابتها  أهمية  التعليم به    نادي تُ ا  م  تبرز  م من ضرورة تحسين نواتج    وزارة 
ُّ
عل أهمية، و الت  بيان  النظرية    يمكن  الدراسة 

 في اآلتي:  والتطبيقية 

 األهمية النظرية:  .1.4.1

م تحسين نواتج  على  أهمية هذه الدراسة من أهمية حرص وزارة التعليم باململكة    تنبع •
ُّ
عل -TIMSSمؤشرات اختبارات )نتيجة لواقع    وتطويرها  الت 

2015 )(PISA-2018 )  ،وتطويرها وذلك بدعم أدوار العاملين في املدارس للمملكة  . 

•  
ُ
ل عليها في تحسين  عو  حول املمارسات والخبرات الناجحة التي يُ   ،الخروج بإطار مفاهيمي نظري للقيادات املدرسيةفي  سهم الدراسة الحالية  قد ت

م نواتج 
ُّ
عل  املختلفة للطلبة. الت 

أن تفيد • املهتمين    هذه   يمكن  الباحثين  املدرس ي تجاه تحسين  بالدراسة في دعم جهود  بالقائد  املناطة  األدوار واملسؤوليات  املجال في توضيح  هذا 

م 
ُّ
عل  . الت 

 طار فكري لألدوار املناطة بالقيادات املدرسية تجاه تحسين نواتج إل من خًلل تقديمها  ،تعدُّ هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربية •
ُّ
عل  . م الت 

م نواتج بقد تفتح الدراسة املجال أمام الباحثين واملهتمين  •
ُّ
عل  رات مختلفة.؛ إلجراء دراسات أخرى وبمتغي  الت 

 األهمية التطبيقية:   .2.4.1

في  قد   • التعليم  بوزارة  التعليمية  السياسات  صانعي  الدراسة  هذه  نتائج  سياستهاتفيد  بتطوير  وو   ،تطوير  الخاصة  خططها   قائدات   مهامضع 

ا  املدارس  اململكة العربية السعودية. في عند رسم اآلليات املقترحة لتطوير نواتج التعليم، خصوصا

،  لقائدات املدراسالناجحة    األدوار  تطويرفي املرحلة االبتدائية على    املدارس  قائداتإعـداد  و   تدريب  القائمين علـىقد تفيد نتائج هذه الدراسة   •

ن منوذلك في  م طالبات املرحلة االبتدائية خاص األدوار املعرفية والوجدانية واملهارية التي ُتحس ِّ
ُّ
 واملراحل األخرى بوجه عام. ،ةتعليم وتعل

ها ستفيد طلبة املرحلة االب • ا لتحسن أدوار القيادات املدرسية. كما أن  مهم؛ نظرا
ُّ
 تدائية في تحسين تعليمهم وتعل

   مل أن تفيد هذه الدراسةؤ كما يُ  •
 
بات التدريبية للتطوير املنهي للقيادات املدرسية تجاه تحسين  القائمين بمراكز التدريب التربوي في تحديد املتطل

 ة لذلك.  ووضع برامج تدريبي ،نواتج طلبة املرحلة االبتدائية

للممارسات الناجحة في تحسين نواتج    إرشادي   قد تفيد الدراسة صانعي القرار في إدارات التعليم بوجه عام، وجدة بوجه خاص، في إعداد دليل •

م 
ُّ
عل  للقيادات املدرسية.  وتطويرها الت 

 حدود الدراسة: .5.1

ل
 
 : في اآلتي الحالية الدراسة حدود تتمث

دت: املوضوعية الحدود م.  نواتج تحسين في والوجدانية واملهارية املعرفية قائدات املدارس دور  بدراسة الحالية الدراسة ُحد 
ُّ
عل  الت 

 االبتدائية  لةالحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من معلمات املرح

قت الدراسة الحالية في مدارس املرحلة االبتدائية بمدنالحدود املكانية:  ب 
ُ
 ية جدة.ط

ا في الفصل الحدود الزمانية: قت الدراسة الحالية ميداني  ب 
ُ
 . م2020الدراس ي  الثاني للعام ط
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 مصطلحات الدراسة: .6.1

)الدور:   الرواشدة  ف  عر 
ُ
الدور p.181 ,2012ت املؤسسات بحكم    عمالاأل " مجموعة  :  بأنه (  أو  الفرد  التي يؤديها  الوظائف  التي تشكل  واملهام والواجبات 

 مراكزهم ووضعهم في املجتمع. 

ه:    التعريف اإلجرائي: بأن  ا  إجرائي  الباحثة  فه  عر 
ُ
املمارساتت التعليم في   هي مجموعة من  االبتدائية؛ لتحسين نواتج  املرحلة  تبذلها قائدات مدارس  التي 

 .املعلمات التي تستجيب لهاوتقاس بالدرجة  رفية واملهارية والوجدانيةالجوانب: املع 

 القيادة املدرسية:  

االصطالحي:  رسمي    التعريف  فها  ُيعر  ِّفها 
على 108، ص.2018)وآخرون  ُيعر  هم  وحث  إلقناعهم  مرؤوسيه؛  في  املدير  بها  يقوم  التي  التأثير  "عملية  ها:  بأن   )

الة   بجهودهم في أداء النشاط التعاوني". املساهمة الفع 

املدرسة:   األهداف  قائدة  لتحقيق  املختلفة  املدرسة  عمليات  تسيير  عن   
ا

مسؤوال يكون  بالتعليم،  املختصة  الوزارة  بل  قِّ من  ا  رسمي  املعين  الشخص  هو" 

 ( 296، ص.  2017التربوية". )قرواني وشلش، 

اإلجرائي:   جالتعريف  املدارس:  بقائدات  الباحثة  إدارية  تقصد  وأدوار  مسؤوليات  بهن  املناط  جدة،  بمدنية  االبتدائي  التعليم  مدارس  مديرات  ميع 

 وتعليمية تجاه املعلمات والطالبات؛ بهدف تحسين نواتج والتعلم. 

م:
ُّ
عل   نواتج التَّ

)التعريف االصطالحي:   املتعلم، ( نواتج  Katiliute, & Ziliuka, 2008, p.73ُيعر ف زيليكاس وكاتيليت  أن يعرفه  ينبغي  ها: "عبارات تصف ما  بأن  م 
ُّ
عل الت 

ع من املـتعلم إنجـازه فـي نهاية دراسته ملقرر دراس ي أو برنامج تعليمي محدد
 
ا على أدائه، ويتوق  ."ويكون قادرا

م:  
ُّ
عل التَّ لنواتج  اإلجرائي  واملالتعريف  املعارف  مجموعة  ها:  بأن  ا  إجرائي  الباحثة  ِّفها 

عر 
ُ
املرحلة ت طالبات  وتمارسها  تكتسبها  التي  واالتجاهات  هارات 

 . االبتدائية في مدارس املرحلة االبتدائية بجدة؛ نتيجة ملرورهن باملواقف التعلمية التعليمية، سواء كانت معرفية أو مهارية أو وجدانية

  اإلطار النظري  .2

املتعلقة    النظري اإلطار    يتناول  النظرية  قائدة   بمتغيري الجوانب  ثم  ومن  وأهميتها  مفهومها  من حيث  املدرسة  بالقيادة  يتناول  األول  الدراسة 

و  املدرسة  قائد  وأهمية  قائدة  املدرسة  ومهام  ونواتج  مسؤوليات  املدرسية  والقيادة  التعلم من حيث مفهومة وتصنيفاته  نواتج  يتناول  والثاني  املدرسة، 

 نواتج التعلم في اململكة العربية السعودية. التعلم وأخي
ا
 را

 : القيادة املدرسية  . 1.2

  ،وهي القائمة على تحقيق رسالة املدرسة  ،هاووسيلة من وسائل تنظيم الجهود الفردية في  ،املدرسةالقيادة املدرسية ركيزة أساسية لنجاح    تعد

 (. 2010 ف والقيام باألدوار املنوطة واتخاذ القرارات )العرابيد،أكبر في التصر  ع بحرية فإنها تتمت   ؛من خًلل صلتها املباشرة بالطلبةو 

فن املدرسية  حس    ؛والقيادة  املدرسة  قائد  من  تستلزم  ا  ا ألنها  بالغة  ،مرهفا اآلخرين ومشاعرهم   ،وحكمة  لحاجات  ا  ووعيا ا  يستطيع   ؛وتفهما كي 

 .(2018)الحربي، .حفظ التوزان بين سير العمل باتجاه تحقيق األهداف املنشودة، ورفع كفايات العاملين ومستويات أدائهم واالهتمام بشؤونهم 

 مفهوم القيادة املدرسية:     .1.1.2

ا خًلل السنوات املاضية
ا
ا ملحوظ إذ لم تعد    ؛دة لعملهااملحد    واألدوارسواء على القائمين عليها أو الواجبات   ،شهد مفهوم القيادة املدرسية تطورا

 مقتصرة على النظرة الضيقة التي تنحصر في العمل اإلداري.  

)ينظر  حيث   ا (  362-.361ص  ، 2009جًلم  املدرسيةأن  مدرسته  :لقيادة  في  القائد  بها  يقوم  التي  التأثير  وحث    ؛"عملية  العاملين  على  إلقناع  هم 

لتحقيق قيادة فاعلة مبنية على   ؛الة بجهودهم للقيام بنشاط متعاون، والتأثير في سلوك اآلخرين الذين يعملون معهم، وتوجيه سلوكهم املساهمة الفع  

 أسس تربوية قادرة على تحقيق األهداف"

  ؛"عملية تخطيط وتنسيق وتوجيه لكل عمل تعليمي أو تربوي يحدث داخل املدرسة  :أنهابلقيادة املدرسية  ل(  12-10.ص  ، 2016وي )عطيينظر  و  

بها". التعليم  وتقدم  تطوير  أجل  )  من  وآخرون  ينظر رسمي  قائد 107، ص.2018بينما  بين  والتفاعل  بالتواصل  تقوم  "عملية  بأنها:  املدرسية  للقيادة   )

 املدرسة ومرؤوسيه، حيث يتبادلون املعارف واالتجاهات، ويتعاونون على إنجاز املهام املوكلة إليهم؛ من أجل تحقيق األهداف املشتركة". 

ال  ؛ السابقةاملفاهيم  من خًلل  و  املدرسية  باحثة  تستخلص  للقيادة   
ا
والتعليمية  بأنها  مفهوما والفنية  اإلدارية  واملهارات  الواجبات  مجموعة من 

بصورة منس   املدرسة  قائدات  بها  تقوم   التي 
 
ومنظ املدرسة  ؛ مةقة  ملنسوبي  لجميع  التعليمية  البيئة  بتهيئة  لها  التربوية  ؛تسمح  الغايات  وتنفيذ    ،لتحقيق 

  ؛السياسات التعليمية
ا

 ى تحقيق رؤية املدرسة في الحصول على أفضل نواتج تعلم.  إلوصوال
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 أهمية القيادة املدرسية:    .2.1.2

عد  
ُ
ا حيوي    ت  2012فالقيادة املدرسية كما ذكر لهلوب )،  في النظم التعليمية  ا القيادة املدرسية عنصرا

 
ل الجانب التنفيذي في أي عمل تربوي ( تمث

تُ   ا في  ي  باشر فعلوتعليمي، فهي 
ُ
ت التي  النشاطات واإلجراءات والسياسات  املجال تنفيذ جميع  التعليم بشكل عام، ودورها في هذا  أهداف  سهم في تحقيق 

ا  يعدُّ  ا، خصوصا ا ومؤثرا ا كبيرا  فيدورا
 
 واالجتماعية.  ،والوجدانية ،والنفسية ،العقلية :ناتهق بتعاملها مع املتعلم بجميع مكو  ما یتعل

 
 
( إلى 2013)  ذهب السبيلفقد    ،ة القيادة املدرسية في تنفيذ برنامج التعليم ونجاحها وبشكل أكبر على نواتج تعلم الطلبةد التربويين أهميوقد أك

توفير كل الظروف واإلمكانات التي تساعد على توجيه نموه ل  ؛ألن محور اهتمامها يدور حول املتعلم   ؛أن قيادة اإلدارة املدرسية أصبحت أساسية ومهمة

يدور حو  املدرسية  اإلدارة  قيادة  أصبح محور عمل  كما  النمو،  لتحقيق هذا  التربوية  العملية  وتحسين  واالجتماعي،  والبدني  والروحي  تحسين  العقلي  ل 

م نواتج 
ُّ
عل  . الت 

التع العملية  أهمية تنظيمية في  املدرسة  للقيادة  أن  الشهري )كما  الجهود  2018ليمية، فقد ذكر  املدرسية وسيلة مهمة في تنظيم  القيادة  أن   )

بما يتناسب مع قدراتها واستعداداتها وفق البيئة التي   ،تنمية الطلبة تنمية شاملة ومتوازنة على  وإيجاد بيئة تعليمية خصبة تساعد    ،التعليمية واإلدارية

عنى 
ُ
ا ألنها ت  شرفة ومُ لكونها مُ  ؛بالنهوض بالعملية التعليمية بكامل جوانبها املختلفةيعيش فيها، وهي مهمة أيضا

 
 .رة للعمل التعليميسي  مة ومُ نظ

 قائدة املدرسة:   . 2.2

( القائد املدرس ي 37.ص  ،2010ف عبودي )فقد عر    ،ة ملفهوم القائد أو قائدة املدرسةيديزخر األدب التربوي في القيادة املدرسية بتعريفات عد

ر "القائد:  بأنه  ويُ  ،عمل فريق مع يعمل الذي  ،للمدرسة واملسي 
 
بين  التنسيقي الترابط من التمعد   وتحقيق ،عالية تعليمية وتربوية خدمة تقديم  منه عتوق

( 7.ص ،2010)فت بدر وعر  ". محدد وزمان وقت في لها املرسومة األهداف وتحقيق ،العام األداء وتطوير ،لرفع وتحسين العملية التعليمية ؛العاملين معه

بأنه املدرسة  املدرسة"  :قائد  إدارة  عن  املسؤول  فيها  ،الشخص  الدائم  واملشرف  فيها،  املناسبة  التعليمية  البيئة  العملية    ؛ وتوفير  سير  سًلمة  لضمان 

 من أجل تحقيق األهداف العامة للتربية. ؛وتوجيههم وتقويم أعمالهم  ،التربوية، لتنسيق جهود العاملين فيها

التعليم   وزارة  أصدرت  السعودية  العربية  اململكة  و"قائد مدرسة" مسمى  اتوجيها وفي  "قائدة"  لفظ     ،باستخدام 
ا

"مدير" ومديرة م  بدال ن مسمى 

افت قائدة املدرسة  ، وقد ُعر  واإلجرائياملدرسة" في اإلصدار الرابع للدليل التنظيم   "املسؤولة عن قيادة ا:  للدليل التنظيمي ملدراس التعليم العام بأنه  وفقا

 (.34.ص  ب، 2020لتحقيق األهداف املنشودة )وزارة التعليم، اوتعليمي   ااملدرسة تربوي  

 : أهمية قائدة املدرسة   .1.2.2
 تُ 

 
  مساهمتها من خًلل  Linda et al. (2007)ز أهمية قائدة املدرسة كما ذكر لندا وآخرون  ر ل قائدة املدرسة أحد أهم عناصر منظومة التعليم، وتبمث

املدرسة العظيم في تهيئة  الطالبات للحياة، ومن دورها  إعداد  الفع    إحدى التي تقودها لتكون    ، في  املجتمع  مداده بركائز  إ و   ، الة في تحقيق تطلعاته مؤسسات 

الثابتة.   القائدة    ( 2012لهبوب )  ويرى النهضة والدعائم   أن دور 
 
الظروف  في    ل يتمث للمعلمات   واإلمكانات تهيئة كافة  تدريس  أكثر قدرة على  لجعلهن    ؛ املتاحة 

هن على االطًلع املستمر لكل ما يستطعن الحصول  وحث    ،اا وفني  ا وتقني  مهني    :مها للطالبات، ورفع وتحسين مستوى إداء املعلماتالتي تقد  التعليمية  الخبرات  

تربوي وتعليمي مًلئم لتحقيق عًلقات إنسانية   خ التربية والتعليم عامة، وتهيئة مناأو ب  نسواء كانت متصلة بمواد تخصصه   ، عليها من بحوث أو كتب تربوية

 وإداريين وإداريات، ومعلمين ومعلمات.   ، قائمة على املحبة بين منسوبي املدرسة من مشرفين ومشرفات

( الشهري  يذكر  النهوض  2018وباملثل  في  دورهما  أهمية  من  تبرز  املدرسة  قائد  أهمية  أن  التعليمية(  اإلدارية    -بالعملية  كافة جوانبها  في  التعلمية 

الت  الحلول  إيجاد  أو صعوبات، ويسهم في  أو غياب  الدراسة  الطلبة من ضعف في  أنفسهم، فیدرس كل ما يؤثر في  الطًلب  التي  التعليمية، والعمل مع  ربوية 

 . للقائدة املدرسية ركيزة أساسية في التعليم والتعلم   تساعدهم على مواصلة الدراسة بكل رغبة واهتمام. ويذكر بعض الباحثين أن 

 : قائدة املدرسة ومهام مسؤوليات  .2.2.2

وتتسع تتن   املدرسة   وع  قائدة  واجبات  السلطة    مهام  من خًلل  القائدة  تمارسها  التي  االجتهادات  أو  للدولة  الرسمية  القانونية  األطر  تمليه  ملا  ا  وفقا

ضة، ن في سياسة التعليم والجانب الرسمي املتضم    السابقاألدب    :سياقين هماوردت في    اومسؤولياته  واجبات قائدة املدرسةوقد وجدت الباحثة أن   املفو 

 :كما يلي ،صدرينهذا املودية، ولتحديدها واالستفادة منها في هذه الدراسة تستعرض الدراسة الحالية اململكة العربية السعب

:
ا

 في األدب التربوي:  ومهامها املدرسة دوار قائدةأ أوال

إذ يذكر   ؛بجميع املراحل التعليميةيزخر األدب التربوي والدراسات السابقة بالعديد من األدوار واملهام والواجبات املناطة بالقيادات املدرسية  

وزوز  تعليمية2018)  جعًلب  أي مؤسسة  في  املدرسة  قائدة  أو  قائد  بها  يقوم  التي  األدوار  في  كبير  إلى حد  تشابه  لها    ؛( وجود  االبتدائية  املدرسة  أن  إال 

  .التعليم وكونها املحطة األولى في منظومة مراحل  ،من أهميتها االستراتيجية اخصوصيتها التي تستمده

ب  يتوج    ،قائدة املدرسةبمنوطة    ا وأدوارا   مهام    ،(2017والذبياني )(،  2018جعًلب وزوز )املدرسة، أورد    قائدة وفي سياق الحديث عن مسؤوليات  

التعليمية  ؛ممارستها  اعليه العملية  بُ   املهامدت هذه  باملدرسة، وقد تحد    وتطويرها  بقصد تحسين  بالقيادة   :األول   ،متكاملينعدين  واألدوار تحت  يتصل 
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د  و   ،اإلدارية التعليمية، ويتضم  يتحد  بالقيادة  يتحت    ن كل منهما مهام  الثاني  أهم وواجبات  االعتبار، ومن  بها ووضعها موضع  القيام  املدرسة  م على قائدة 

 هذه املهام: 

التي تسعى    ، وتيسير العملية اإلدارية بنجاح  ، مان سير العمل في النظام املدرس يلض ؛ إدارية ضرورية  وهي أدوار املهام واألدوار املتصلة بالقيادة اإلدارية:   •

  : ومن هذه املهام واألدوار ،بغية الوصول إلى األهداف املراد تحقيقها   ؛ قائدة املدرسة من خًللها إلى رفع مستوى أداء أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية

الس ِّ  باملدرسة،  إعداد  العمل  سير  عن  التقارير  وإعداد  عليها،  واملحافظة  التعليمية  اإلدارة  إلى  املختلفة  والتقارير  الهاتفية    والرد  جًلت  املكاملات  على 

ومصروفات  ، واملكاتبات إيرادات  من  واملادية  املادية  الجوانب  الجدول   ، وإدارة  املدرسة  اإلشراف و   ، وتنظيم  مبنى  باملراف   ، على  املدرسية  واالهتمام  ق 

 باألدوات واألجهزة الًلزمة.  ا وتزويده 

املتصلة   • واألدوار  متنو  باملهام  مهام  وهي  التعليمية:  للطلبةالقيادة  بالنسبة  والتعلم  التعليم  تحسين  في  وضرورية  ومتسعة  املهنية   ،عة  والتنمية 

والفنيين واملعلمات  تُ   ،للمعلمين  وأدوار  بناط  وفيه  مسؤوليات  تُ القائدة  مختلفة  هذه إدارية  ومن  بنجاح،  التعليمية  العملية  لتيسير  مارسها 

أهداف املدرسة باألهداف العامة للمجتمع  :الواجبات ، وتوزيع العمل واألنشطة بين منسوبي تنظيم العام والداخلي للمدرسةواالهتمام بال  ،ربط 

جميع املشاركين في و ير سلوك وممارسات املنتسبين  يتغبله صله    كل ماو   ،ومتابعة حضور الطلبة  ،وعقد االجتماعات  ،املدرسة، وصيانة املنشآت

بقصد توجيهها نحو تحقيق األهداف التعليمية التي تسعى املدرسة   -أولياء األمور   مالطلبة أ   ممعلمات أ   مكانوا معلمين أ أ سواء    -العملية التعليمية  

 إلى تحقيقها.

وا  من  املهنية  التنمية  أن  يرى  آخر  منظور  املدرسةوهناك  قائدة  )  ومهامها،  جبات  الحربي  يذكر  للمعلمين  2018حيث  املهنية  التنمية  أن   )

تعد   املدراس،    واملعلمات  لقيادة  األساسية  األدوار  تنمية  و من  التدريس  قدرات  يتم  أساليب  في  املعلمة  الصفية و املعلم/  واألنشطة  والتقويم  القياس 

وتحفيز وإثارة   ،وتنمية اإلدارة الصفيةي في مواطن القوة والضعف فيها، أ وإبداء الر  ،املنهج والكتاب املدرس ي ونقدهماالحرة، وتحسين قدرتهم على تحليل 

م دافعية الطًلب نحو 
ُّ
عل  كالطًلب واإلداريين وأولياء األمور.  ،عملهب له صله  اوتنمية قدراتهم على التعامل مع كل م ،الت 

ااث  في الجانب الرسمي:  ومهامها مسؤوليات قائدة املدرسة  :نيا

 يُ 
 
أساسشك ا  الرسمي مصدرا الجانب  املدرسةي  ل  قائدة  أدوار  وتنظيم  تحديد  في  وواجباتها  ا  )  ومسؤولياتها  التعليم  دولة، فوزارة  أي  في أ 2020في   )

 الدراسة الحالية إلى ثًلثة جوانب:  فتهاصن  و  ،دت املهام والواجبات املنوطة بقائدة املدرسةاململكة العربية السعودية حد  

 :  املهام والواجبات اإلدارية •
 
ب  ل في قياموتتمث املدرسة  املجالس واللجان   اإلشرافقائدة  للمدرسة، والعمل على تشكيل  العامة  الخطة  إعداد  على 

الدراس ي العام  بداية  منذ  املدرسة  في  واإلدارية  التدريسية  الهيئة  الواجبات على جميع  وتوزيع  العمل،  وفرق  التكاليف    ،املدرسية  بإصدار  وذلك 

ملد واإلجرائي  التنظيمي  الدليل  ضوء  في  بأدوارها  للقيام  واملتابعة الًلزمة  والتنفيذ  والتخطيط  التنظيم  عمليات  وقيادة  العام،  التعليم  ارس 

املدرسية الجداول  إعداد  ومتابعة  اإلداري،  والتطوير  والتقويم  املدرسة  ، والتنسيق  منسوبي  جميع  بين  العدالة  يحق    ؛وتحقيق  املصلحة  بما  ق 

  وتنظيمها وتهيئتها،   على تجهيز مرافق املدرسة  اإلشرافاملعنية في إدارة التعليم، و   ، ومتابعة امليزانية التشغيلية للمدرسة مع الجهةنالتعليمية بينه

ومتابعة واإلدارية  التدريسية  الهيئة  من  املدرسة  احتياجات  وتحديد  بشأنها،  الًلزمة  الدورية  التقارير  وإعداد  ومتابعتها،  منها  مع   والتأكد  تأمينها 

صيانة املبنى املدرس ي،    :على البيئة املدرسية من حيث  اإلشرافو ،  نملين في املدرسة وتحديد الزائد منهالجهات املختصة، وإجراء املفاضلة بين العا

  ،ومتابعة مقصف املدرسة
 
  ،مة لتشغيلهوالتأكد من تطبيق الشروط املنظ

 
 .م للطالبقد  ر الشروط الصحية فيما يُ وتوف

 املهام والواجبات التعليمية:   •
 
 ، قيادة عمليات التعليم والتعلم في املدرسة، ومتابعة أداء الهيئة التدريسية باملدرسةبقائدة املدرسة  قيام    في  لوتتمث

زيارته الفصول   ن من خًلل  أعماله  ،في  املعلمات  نومشاركاته  ن ونشاطاته  نواالطًلع على  ومتابعة  املستجد-  ودعمهن  التعليمية،    -نمنه  اتخاصة 

 
 
املعلمات في تدريس املواد الدراسية، واتخاذ القرارات الًلزمة لتوفير بيئة تعليمية    إنجازبات الًلزمة ألداء عملهن، ومتابعة  وتزويدهن بكافة املتطل

ووضع الخطط الًلزمة  املدرسة، وتحديد البرامج التدريبيةبزة لكل منسوبي املدرسة، واملشاركة في بناء قدرات الهيئة التدريسية آمنة وجذابة ومحف  

مجتمعات    نلتدريبه مفهوم  وتفعيل  الدراس ي،  العام  م خًلل 
ُّ
عل بينه  الت  والنهائية ناملنهي  الفصلية  االختبارات  وأعمال  التقويم  نشاطات  ومتابعة   ،

وفقا  إجراءاتها  سًلمة  مدى  من  والتأكد  بشأنها،  يلزم  ما  واتخاذ  الونتائجها  إعداد  ومتابعة  واألنظمة،  للوائح  املدرسة ا  إلنجازات  السنوي  تقرير 

 وتقديمها للجهات املعنية في إدارة التعليم.  ، ونشاطاتها ومقترحات تحسينها

 املهام والواجبات اإلنسانية والوجدانية:   •
 
السعي نحو تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن،  بل في قيام قائدة املدرسية  وتتمث

 . عليها اإلشرافوالوالء للملك واالنتماء للوطن لجميع منسوبي املدرسة و  ،اإلسًلميي االعتزاز بالدين تنم  أن مج التي من شأنها ودعم الفعاليات والبرا

 و 
ُ
تنو  ت إلى  الحالية  الدراسة  املدراسع وتعد  شير  أدوار قائدات  الجوانب  ومسؤولياتهن   د  وبذلك يتضح مدى ؛  اإلدارية والتعليمية واالجتماعية  :في 

أهدافها، وتسيير   بكافة مهامها ومسؤولياتها ووظائفها وتحقيق  املدراس  إدارة  بقيادة  القيام  االبتدائي في  التعليم  التربوية أهمية قائدات مدراس  العملية 

والطالبات املعلمات  إداء  وتطوير  املدرسة،  في  نتا  ؛والتعليمية   لتحقيق 
 
تعل فع  ئج  تحق  م   الة 

 
تطل العربية ق  اململكة  في  التعليم  وزارة  إليه  تصبو  ما  عات 

 السعودية.
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منواتج  .3.2
ُّ
عل  :التَّ

 
ا

تحوال األخيرة  الفترة  التعليم  شهدت  أنظمة  في سياسة  املتقد  ب  الدول  النواتج    ،مةمختلف  إلى  تستند  أصبحت  ؛ مما  (Outcome-Based)حيث 

 
 
أن  يتطل يجب  ما  تحديد  يؤدب  أن  ينبغي  ما  أو  الطلبة  منه  ، ه و يتعلمه  متوقع  هو  تحد    م؛وما  أن  يجب  نواتج  وبالتالي  أهداف  م د 

ُّ
عل   ومستوياته  الت 

 (.2003)عًلم،

ممفهوم نواتج  .1.3.2
ُّ
عل  :  التَّ
م محدد لنواتج    دقيقمفهوم ال يوجد اتفاق أو  

ُّ
عل ألن معظم الذين يستخدمونها في معظم الدول ال يوجد لديهم تغير   ؛في مختلف دول العالم   الت 

م مفهوم نواتج    (Tyler, 2009, p.780)   وتايلور ،  Adam, 2006, p.1-24))وصف آدم    فقد .جوهري في النظر للمفهوم
ُّ
عل بيان ما هو متوقع أن "  :بأنها  الت 

ا على القيام بهيكون  أو    ،يعرفه ويفهمه املتعلم  م أو تنفيذه في فترة نهاية    ،أو إظهاره   ،قادرا
ُّ
عل    ،الت 

 
عه من امتًلك وإكمال تعلمهم بنجاح، أو ما يمكن أن توق

مروره أو  مشاركتهم  نتيجة  والقدرات  واملهارات  للمعارف  والبرامج،    م الطلبة  املقرر  خًلل  من  وخبرات  نواتج  تحد  و بتجارب  م د 
ُّ
عل الجديدة    الت  القدرات 

 مكن أن يطورها الطلبة بشكل مقبول". يوطرق التفكير واملمارسة التي  ،واملختلفة

م نواتج    مفهوم  ( إلى72.ص  ، 2012وباملثل ينظر شاهين )
ُّ
عل  "  : بأنها  الت 

ُ
 ت

 
ل مجموعة من القدرات واملهارات واملعارف املكتسبة لدى الطلبة من  شك

في   التعليمية  ملقر التجربة  دراسته  تعليمي محدد،    ر نهاية  برنامج   و أو 
ُ
ومهام مرغوبعب  ت وتكون    ةر عن سلوك  والقياس  قابلة  منهم،    والتقويم، للمًلحظة 

 . " وتؤدي إلى تغير في التحصيل الدراس ي أو املوقف واالتجاهات

الدراسة  و  نواتج  إلى  تشير  قابلية  تؤكد  الذكر  السالفة  التعريفات  هذه  م أن 
ُّ
عل والقياسللمًل   الت  مدلولها   ،حظة  في  تختلف  ال  أنها  يتضح  كما 

نواتج  فوعليه    ؛ومغزاها أن  استنتاج  م يمكن 
ُّ
عل ما تكسبه    :هي  الت  وقيم ال كل  واتجاهات  ومهارات   ، نتيجة عوامل متداخلة مباشرة   ؛طالبات من معارف 

الدراسية للمقررات  التي تحصل عليها في  وُت   ،كدراستهن  بالدرجة   قاس 
ُ
امل    . ذلكلة  عد  االختبارات واملقاييس 

 
تتمث أدوار منسوبي   :ل فيوعوامل غير مباشرة 

 باألخص قائدات املدراس.و  ،املدرسة

متصنيف نواتج   .2.3.2
ُّ
عل  : التَّ

الباحثين   اهتمام  نواتج  بظهر  م تصنيف 
ُّ
عل املفس    الت  النظريات  ظهور  عملية  مع  لطبيعة  م رة 

ُّ
عل والبنائية   ،الت  واملعرفية  السلوكية  كالنظرية 

ا في عام   أكثر تحديدا بلوم استراتيجية لتصنيف غايات    ،م1956االجتماعية، وظهر بشكل  بنيامين  م عندما وضع 
ُّ
عل ثم    وأهدافه؛  التربوي   الت  نواتج    ومن 

م 
ُّ
عل    ،في ثًلثة مجاالت رئيسة  الت 

 
املعرفي  :ل في تتمث املهاري   ،املجال  الوجدانيو   ،واملجال  بنية   ،املجال  التعليمية  الخبرة  أو  النشاط  أن  إلى أساس  ا  مستندا

 
 
 هرمية تمث

ا
ويتم اختيار محتويات الدروس التي تنسجم    ،د النواتج واألهداف التي يعمل على تحقيقها وتقويمهاتحد    ، ومستويات مختلفة للتعلم ل أشكاال

تحد   ثم  التقييم معها،  بشكل منظم املناسبة وم  املختلفة  د مقاييس  ذلك  إلى  املبذول   ؛ا  الجهد  )إبراهيم   ،ليدعم  فاعلية  أكثر  التعليمي  النشاط  ويجعل 

 (. 2015والسيد،

السياق ذاته، صن   التربويوفي  م ن نواتج  و ف 
ُّ
عل املتصلة به، ويتضم    ،إلى ثًلثة مجاالت رئيسة  الت  من    ان كل مجال جانبا لها مستوياتها ومحتواها 

م ف نواتج  تصن  ضوئها  جاالت التي في  امليبين    وفيما يلي جدول   ،جوانب الشخصية التي تسعى النظم التعليمية إلى تكوينها وبنائها في املتعلمين
ُّ
عل )قاسم   الت 

 (.13، ص.2010وحسن،

منواتج   يوضح مجاالت :(1)جدول 
ُّ
عل  ومستوياتها التَّ

 املستويات  املحتوى  املجال 

املتصلة بجميع العمليات   ،النشاط الفكري والذهني لدى املتعلم أشكالن جميع يتضم   املعرفي املجال 

   ، حفظ  : العقلية من
 
ويندرج تحت    ،وتقويم  ، وتحليل   ، تركيبو   ، وتطبيق  ،وفهم   ،ر وتذك

مهذا املجال نواتج 
ُّ
عل  التي تعمل على تنمية العمليات واملهارات العقلية.  الت 

التركيب    -التحليل   -التطبيق  -فهمال -رالتذك

 .والتقويم

واملشاعر  يتضم   املجال الوجداني  وامليول  والقيم  االتجاهات  املجال  هذا  وحب    وأوجه ن  التقدير 

الوجداني   ،االستطًلع  وتأهيله    ة والجوانب  دراسته  في  املتعلم  نجاح  في  رئيس  دور  لها 

 وبحثه عن فرص عمل جديدة.  ، لسوق العمل 

  -التنظيم  -التقييم  -االستجابة  -االنتباه

 . التميز -القيمي

  ، كمهارات الرسم والتصميم   ،ن هذا املجال مختلف املهارات اليدوية والجسمية يتضم   املجال النفس حركي 

 . واستخدام األدوات واألجهزة وغيرها

  -اآللية  -املمارسة  -التهيئة   -املًلحظة

 . اإلبداع -فالتكي   -اإلتقان

 نواتج التعلم في اململكة العربية السعودية:     .3.3.2

 
ا

هائًل ا  وتطورا كبيرة  قفزات  املاضية  السنوات  خًلل  السعودية  العربية  اململكة  في  التعليم  على   شهد  التعليمية  العملية  جوانب  جميع  شمل 

و   :املستوى  والتكنولوجي،  والفني  واإلداري  بتطوير  قد  التعليمي  اهتمام خاص  التطور  م لحق هذه 
ُّ
عل اململكة    ؛والتعليم   الت  تحقيق رؤية  في    2030بهدف 

 
ُ
   ؛وتحقيق مؤشرات أداء عالية  ،خرجاتاالرتقاء بالتعليم وتجويد امل

ُ
التعليم، وهو ما دفع وزارة التعليم بمة  سهم بوضع اململكة في مصاف الدول املتقد  ت

 لتحسين تجويد نواتج التعليم في اململكة. ؛ملواكبة الرؤية برسم آليات مقترحة
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اهتماما   وزارة وتولي   م ا ملوضوع نواتج  كبيرا   االتعليم 
ُّ
عل بها  ؛الت  تهتم  التدريبية  -في كافة األصعدة    حيث بدأت  من عقد لقاءات وملتقيات   -خاصة 

"األدوار التكاملية إلدارة :  قد عقدت اإلدارة العامة للتعلم في املنطقة الشرقية ورشة عمل بعنون و إلى قيادات/ قائدات املدراس.    ةودورات تدريبية موجه  

م التربوي ومكاتب التعليم في تحسين نواتج    اإلشراف
ُّ
عل أوضحت فيها أبعاد العمل و ،  2019/ 22/11-19ورفع مستوى التحصيل الدراس ي في الفترة من    ،الت 

وتحسين نواتج تعلم الطلبة، وتقديم رؤية مشتركة بين   ،لتقليل الفاقد التعليمي  ؛التربوي، وتركيز الجهود  اإلشرافالتكاملي بين مكاتب التعليم وإدارات  

م مكاتب التعليم في تحسين نواتج بالتربوي واملشرفين التربويين  اإلشرافرؤساء األقسام في إدارة 
ُّ
عل  (. 2020،وآخرون)الزبون  الت 

للتوج   ا 
ا
التعليم تجاه تحسين مُ وفي مدينة جدة، وتنفيذ توليها وزارة  التي  التعهات  املدراس واملشرفين خرجات  االهتمام بتطوير قيادات  ليم، بدأ 

م واملشرفات التربويات في جانب تحسين نواتج  
ُّ
عل وتجويد   ،"رفع مستوى التحصيل الدراس ي  :عقد مكتب التعليم بشمال جدة ورشة عمل بعنوان، إذ  الت 

م نواتج  
ُّ
عل ووضع الحلول والتوصيات التي من خًللها يستطيع قائد   ،في ضوء نتائج االختبارات التحصيلية والدولية". وناقشت الورشة مكامن الخلل  الت 

التعليمية بالعملية  للنهوض  بناء خططه  املدرسة  نواتج    ،وقائدة  م والرفع من 
ُّ
عل )  ؛الت  الدولية  املحافل  في جميع  منافس  جيل متعلم  إلى  الة  وك للوصول 

 (.  2019،االنباء السعودية اإلخبارية

م هات لوزارة التعليم ُتركز بشكل كبير على نواتج  ، شهد توج  2020  عاموخًلل األشهر األخيرة من  
ُّ
عل خطط مرحلية    ءحيث قامت الوزارة ببنا  ،الت 

العام   تنفيذها خًلل هذا  وفئاتها    ،2020بدأ  عناصرها  بجميع  التعليمية  العملية  املختلفةاإلشرافتستهدف  واملدرسية  النواتج    ،ية  تحسين  إلى  وتهدف 

واالتجاهات بالقيم  املرتبطة  والنواتج  واملهارية  وتحديد   ،املعرفية  خبراتها،  واستثمار  وتعزيزها  التعليمية  العملية  في  القوة  نقاط  بتحديد  بالقيام  وذلك 

م للتأكد من أن نواتج    ؛ اا ونوعي  ي  ن وتوثيقه كمالستهدافها بالدعم والتصحيح واملعالجة، ومتابعة مستوى التحس    ؛نقاط الضعف
ُّ
عل    الت 

 
بات  تتوافق ومتطل

الخطة   وتحتوي  واملستقبلية،  الحالية  العمل  الدراس  (20)أكثر من  على  التنمية وحاجة سوق  الفصول  داخل  التعليمي  باألداء  لًلرتقاء  ودعم  آلية  ية، 

املدرسة، وتشمل الخطة جميع القطاعات  الفعاليات والبرامج واألنشطة املنف   الفئات واملستويات باملراحل  ية في إدارة التعليم، وتُ اإلشرافذة في  راعي كل 

 املختلفة.

ذاته،   السياق  بهايوفي  القيام  املدرسة  قيادة  من  املطلوب  واملسؤوليات  املهام  من  جملة  الخطة  مضمون  التامة    :منهاو   ،ؤكد  البرامج  بالعناية 

 
ُ
ورة تفعيل مرافق املدرسة من املعامل واملختبرات ومراكز املصادر ومراكز املوهوبين  ر لطلبة، وتهيئة املرافق ملمارسة األنشطة التعليمية، وضا   إلىمة  قد  امل

اء بين العاملين في املدرسةمة، وتضمين ذلك في الجدول الدراس ي، والعناية  واستثمارها في البرامج املقد   قادة ومعلمين وطلبة    :ببرامج تعزيز التواصل البن 

 
ُ
 (.ب 2020،)وزارة التعليم  .زة للسلوك اإليجابي والتحصيل الدراس ي وحل املشكًلتعز  وقادة، واالهتمام بالبرامج امل

مواملدرس ي التابعة لإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التعليم منظومة مؤشرات نواتج    ياإلشرافومن جانب آخر، أصدرت إدارة األداء  
ُّ
عل   الت 

 و مها بناء على ذلك،  يويتم تقي  ،مهام قائدة املدرسةضوئها  دت في  وحد    ، م2020 لعاما واملدرس ي من    ياإلشرافالخاصة باإلداء  
 
ل أبرز تلك املهام القيمة تمث

 املضافة في التحصيل  
ُ
م بل املشرف التربوي، وفاعلية معالجة املهارات األساسية للطلبة، وتقويم نواتج  قاسة من قِّ الدراس ي امل

ُّ
عل للمراحل الدراسية،   الت 

 
ُ
 وترتيب املدرسة واملدراس امل

 
 ا انتظام الطًلب استنادا سلوك الطلبة، وترتيب املدرسة في  في  وتقدير التأثير الجماعي للمدرسة    ،ية لها في اختبار القدراتغذ

م إلى سلسلة الغياب، ومستوى املمارسة التدريسية للمعلم القائمة على  
ُّ
عل ، والزيارات الفنية لقائد املدرسة واملشرف التربوي، ورئيس القسم   ،النشط  الت 

لنواتج   التصحيحية  النوعي لإلجراءات  اإلداء  املدرسة في  م وترتيب 
ُّ
عل التقالت  القيادات  لنواتج  ، وزيارة  م ويمية 

ُّ
عل الوزاري   الت  النوعي  املدراس, والتقويم  في 

م لإلجراءات التصحيحية لنواتج 
ُّ
عل  . (ج 2020،)وزارة التعليم  الت 

م  .4.3.2
ُّ
عل  :  القيادة املدرسية وتحسين نواتج التَّ

عملية التعليم والتعلم، وتطوير إداء كل من املتعلم واملعلم؛ يؤكد الباحثون التربويين أن القيادة املدرسية بجميع طاقمها تعد  األساس في تيسير  

م املنشودة. ويعد  النجار )
ُّ
عل  إلى تحقيق نواتج الت 

ا
دها 2016وصوال ا في تنفيذ الخطط والسياسات التعليمية التي تحد  ا بارزا ( أن القيادة املدرسية تؤدي دورا

لة بوزارة التعليم   -وتصيغها الدولة  
 
االرتقاء والنهوض باملجتمع في وهذا الد  -ممث  إلى 

ا
التعليمية، وصوال ور مهم وحيوي في االرتقاء بكافة منظومة العملية 

دو  في  النظر  إعادة  جعل  مما  واملعرفية؛  التقنية  والتطورات  التحديثات  من  العديد  ا  حاليا تواجه  املدرسة  أن  ا  أيضا ويؤكد  املجاالت.  القيادة جميع  ر 

ة، ب  وصفها العامل الرئيس في نجاح املدرسة في القيام بدورها املأمول. املدرسية ضرورة ُملح 

الغامدي والزهراني ) السياق ذاته، يشير  الذي 2018وفي  التعليمية،  للعملية  الهدف األسمى  بات  ا  ا وسلوكي  ا ومهاري  الطًلب علمي  أن تنمية  إلى   )

ل قادة املدراس  يؤدي في نهاية املطاف إلى إخراج فرد قادر ومؤهل للعمل بشكل ف ال مع محيطه، بالشكل الذي يؤهله لنفع نفسه ومجتمعه؛ حيث ُيحم  ع 

عنى بصياغة عقول ومهارات الطًلب على اختًلف أعمارهم.  
ُ
 أمانة مجتمعية جسيمة، فهم املسؤولون عن تحقيق األدوار التي ت

وا  الغامدي  يذكر  التعليم،  نواتج  تحسين  في  املدرسية  القيادة  دور  )ولتأكيد  أن    2018)لغامدي  يفرض عليه  املدرس ي  للقائد  الجديد  الدور  أن 

التي تعمل جاهدة على تفعيل دور منسوب القيادة  الواعية هي  املدرسية  والقيادة  املدرسة.  األفراد داخل  الخاصة بسلوك  رات  املتغي  م  املدرسة يتفه  ي في 

 لتحقيق نتاجات تعليمية تسمو باملجتمع.وتنظيم جهودهم، وتحسين مستوى أدائهم؛ للنهوض بالعملية التعليمي
ا

ا؛ وصوال ا وكيفا  ة كم 
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 : الدراسات السابقة  . 3.2
العربية    اليتناول هذا   واألبحاث  الصلة  واألجنبيةالدراسات     ذات 

ا
زمنيا الحالية مرتبة  للدراسة  األساسية  املحاور  ل 

 
شك

ُ
ت التي  الدراسة  بموضوع 

، وفيما يلي أهم الدراسات السابقة:
ا
  تنازليا

الفراغ   ((Martinčević, 2010 مارتيفيشدراسة   • أوقات  في  الًلمنهجية  األنشطة  تفعيل  في  املدرسة  إدارة  دور  عن  للكشف  وصفية  دراسة 

 ِّ
ب 
ُ
البيانات، وط للدراسة وجمع  أداة  االستبانة  مت  ستخدِّ

ُ
االبتدائية. وا املرحلة  األكاديمي والشخص ي لطًلب  النمو  قت على  باملدرسة، وأثر ذلك في 

( من  نة  مكو  في  861عينة  وطالبة  ا  طالبا ممارسة  (  في  املدرسة  إدارة  أدوار  بين  ارتباطية  عًلقة  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  االبتدائية.  املرحلة 

 األنشطة الًلمنهجية ونمو الطًلب اإليجابي على املستوى األكاديمي والشخص ي. 

القيادة املدرسية في التدريس بالفصول الدراسية بعنوان: تأثير  دراسة   (Sebastian and Allensworth, 2012سيباستيان وألينسورث ) وأجرى   •

م 
ُّ
عل الت  بواسطة  املسارات  )دراسة  الطًلب  م  (وتعلم 

 
وتعل الدراسية،  بالفصول  التدريس  استراتيجيات  في  املدرسية  القيادة  تأثير  كشف  بهدف  ؛ 

املدرس القيادة  تأثير  ر  تفس  التي  العوامل  وتحديد  بشيكاغو،  الثانوية  املدارس  في  بين الطًلب  والتدريس  الطًلب،  تعلم  في  االختًلفات  على  ية 

للد أداة  االستبانة  قت  ِّ
ب 
ُ
وط التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واتبعت  املدرسة.  داخل  املعلمين  بين  التدريس  في  واالختًلفات  راسة على  املدارس، 

ا وغير مباشر للقيادة املدر 3529) ا ضعيفا ا، وأظهرت نتائج الدراسة تأثيرا نت أن  االختًلف في استراتيجيات ( معلما مهم، وبي 
 
سية في تعليم الطلبة وتعل

م الطلبة في الفصول الدراسية داخل املدارس تتأثر بالقيادة املدرسية من خًلل عوامل متعددة، أبرزها: جودة التطوير املنه
 
مة  التدريس وتعل قد 

ُ
ي امل

لي، والتنشئة االجتماعية مين، وتعزيز التعاون املعرفي مع املعلمين.  للمعلمين، كتنمية الحوار التأم 
 
 للمعل

من وجهة    الطلبة هدف إلى استقصاء األدوار التي يمارسها مدير/ مديرة املدرسة كمشرف مقيم في زيادة تحصيل  دراسة    (2013الصايغ )أجرى  و  •

مت فيها االستبانة أداة لجمع و  املنهج الوصفيدراسة واستخدمت ال  ،نظرهم  ستخدِّ
ُ
نة من )ا قت على عينة مكو  ِّ

ب 
ُ
ا ومديرة في  91املعلومات، وط ( مديرا

املعلمين   قدرات  تنمية  مجال  في  ا  جد  كبير  بدور  املدارس  ومديرات  مديري  قيام  الدراسة  نتائج  وأظهرت  نابلس.  بمحافظة  الحكومية  املدارس 

والزيارة املنتظمة في صفوفهم، واإلسهام في رفع مستواهم العلمي    في تشجيعهم على استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية،  ومعارفهم   واملعلمات

التعليمية داخل واملنهي، وتحسين أساليب تدريسهم من خًلل تبادل الزيارات فيما بينهم، وتذليل املعو   قات واملشكًلت التي قد تطرأ على العملية 

 املدرسة، ووضع الخطط العًلجية.

• ( وآخرون  داي  القادة    Day et al., 2016)أجرى  يجمع  إلى معرفة كيف  الدراسة  الطًلب"، وهدفت  م 
 
تعل نواتج  في  القيادة  "أثر  بعنوان:  دراسة 

التحويلية والتعليمية بطرق م للقيادة  دة  املتفر  املمارسات  بين  نتائج  الناجحون  "التحسين"، وتحسين  ختلفة في تطوير مدارسهم؛ لتشكيل ثقافة 

قت على ) ِّ
ب 
ُ
مت االستبانة أداة لجمع البيانات، وط ستخدِّ

ُ
م الطًلب. واعتمدت الدراسة على املنهج املختلط، وا

 
قت دراسة 2989تعل ِّ

ب 
ُ
ا، كما ط ( مديرا

م الطًلب؛ ليست في املقام األول    ( مدرسة ابتدائية وثانوية. وكشفت نتائج الدراسة عن 20حالة لـ)
 
أن  قدرات قادة املدارس على تحسين فعالية تعل

للمعلم القيادية  القدرات  بناء  وأن  التعليمية،  للقيم  وتطبيقهم  وميولهم،  فهمهم وتشخيصهم الحتياجاتهم  نتيجة  بل  قيادتهم،  ين  نتيجة ألسلوب 

ساءلة
ُ
م، والتطوير املنهي لجميع  يكون من خًلل التوزيع التدريجي للمسؤولية مع امل

ُّ
عل ، وبناء مستويات الثقة وتعزيزها، والتركيز على إيجاد فرص الت 

استراتيجيات ال م، والجمع بين 
 
قيادة  املوظفين والطًلب، واستخدام البيانات والبحوث وأدلة التفتيش واملًلحظة أدواٍت لتحسين التدريس والتعل

 رية تسهم في تحسين نتائج الطًلب بمدارسهم.  التحويلية والتعليمية في كل مرحلة تطو  

•  ( الحسن  أجرى  ذاته  اإلطار  ق    ( 2016وفي 
 
متعل األول  وهما:  محورين،  من  نت  وتكو  للدراسة،  أداة  االستبانة  فيها  مت  ستخدِّ

ُ
ا وصفية  دراسة 

( من  نة  مكو  عينة  على  األداة  قت  ِّ
ب 
ُ
وط مين، 

 
باملعل ق 

 
متعل والثاني  ومدير  100باملديرين،  معلم  رفع  (  في  املدرسة  مدير  دور  معرفة  بهدف  مدرسة؛ 

التحصيل الدراس ي لطلبة مرحلة األساس بوالية جنوب كردفان. وكشفتِّ نتائج الدراسة عن أن مديري املدارس يمارسون دورهم بدرجة دائمة في  

م الطلبة، واالهتمام بحل  مشكًلتهم التربوية، وتهيئة الفصول الدراسية، ومتاب اإلشراف
 
 عة حالتهم الصحية، والحضور، واالنصراف. على تعل

التنظيمية الوسيطة التي ترتبط من خًللها القيادة   ( Sebastian et al., 2016وأجرى سيباستيان وآخرون ) • دراسة هدفت إلى معرفة العمليات 

بتحصيل   أداة  املدرسية  االستبانة  ستخدمت 
ُ
وا التحليلي،  الوصفي  املنهج  راسة  الد  بعت  ات  ذلك  ولتحقيق  املعلمين.  قيادة  من  وتعلمهم  الطلبة 

( في  والطًلب  املعلمين  على  قت  ِّ
ب 
ُ
وط البيانات،  وجمع  املدرس ي  534للدراسة  املناخ  توفير  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  بشيكاغو.  ابتدائية  مدرسة   )

امل في  مناملًلئم  يعدُّ  املناسب  املدرس ي  املناخ  توفير  وأن  الطلبة،  تعلم  في  املديرون  بها  ر 
 
يؤث التي  الرئيسة  الطرق  من  والثانوية؛  االبتدائية    دارس 

النتائ أظهرت  كما  وتعلمهم،  الطلبة  بتعلم  املعلم  بقيادة  املدرسية  القيادة   من 
 

كًل تربط  التي  واملركزية  الوسطية  التنظيمية  أن  العمليات  تأثير    ج 

ا من خًلل تأثير املعلم في صنع القرار.   تقريبا
ا

 املديرين في املناخ املدرس ي باملدارس االبتدائية يأتي كامًل

إلى  ( 2017العتيبي وآخرون )دراسة   • للمتابعة   هدفت  أدائهم  ارتباط  التعليمية، ومدى  ملهامهم  االبتدائية  املرحلة  أداء مديري مدارس  استكشاف 

لدراسة  الدورية لشؤون املدرسة، والتحصيل العلمي للطلبة، ونمط القيادة لدى املديرين ومهاراتهم وخبراتهم في إدارة بيئة املدرسة. واستخدمت ا 

قت ِّ
ب 
ُ
نة من )  املنهج الوصفي التحليلي، وط ا من معلمي املرحلة االبتدائية50االستبانة أداة لجمع البيانات على عينة مكو  منطقة الفروانية ب  ( معلما

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013161X15616863
https://consortium.uchicago.edu/about/staff/James-Sebastian
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 عن  . وكشفت نتائج الدراسة  التعليمية 
 
لة في املتابعة الدورية للتحصيل  أن  ثمة ارتباط بين أداء مديري مدارس املرحلة االبتدائية وممارستهم املتمث

للطلبة ا قوي    .العلمي  ا وتأثيرا أن  هناك دورا الدراسة  إليه وأوضحت  التي تصبو  للطلبة  العلمي  الناتج  املمارسات على كفاءة  املدارس في هذه  ا ملديري 

 املدرسة. 

نة من )  (2018الشنيفي ) دراسة   • قت على عينة مكو  ِّ
ب 
ُ
البيانات، وط مت فيها االستبانة أداة لجمع  ستخدِّ

ُ
ا من 140بدراسة وصفية تحليلية ا ( معلما

تعليمية   بيئة  توفير  في  الرياض  بمدينة  العامة  الثانوية  املدارس  مديري  قادة  دور  حول  راتهم  تصو  استكشاف  إلى  وهدفت  الثانوية.  آمنة  املرحلة 

ري: سنوات الخدمة واملؤهل العلمي. وقد أظهرت نتائج الدراسة قيام قادة املدارس الثانوية في الرياض بأدوارهم بدرجة كبيرة  للطًلب، في ضوء  متغي 

 
ا
ة ا ذات داللفي توفير بيئة آمنة لتعلم الطلبة، وجاء في املرتبة الثالثة: محور االهتمام باإلرشاد النفس ي والصحة النفسية، ولم تظهر الدراسة فروق

ا الختًلف مؤهلهم العلمي، وسنوات خدمتهم في التدريس تجاه دور قادة املدارس الثانوية العامة بمدينة   الرياض في إحصائية في آراء املعلمين، تبعا

 توفير بيئة تعليمية آمنة للطًلب.

)  (2018الذبياني )  أجري  • نة من  استهدفت عينة مكو  ا في  139دراسة وصفية مسحية  ت ( مديرا الرياض، تقص  الحكومية بمدينة  الثانوية  املدارس 

القرا  واتخاذ  واالبتكار،  املبادأة  مجاالت:  في  الثانوية  املدارس  لطًلب  القيادية  املهارات  تنمية  في  املدرسة  قائد  أدوار  حول  ل تصوراتهم  وتحم  ر، 

النتائ لت  البيانات. وتوص  للدراسة وجمع  أداة  مت االستبانة  ستخدِّ
ُ
القيادية لدى املسؤولية، وا املهارات  املدرسة يؤدي دوره في تنمية  أن  قائد  إلى  ج 

ل املسؤولية التعليمية في املرتبة األولى، وتنمية مهارة املبادأة و  االبتكار في املرتبة  طًلب املدارس الثانوية بدرجة "عالية"، من خًلل تنمية مهارة تحم 

اتخاذ   مهارة  تنمية  األخيرة  املرتبة  وفي  إلى  الثانية،  عزى 
ُ
ت املدارس  قائدي  نظر  وجهات  من  إحصائية  داللة  ذات  ا 

ا
فروق الدراسة  تظهر  ولم  القرار. 

قات ومعو  القرار  واتخاذ  واالبتكار،  املبادأة  مهارات  تنمية  في  املدرسة  قائد  دور  العلمي حول  ومؤهلهم  الدراسية،  خبراتهم  بينما  اختًلف سنوات  ه؛ 

ا ذات داللة إحصا
ا
ل املسؤولية؛ لصالح فئة أظهرت الدراسة فروق عزى إلى اختًلف سنوات خبرتهم في تنمية مهارات تحم 

ُ
ئية من وجهات نظرهم، ت

 ( سنوات. 10إلى أقل من  5( فأكثر، وفي تنمية املهارات القيادية لصالح فئة من خبرتهم ما بين )10قائدي املدارس من خبرتهم )

•  ( حفيظي  ق  (2019أجرت  دور  معرفة  بهدف  وصفية؛  املرحلة  دراسة  تًلميذ  لدى  االبتكاري  التفكير  ومهارات  اإلبداع  تنمية  في  املدرسة  يادة 

نة من ) ، من وجهة نظر الهيئة التدريسيةقسنطینة بمدنية  االبتدائية قت االستبانة أداة للدراسة على عينة مكو  ِّ
ب 
ُ
ا ومعلمة. وأظهرت  45، وط ( معلما

كبي ا  دورا املدرسية  للقيادة  أن   الدراسة  )نتائج  نسبة  وأن   للتًلميذ،  اإلبداعي  التفكير  مهارات  تنمية  في  ا  نمط 82را أن   دت 
 
أك الدراسة  %( من عينة 

( نسبة  وأن   املدرسة،  في  زه  ويحف  اإلبداع  يزيد  اإلدارة؛  طرف  من  املدرسة 100القيادة  قائدات  بين  التعاون  أن   دون 
 
يؤك الدراسة  عينة  من   )%

اإلبداع تنمية  )  واملعلمين؛ يساعد على  التًلميذ بنسبة كبيرة، وأن  نسبة  تأثير في 91لدى  له  للقائد  العاطفي  الذكاء  أن   الدراسة ترى  %( من عينة 

 تنمية التفكير اإلبداعي لدى التًلميذ. 

دراسة وصفية مسحية هدفت إلى معرفة درجة ممارسة قائدات مدارس املرحلة املتوسطة بمحافظة عنيزة لتوفير البيئة   ( 2019وأجرت املطيري وطيب )  •

خبرتهن   سنوات  الختًلف  ا  تبعا املدارس  قائدات  ممارسة  لدرجة  نظرهن  وجهات  تختلف  كانت  إن  وما  املعلمات،  نظر  وجهة  من  اإلبداعية  الصفية 

نة من )التدريسية، وتخصصهن األكاديمي قت على عينة عشوائية مكو  ِّ
ب 
ُ
متِّ االستبانة أداة للدراسة وجمع البيانات، وط ستخدِّ

ُ
( معلمة. وأظهرت نتائج  80. وا

ظهر الدراسة أي فروق ذات داللة إحص 
ُ
ر خصائص البيئة اإلبداعية الصفية للطالبات بدرجة متوسطة، ولم ت

 
ائية في آراء الدراسة أن  قائدات املدارس توف

ر خصائص البيئة اإلبداعية الصفية للطا املعل 
 
عزى إلى اختًلفهن في التخصص األكاديمي، وسنوات خبرتهن تجاه ممارسة قائدات املدارس توف

ُ
 لبات.مات ت

• ( الجنهي  )  (2019وقامت  مقدارها  عينة  من  بيانات  لجمع  للدراسة  أداة  االستبانة  استخدمت  تحليلية  وصفية  ومرشدة 337بدراسة  معلمة   )

الثطًلبية املدارس  في  والوقائي  واملنهي،  والتربوي،  االجتماعي،  واإلرشاد  التوجيه  برامج  تفعيل  في  املدرسية  القيادة  دور  التعر ف على  بهدف  انوية ؛ 

ري: الوظيفة ونوع املدرسة. وأظهرت نتائج ال ِّ
تغي 

ُ
ا مل دراسة أن بمدينة تبوك، وما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظرهن وفقا

لدراسة أي فروق  دور القيادة املدرسية في تفعيل برنامج التوجيه واإلرشاد الوقائي، والتربوي، واالجتماعي، واملنهي للطالبات كانت عالية، ولم ُتظهر ا 

عزى إلى اختًلفهن في نوع املدرسة والوظ
ُ
 يفة.ذات داللة إحصائية في آراء املعلمات ومرشدات الطالبات في هذه األدوار، ت

م بمنطقة جازان. هدفت إلى معرفة    دراسة  (2020أجرى شراحيلي ) •
ُّ
عل ر قادة املدارس ومشرفيها لدور القيادة املدرسية في تحسين نواتج الت  تصوُّ

قت على عينة   ِّ
ب 
ُ
مت االستبانة أداة للدراسة وجمع املعلومات، وط ستخدِّ

ُ
بعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وا   قائد ومشرف(  260مقدراها )وات 

أن   مدرسة الدراسة  نتائج  وأظهرت  م  . 
ُّ
عل الت  نواتج  تحسين  في  مرتفع  بدور  تقوم  جازان  منطقة  تعليم  مدارس  في  املدرسية  الجوانب  في  القيادة 

 املعلمين عل
ُّ
ى تحليل املعرفية، وكان أبرزها: تحسين الوسائل، وتطوير األساليب التي يستخدمها املعلمون لتحقيق أهداف املناهج الدراسية، وحث

ق 
 
نات تتعل  بالحقائق واملفاهيم. املواد إلى مكو 

 التعقيب على الدراسات السابقة:  

ا على الدراسات السابقة من خًلل النقاط اآلتية:  ا وتعليقا  الحالية تعقيبا
ُ
راسة  تعرُِّض الد 

 



م في املدارس االبتدائية الحكومية بمدينة جدة 
ُّ
عل  حريري &   عبد الغفور                                 ....                            دور قائدات املدارس في تحسين نواتج التَّ

 27-1، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 13 

 

: أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 
ا

 أوال

 الهدف من الدراسة: .1

االختالف:   • القيادة تختلف  أوجه  أثر  على  أهدافها  زت 
 
رك فبعضها  إليه،  تسعى  الذي  الهدف  في  السابقة  الدراسات  جميع  عن  الحالية  الدراسة 

الحسن) كدراسات:  وتحصيلهم،  الطًلب  م 
 
تعل أو  الدراسية،  بالفصول  التدريس  في  والصايغ  2016املدرسية  سيباستيان  ودراسة  (،(2013(، 

، أو دورها في األنشطة الصفية والًلصفية  (et al.,2016 Sebastianسيباستيان وآخرون )و ،   ) Allensworth ,2012Sebastian and(وألينسورث

الصفية كدراس((Martincevice ,2010ة  كدراس اإلدارة  تنمية مهارة  أو  للطلبة كدراستي 2019املطيري وطيب )ة  ،  القيادية  املهارات  تنمية  أو   ،)

ز بعضها اآلخر أهدافه على دور القيادة املدرسية في الجوانب اإلنسانية، أو توفير املناخ والبيئة اآلمنة     (،2018(، والذبياني )2019حفيظي )
 
ورك

 (  2019لطًلبي كدراستي: الجنهي )(، أو دورها في اإلرشاد والتوجيه ا 2018ألفراد املدرسة كدراستي: والشنيفي )

 (. 2020: تتفق الدراسة الحالية من حيث الهدف مع دراسة شراحيلي )أوجه التشابه •

 منهج الدراسة: .2

التشابه:   • واأللفي  أوجه  الحربي  دراسات:  مع  املسحي(  الوصفي  )املنهج  البحثية  املنهجية  في  الحالية  الدراسة  والحسن(2018)تتفق   ،(2016)   ،

) Sebastianسيباستيان وألينسورث  و ،  )2017((، والعتيبي وآخرون  2013صايغ )وال،  )2018(، والشنيفي  )2020(،  وشراحيلي  )2018(والذبياني  

)Allensworth ,2012and ( و سيباستيان وآخرون  ،et al.,2016 Sebastian)  . 

تختلف الدراسة الحالية من حيث املنهجية البحثية "الوصفي املسحي" مع منهجية البحث "املختلط" )الكمي والنوعي( املستخدم   أوجه االختالف: •

 .  (Day et al.,2016)ة داي وآخرون في دراس

 عينة الدراسة:   .3

ز بعضها على مديري املدارس،   ختالف:أوجه اال  •
 
تختلف الدراسة الحالية من حيث عينة الدراسة وجنسها عن جميع الدراسات السابقة، التي يرك

واأللفي   الحربي  كدراسات:  الصحيات،  املرشدات  أو  الوكًلء،  أو  املعلمين،  أو  القائدين،  والحسن  (2018)أو  والذبياني  (2016)،   ،(2018)  ،

)Sebastian and Allensworth سيباستيان وألينسورث   و،  )2017(، والعتيبي وآخرين  )2013(، والصائغ  )2018(، والشنيفي  )2020(وشراحيلي  

زت في عينة الدراسة على معلمات املرحلة االبتدائية. (et al.,2016 Day)داي وآخرون ، و ,2012(
 
 . فيما أن  الدراسة الحالية رك

التشابه:  • تتف  أوجه  وبذلك  االبتدائية؛  املرحلة  معلمات  من  عينة  إلى  الحالية  الدراسة  دراستخضع  مع  العينة  )ة  ق  وطيب  التي  2019املطيري   ،)

 شملت عينتها معلمات؛ ولكن اختلفت في املرحلة الدراسية، ومكان تطبيق الدراسة.

 أداة الدراسة:  .4

راسات السابقة في األداة املستخدمة، عدا دراسة أوجه التشابه واالختالف:  ، التي  et al., 2016(Day) دي وآخرون اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الد 

 من محتوى جميع الدراسات في بناء أداة الدراسة الحالية.  استخدمت أداة الدراسة "مقابًلت"، كما أن  الدراسة الحالية استفادت

ا: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:  ثانيا

م. 
ُّ
عل  توضيح بناء اإلطار النظري املفاهيمي الخاص بالقيادة املدرسية ونواتج الت 

وتحديد   .1 الدراسة،  بلورة مشكلة  في  الحالية   
َ
الدراسة السابقة  الدراساُت  الدراسة  أفادت  تساؤالت  تحديد  في  التي ساهمت  املًلحظات  من  العديد 

 الحالية. 

رات التي تتصل ب .2 تغي 
ُ
ر واضح حول محاور الدراسة والجوانب التي تشملها، وامل  الحالية في تقديم تصوُّ

َ
محاورها، أفادت الدراسات السابقة الدراسة

ا في أداة الدراسة. وأنسب املناهج التي يمكن استخدامها، وأفضل األدوات املتاحة   واملناسبة لطبيعة الدراسة الحالية، كما ورد سابقا

 معرفة طريقة مناقشة النتائج، وربط نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة. .3

ا: أهّم ما يمّيز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 
ا
 ثالث

ز الدراسة الحالية بتركيزها على قضيٍة تهتم  بال .1 ه املعاصر.تتمي  م، وهو التوج 
 
 سياسة التعليمية في اململكة؛ أال وهي تحسين نواتج التعل

ا من وزا  .2 ا خاص  ز الدراسة الحالية بتركيزها على املرحلة االبتدائية، التي تعدُّ أساس مراحل التعليم العام، التي نالت اهتماما  رة التعليم في اململكة.تتمي 

زها بتركيزها على قائدات امل .3 ٍ من الدراسات السابقة، والسيما في تمي 
 . البيئة السعوديةدارس، والطالبات الًلتي لم يحظيَن باهتمام خاص 

 

 

 

 

https://consortium.uchicago.edu/about/staff/James-Sebastian
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة .3

 :منهج الدراسة .1.3

ع اإلجابة  تحاول  التي  واألسئلة  لتحقيقها،  تسعى  التي  واألهداف  الدراسة،  طبيعة  ضوء  الوصفي"    ها،نفي  املنهج  الحالية  الدراسة  اعتمدت 

منهم و ".  التحليلي أو عينة  الدراسة  أفراد مجتمع  استجواب جميع  يتم من خًلله  الذي  املدروسة من حيث طبيعتها  ؛  هو "املنهج  الظاهرة  بهدف وصف 

 ق في دراسة العًلقة أو استنتاج ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى التعم  
ا

 (.  179ص. ،2012" )العساف،األسباب مثًل

 :مجتمع الدراسة .2.3
التعليم  تكو   بمدراس  االبتدائية  املرحلة  معلمات  جميع  من  الدراسة  مجتمع  عددهجدة مدينة  بن  البالغ  معلم7582)  ن،     ،ة( 

ا
جميع  شامًل  

 .ة( يوضح إحصائية مجتمع الدراس2. والجدول رقم )م2020وذلك للعام الدراس ي  ختلفةاملعلمية الؤهًلتا واملصات الدراسية، التخص  

 مجتمع الدراسة  يوضح :(2جدول )

 العدد  املكتب م  العدد  املكتب م 

 2344 مكتب التعليم بشرق جدة  3 1670 مكتب التعليم بشمال جدة  1

 1474 مكتب تعليم وسط جدة  4 2094 مكتب التعليم بجنوب جدة  2

 7582 الكلي املجتمع 

 : عينة الدراسة .3.3

( بلغت  وقد  الدراسة،  مجتمع  من  بسيطة  عشوائية  بطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  املرحلة  434تم  من  معلمة  جميع  موز    ،االبتدائية(  على  عة 

ن مجتمع الدراسة، و  إجماليمن  (%5.7بنسبة )أي  :مكاتب إدارة تعليم جدة   . رات الدراسةأفراد عينة الدراسة حسب متغي  الجدول التالي توزيع يبي 

اتوزيع عينة الدراسة يوضح  :(3) جدول 
ا

تغّيرات وفق
ُ
 الدراسة  مل

 النسبة العدد  سنوات الخبرة  م  النسبة العدد  التخصص م  النسبة العدد  التخصص م 

 7.1% 31 سنوات  5أقل من  1 11.9% 33 اقتصاد منزلي 5 2.9% 13 إنجليزي  1

 10سنوات إلى  5من  2 9.2% 45 علوم  6 17.7% 77 رياضيات  2

 سنوات 

120 %27.6 

 65.2% 283 سنوات  10أكثر من  3 10.3% 40 اجتماعيات  7 19.3% 84 لغة عربية  3

دراسات  4

 إسًلمية 

     7.6% 52 آخري  9 %20.7 90

 100 434 املجموع الكلي   434 املجموع الكلي 

   :أداة الدراسة  .4.3 
  ؛اعتمدت الدراسة الحالية على االستبانة لجمع املعلومات

 
َراَسة واإلجابة  ؛ل األداة املناسبة لجمع املعلومات والبياناتإذ تمث ِّ

لتحقيق أهداف الد 

لت وتوص   .در العلميةواالستفادة من الدراسات السابقة املتصلة بموضوع الدراسة وبعض املصا  ،بعد االطًلع على األدب التربوي وتم بنائها    أسئلتها،عن  

استبانة مكو   إلى  املعرفي واملكو    األول  ثًلثة محاور:إلى  عة  موز    ،( عبارة 41نة من )الدراسة  ل  و   ،( عبارة 14ن من )الجانب 
 
الثاني يمث املهاري   املحور  الجانب 

 ( عبارة. 16) املكون  املحور الثالث الجانب الوجدانيو ( عبارة، 11ن من )كو  امل

ا = الدراسة استجابة معلمات املرحلة االبتدائية في كل عبارة من عبارات االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماس يبت  رت  وقد   درجات، 5وهي )دائما

ا= ا=4غالبا ا=3، أحيانا ا=2، نادرا ا لرأيها، ووجهة نظرها ؛ (1، أبدا  .الشخص يإلتاحة الفرصة للمعلمة لتبدي استجابة في كل عبارة بما تراه مناسبا

 صدق األداة:.  5.3

  ؛ق من صدق األداة من اإلجراءات املنهجية األساسية الهادفةالتحق    يعد  
ُ
راَسة للهدف  للتأكد من مدى مًلءمة مضمون األداة امل ِّ

ستخدمة في الد 

 هما:و لصدق، ، استخدمت الدراسة نوعين من ا أداة الدراسة الحاليةمعت من أجل قياسه، أو ما ُوضع ألجله، وللتأكد من صدق الذي ُج 
 الصدق الظاهري:  •

 11)  االستبانة بصورتها األولية علىالباحثة  ُعرضت  
 
 ، في جامعة دار الحكمة   مين املتخصصين في القيادة واإلدارة والتخطيط التربوي ( من املحك

امللك سعود آرائهم حول عبارات االستبانة.    ؛والجامعة اإلسًلمية بفلسطين  ،وجامعة جدة   ، وجامعة  إبداء  لب منهم 
ُ
التحكيم، تم  و إذ ط االنتهاء من  بعد 
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املحك بمًلحظات  عُ األخذ  ومقترحاتهم، حيث  و   تلد  مين  العبارات،  لبعض  اللغوية  بدائل اومناسبا   اضروري    رأوه ما    ةضافإ الصياغة  لت صيغة  ُعد  كما   ،

 من مقياس ليكرت الثًلثي  ةاستجابة االستبانة الخماسي
ا
 .بدال

   :صدق االتساق الداخلي •

من  و  ( معلمة،25) بواقع  ، على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة  ااستخدمت الدراسة صدق االتساق الداخلي لًلستبانة، وذلك بتطبيقها ميداني  

ل حساب  ثم   بيرسون    ُمَعامِّ التالي قيم    ، بمحورها لكل درجة عبارة بدرجة    PEARSON))ارتباط  الجدول  الكلية لًلستبانة، ويوضح  ودرجة كل محور بالدرجة 

ل  االرتباط:   ُمَعامِّ

 واملحور بالدرجة الكلية لالستبانة  ،درجة كل عبارة بمحورهالارتباط بيرسون  ُمَعامالت : يوضح(4جدول )

ُمَعاِمل   الفقرة املحاور 

 االرتباط 

ُمَعاِمل   الفقرة

 االرتباط 

ُمَعاِمل   الفقرة

 االرتباط 

ُمَعاِمل   الفقرة

 االرتباط 

درجة املحور   رتباط اُمَعاِمل  

 ألداة بالدرجة الكلية  ل

الجانب  

 املعرفي 

1 **.811 5 *.480 9 **.816 13 **.815 **.812 
2 **.739 6 **.588 10 **.608 14 **.897 
3 .619** 7 **.527 11 **.637  
4 **.666 8 **.565 12 **.776 

الجانب  

 املهاري 

1 .780** 4 .679** 7 .623** 10 .863** .944** 

2 .821** 5 .679** 8 .739** 11 .601** 
3 .563** 6 .517** 9 .866**  

الجانب  

 الوجداني 

1 .811** 5 .473* 9 .835** 13 .861** .908** 
2 .420* 6 .715** 10 .814** 14 .673** 
3 .566** 7 .802** 11 .864** 15 .760** 
4 .473* 8 .912** 12 .934** 16 .839** 

ا عند مستوى   .(0.05)  .(0.01) **االرتباط دال إحصائيًّ

نت   لأن قيم    ؛(4معطيات الجدول )بي  ا عند مستوى الداللة )  محورها موجبةارتباط كل عبارة من العبارات مع    ُمَعامِّ كما  (،0.01ودالة إحصائي 

لًلستبانة  ُمَعامًلتأن   الكلية  بالدرجة  درجة كل محور  بين  )  ؛االرتباط  داللة  عند مستوى  قيم  و (،  0.01دالة  )  ُمَعامًلتتراوحت  بين  -0.812االرتباط 

ع وبذلك ت ؛ (0.944  ضعت لقياسه.بمصداقية ملا وُ  ومحاورها عبارات االستبانةتمت 

 ثبات األداة:   . 6.3

الدراسة    لاستخدمت  ثبات االستبانة؛  Cronbach s Alpha))ألفا كرونباخ    ُمَعامِّ    ،لقياس 
ُ
من    ة نقت االستبانة على عينة عشوائية مكو  ب  حيث ط

ن ( معلمة من خارج عينة الدراسة، وي25) لالجدول التالي نتائج بي   . ولًلستبانة ككل ،ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة ُمَعامِّ

 ولألداة ككل ،ألفا كرونباخ ملحاور أداة الدراسة ُمَعاِمل وضح ي :(5جدول )
 ألفا كرونباخ   ُمَعاِمل عـــدد العبارات  عدد أفراد العينة املحاور 

 0.904 14 25 املحور األول: الجانب املعرفي

 0.896 11 25 املهاري املحور الثاني: الجانب 

 0.947 16 25 املحور الثالث: الجانب الوجداني 

 0.961 41 25 لألداة الثبات الكلي 

( الجدول  نتائج  من  لقيمة   أن  ؛ (5يتضح  )  ُمَعامِّ بلغ  الكلي  االستبانة  فقرات  لجميع  كرونباخ  ألفا  كما0.961الثبات  محاور    (؛  ثبات  ُمَعامًلت 

يعني  (؛ وهذا  0.947-0.896الدراسة الثًلثة: املعرفي واملهاري والوجداني مرتفع ومقبول على املستوى التربوي؛ حيث تراوحت قيم ُمَعامًلت الثبات بين )

لأن   . على عينة الدراسة امليداني ثبات مرتفع؛ وبذلك تكون االستبانة صالحة وقابلة للتطبيقال  ُمَعامِّ

 اإلحصائية:األساليب   . 7.3

 باالعتماد على األساليب اإلحصائية التالية:  (spssبرنامج الحزم اإلحصائية )الدراسة   استخدمت

ل •  .ق من صدق االتساق الداخلي لًلستبانةللتحق   ؛(Person)ارتباط بيرسون  ُمَعامِّ

ل  •  لقياس ثبات االستبانة وصًلحيتها للتطبيق امليداني.؛ (Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخُمَعامِّ

الدراسة  ؛ (Weighted Mean)الحسابياملتوسطات   • تساؤالت  على  الدراسة  عينة  استجابة  والثالث)  لتحليل  والثاني،  متوسط   ةومعرف   ،(األول، 

 استجابة عينة الدراسة عن كل عبارة من عبارات محاور االستبانة، وترتيب العبارات في املحاور حسب متوسطاتها. 

 تبيان استجابات عينة الدراسة تجاه كل عبارة من عبارات املحاور. ةملعرف؛ االنحراف املعياري  •

االة  ؛ ملعرفة ما إذا كان هناك فروق د(ANOVA)األحادي  تحليل التباين   • في استجابات عينة الدراسة على دور قائدات املدراس في تحسين    إحصائي 

 يم نواتج التعل
ُ
 ص وسنوات الخبرة. التخص   ي تغير ملعزى ت
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م
ُّ
عل  : املحك املعتمد لتقدير درجة دور قائدة املدرسة في تحسين نواتج التَّ

 ٍ
الدراسة على محك  نواتج    اعتمدت  تحسين  في  بدورهن  القائدات  قيام  درجة  م للحكم على 

ُّ
عل  الت 

ُ
ا إذ  تحت ؛  الخماس ي  ليكرت  ستخدم مقياس 

ا  :وصف ا  -)دائما ا  -غالبا ا   -أحيانا ا(، وُح   -نادرا (، ثم تقسيم العدد 4=1-5د طول الخًليا في مقياس ليكرت من خًلل حساب املدى بين درجات املقياس )د  أبدا

  :كما هو مبين في الجدول اآلتي ،إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة أو درجة في املقياسو  ؛(5قيمة أو درجة في املقياس وهو ) الناتج على أكبر

م املحك املعتمد لتقدير درجة دور قائدة املدرسة في تحسين نواتج  :(6جدول )
ُّ
عل  التَّ

ا  قيام قائدة بالدور  ا نادراا أبدا
ا
ا  أحيان ا غالبا  دائما

 5 4 3 2 1 درجة البديل 

 5.0–4.20  أقل من 4.20 –3.40أقل من  3.40 – 2.60أقل من  2.60 –1.80أقل من  1.80 – 1.00 )مدى متوسط الخلية( 

راَسة  . 8.3  : عرض نتـائـج الّدِ

املدارس في تحسين نواتج    ماالسؤال الرئيس:    ناإلجابة ع م دور قائدات 
ُّ
عل الحكومية بمدينة جدة    الت  االبتدائية  املدارس  املعلمات؟   من وجهة نظرفي 

ل التحليل إلى النتائج املوضحة في الجدول اآلتي:   ،واالنحرافات املعيارية ،استخدمت الدراسة املتوسطات ،هذا السؤال ن لإلجابة ع  وتوص 

افات املعيارية ،املتوسطات:( 7جدول )  االستبانة محاور جميع ل واألوزان النسبية واالنحر

 االنحراف   املتوسط الحسابي املحاور 

 املعياري 

 الوزان  

 النسبي

 القيام بالدور  الترتيب

ا  2 81.6 0.724 4.08 املحور األول: الجانب املعرفي.  غالبا

ا  3 80.6 0.731 4.03 املحور الثاني: الجانب املهاري.  غالبا

ا  1 83.6 0.776 4.18 الجانب الوجداني. املحور الثالث:   غالبا

ا  82.2 0.710 4.11 الدرجة الكلية.   غالبا

م أن  املتوسط الحسابي لتقديرات املعلمات لدور قائدات املدارس الكلية في تحسين نواتج    ؛ (7يظهر من الجدول السابق )
ُّ
عل املحاور الثًلثة  ب  الت 

 ،(4.03-4.18املتوسطات الحسابية للمحاور الثًلثة تراوحت بين )(، كما يظهر أن   82.2ووزن نسبي )  ، (0.710وبانحراف معياري ) ،(4.11بلغ )  ؛لًلستبانة

ا( في بدائل االستبانةي(، الذي 4.20 – 3.40متوسطات تقع ضمن مدى الفئة الثانية ملقياس ليكرت الخماس ي )أقل من وجميعها  ويدل   ؛شير إلى خيار)غالبا

ا بدورهن في تحسين نواتج هذا  م على أن  قائدات املدارس يُقمن غالبا
ُّ
عل  للطالبات. الت 

عزي الباحثة
ُ
النتيجة  وت التي بدأت مع الخطة اإلجرائية   هذه  م، 

ُّ
عل التي طرأت في مهام قيادة املدرسة، ال سيما في تحسين نواتج الت  إلى التغيرات 

م، ورفع مستوى التحصيل الدراس ي للط
ُّ
عل لبة، إضافة التي وضعها مكتب التعليم في محافظة جدة ملتابعة مهام قيادة املدارس؛ بهدف تحسين نواتج الت 

م؛ لرفع التحصيل الدراس ي للطلبة، من خًلل إصدار خطط مرحلية بدأ تنفيذها من هذ   إلى تركيز
ُّ
عل التعليم بدرجة كبيرة على تحسين نواتج الت  ا  وزارة 

و (2020-2019)العام   القيادية  وفئاتها  عناصرها  بجميع  التعليمية  العملية  تستهدف  التي  الناإلشراف،  تلك  تحسين  بهدف  املختلفة؛  املدرسية  واتج  ية 

م للعام الدراس ي )ب 2020)وزارة التعليم،  
ُّ
عل هات الحديثة في تحديث مهام قائدة املدرسة، بناءا على مؤشرات نواتج الت  -2019)(. وربما يعود ذلك إلى التوج 

التعليم،    2020 نتيجة دراسة    . (ج2020)وزارة  النتيجة مع  املدارس  2020شراحيلي )وتتفق هذه  م (، في قيام قيادات 
ُّ
عل الت  بدور مرتفع في تحسين نواتج 

ا مع نتيجة دراستي صايغ  ا للقيادة املدرسية في في أن  هناك دروا   Day et al., 2016)) (، و2013)  بجميع الجوانب الثًلثة، وتتفق هذه الدراسة نسبي  ا كبيرا

م الطلبة،
ُّ
لت إليه نتيجة دراسة  تحسين مخرجات تعل ا (Sebastian & Allensworth, 2012)ولم تتفق هذه النتيجة مع ما توص  ا ضعيفا ، التي أظهرت دورا

مهم. 
ُّ
 وغير مباشر للقيادة املدرسية في تعليم الطلبة وتعل

ع األول:    ناإلجابة  نواتج    ما السؤال  تحسين  في  املدارس  قائدات  م دور 
ُّ
عل املعرفي    الت  الجانب  نظر من  وجهة  ع  املعلمات؟   من  السؤال  نلإلجابة   ،هذا 

املتوسطات الدراسة  املعيارية  ،الحسابية  استخدمت  النسبية    واالنحرافات  املعرفي، وترتبيها حسب  واألوزان  الجانب  أدوار محور  املتوسط لكل دور من 

 :(8)كما هو مبين في النتائج ضمن الجدول  الحسابي

افات املعيارية  :(8جدول ) اتج واألوزان النسبية املتوسطات واالنحر ملدور قائدات املدارس في تحسين نو
ُّ
عل  املعلمات من وجهة نظر  من الجانب املعرفي التَّ

املتوسط   األدوار  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الوزن  

 النسبي

 القيام  الترتيب

 بالدور 

ا 1 85.8 0.765 4.29 تشجيع املعلمات على استخدام التقنية الحديثة في العملية التعليمية.  3  دائما

م الحديثة داخل غرفة الصف.   9
ُّ
عل ا 1 85.8 0.820 4.29 حرص القائدة على تطبيق املعلمات الستراتيجيات الت   دائما

ا 3 84.2 0.825 4.21 توجيه كافة الجهود في العملية التربوية لتحقيق األهداف التربوية. 1  دائما

لًلطًلع على طرق واستراتيجيات التدريس  حثُّ املعلمات على تبادل الزيارات مع الزميًلت؛  11

 املستخدمة. 

ا 4 84 0.830 4.20  دائما

ا  5 82.2 0.893 4.11 وضع خطة عمل ملتابعة أعمال املعلمات.  12  غالبا

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013161X15616863
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ا  6 82 0.886 4.10 توظيف أساليب عًلجية؛ لتحسين املستوى التحصيلي دون املتوسط للطالبات.  14  غالبا
ا  6 82 0.948 4.10 تطوير أساليب التدريس للمعلمات.  4  غالبا
ا  8 81.2 0.994 4.06 تطوير املادة الدراسية بما يتناسب مع األهداف التربوية. 2  غالبا

ا  9 81 0.960 4.05 الطالبات. تحليل نتائج  6  غالبا
ا  10 80.6 0.922 4.03 عقد حلقات نقاش مع املعلمات؛ لتطوير املمارسات التدريسية الناجحة.  13  غالبا
ا  11 79 1.042 3.95 تدريب املعلمات على استخدام األساليب العلمية في حل املشكًلت.   8  غالبا

ا  12 79 1.014 3.95 للمواد الدراسية. تطوير أدوات التقويم املناسبة  5  غالبا
ا  13 78.8 1.07 3.94 تطوير الوسائل التعليمية للمنهج.  10  غالبا

ق بالحقائق، واملفاهيم، واملبادئ،   7
 
نات تتعل  املعلمات على تحليل محتوى املواد إلى مكو 

 
حث

 والتعميمات. 

ا  14 77.8 1.019 3.89  غالبا

ا  81.6 0.724 4.08 املحور ككل   غالبا

م قمن بها قائدات املدارس في تحسين نواتج  ي أن  تقديرات عينة الدراسة على األدوار التي    ؛ ( 8يظهر من معطيات الجدول )
ُّ
عل من وجهة   من الجانب املعرفي   الت 

شير في املحك املعتمد  الذي يُ   ، ( 3.40  –  4.20  )أقل من (، وهو متوسط يقع عند مستوى  81.6ووزن نسبي ) ، ( 0.724انحراف معياري )ب  ، ( 4.08بلغ ) ؛ نظر املعلمات

ا ب  البديل "غالبا إلى  ا ما  هَ أن  هذا على    ويدل  "؛  الدراسة  الحكومية بدورهن في تحسين نواتج  ي  غالبا االبتدائية  م قمن قائدات مدارس 
ُّ
عل للطالبات    الت  املعرفي  الجانب  من 

م من الجانب املعرفي؛ إلى حرص مكتب إدارة تعليم جدة على تحس بمدنية جدة. 
ُّ
عل ا بتحسين نواتج الت  ين وُترجع الدراسة سبب قيام قائدات املدارس غالبا

املعلمات أداء  تحسين  على  بالعمل  املدارس  قائدات  توجيه  على  وتركيزها  املدرسية،  القيادات  الوسائل   أداء  وتوفير  والبرامج،  الدورات  بكافة  ودعمها 

النتيجة   وتتفق هذه  م. 
ُّ
عل الت  نواتج  تحسين  يساعد على  الصفية؛ مما  البيئة  وتهيئة  الحديثة  التقنية  والتجهيزات  املناسبة،  دراسة التعليمية  نتيجة  مع 

( نوا 2020شراحيلي  تحسين  في  مرتفع  بدور  تقوم  املدرسية  القيادة  أن   في  م،تج  (، 
ُّ
عل الحسن    الت  دراسات:  نتائج  إليه  لت  توص  ما  مع  ا  نسبي  تتفق  كما 

ا لقيادة )Day et al., 2016)، و) Sebastian and Allensworth, 2012((، و2017، والعتيبي وآخرون )(2013(، وصايغ )2016) ا كبيرا ، في أن هناك دورا

املعرفية   الجوانب  ببعض  القيام  في  وتحسين  املدرسة  الطلبة،  تحصيل  ومتابعة  واملعرفية،  التدريسية  املعلمين  معارف  كتنمية  املحور،  بهذا  املتصلة 

مهم ومستواهم التحصيلي.
ُّ
راَسة على األدوار املتضم    مخرجات تعل ِّ

ن من نتائج الجدول يتبي    ؛محور الجانب املعرفيبنة  وعند النظر إلى تقديرات عينة الد 

 اآلتي: 

:  أ
ا
بها  وال تقوم  التي  ا)األدوار  املدرسة:  (دائما األدوار  قائدة  التوالي11)و  ،(9)و  ،(3)و   ،(1)  :حصلت    ،(4.21)و  ،(4.29)  :( على متوسطات حسابية على 

نسبية  ب  ،(4.20)و و)85.8)أوزان  و)84.2(،  )أقل من    ( 84(،  املدى  تقع عند  الدراسة   ،(5  –4.20وهي متوسطات  في  املعتمد  املحك  يقع عند  وهو مدى 

النتائج   هذه  وتدل  ا".  تق على  "دائما ما  ا  دائما ه  نواتج  و أن  لتحسين  األدوار  بهذه  بجدة  االبتدائية  املدارس  قائدات  م م 
ُّ
عل األول    .الت  الترتيب  في  جاءت  وقد 

( رقم  و)3الدورين  املعلمات  ونصهما    (9(  تطبيق  على  القائدة  الصف""حرص  غرفة  داخل  الحديثة  م 
ُّ
عل الت  والستراتيجيات  على  ،  املعلمات  "تشجيع 

التعليمية"   العملية  في  الحديثة  التقنية  ا،استخدام  دائما املدرسة    بدرجة  قائدة  التزام  إلى  النتيجة  الباحثة هذه  عزي 
ُ
التميز   –وت لجنة  رئيسة  بوصفها 

التنظيمي الدليل  العا  والجودة وفق  التعليم  االرتقاء   (2020-2019م )ملدارس  املدرسة؛ بهدف  التعليمية والتدريسية في  العملية  بتنفيذ مهامها وتجويد 

 قائدات املدارس على االهتمام بتشجيع املعلمات على توظيف التطبيق
 
ه وزارة التعليم على حث ات والتقنيات باألداء املدرس ي للمعلمات، إضافة إلى توج 

س
ُ
ا إلى التزام قائدة املدرسة بمتابعة استخدام املعلمة الحديثة في التعليم، التي ت م. وقد تعود أيضا

ُّ
عل هم في توصيل املعلومة للطلبات، وتحسين نواتج الت 

م 
ُّ
عل ا من تقييم مهام قائدة املدرسة في منظومة مؤشرات نواتج الت  فق هذه ج(، وتت 2020اإلصدار السادس )وزارة التعليم، -للتقنية التعليمية؛ كونها جزءا

نتيجة   )النتيجة مع  الصايغ  نتائجها 2013دراسة  أظهرت  التي  ومعارفهن على    (،  املعلمات  تنمية قدرات  في مجال  ا  كبير جد  بدور  املدارس  قائدات  قيام 

ا بدوره في    أظهرت  التي  2020)شراحيلي )ة  دراسام الوسائل والتقنيات التعليمية. وكذلك  استخد تشجيع املعلمين على االستفادة  قيام قائد املدرسة دائما

م الطًلب، وقيام
ُّ
م املختلفة؛ لتحسين تعل

ُّ
عل م الحديثة  قائدة املدرسة بدور مرتفع في "توجيه املعلمات  من تقنيات ومصادر الت 

ُّ
عل لتطبيق استراتيجيات الت 

 . داخل غرفة الصف"

  :
ا
ا)األدوار التي تقوم بها  ثانيا على متوسطات (  14(، و)13، و)(12)، و(10)و  ،(8)، و(7)، و(6)، و(5)، و(4)، و(2)  :حصلت األدوار  قائدة املدرسة:  (غالبا

( عند املحك املعتمد 4.20–3.40وهي متوسطات تقع عند املدى )أقل من    ،( 82.2  -77.8بأوزان نسبية تراوحت بين )  ( 3.89-4.11)  بين   تراوحتحسابية  

ا" الدراسة  ،"غالبا جاء،  الذي وضعتها  الدور وقد  ا(  )غالبا بدرجة  القائدة  بها  تقوم  التي  األدوار  أعلى  )  ت  أعمال وضع خطة    "( ونصه12رقم  ملتابعة  عمل 

ا من    ."املعلمات مسؤوليتها في متابعة معلمات املدرسة،  وتعزي الباحثة سبب اهتمام قائدة املدارس بوضع خطة ملتابعة أعمال املعلمات؛ كون ذلك جزءا

العام ) التعليم  التنظيمي ملدارس  الدليل  دها  ل2020-2019كما حد  اإلدارية  الوظائف  أهم  املعلمات من  عدُّ متابعة 
ُ
ت الدليل؛  لهذا  ا  في (، ووفقا لقائدات 

امل أدائهن  لتحسين  الهادفة  واإلثرائية  العًلجية  الخطط  ومتابعة  الصفية،  زيارتهن  إلى  إضافة  بها،  فات 
 
املكل والبرامج  واألنشطة  وتتفق هذه   نهي.األعمال 

الحسن ) نتيجة دراسات:  ) (، 2013(، وصايغ )2016النتيجة مع  ا  2017والعتيبي وآخرون  نت دورا الًلتي بي  املدرسية في (،  القيادات  به  ا تقوم  ا كبيرا وتأثيرا

التحصيلية، وحل   للطلبة، واالهتمام برفع مستوياتهم  العلمي  التحصيل  املدرسة وأداء منسوبيها، ومتابعة وتحسين  الدورية لشؤون  مشكًلتهم املتابعة 

حين  .  التعليمية  "  كانتفي  هي:  املدارس  قائدات  ا  غالبا تمارسها  التي  األدوار  بالحقائق  حأدنى  ق 
 
تتعل نات  مكو  إلى  املواد  محتوى  تحليل  على  املعلمات   

ُّ
ث
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ا  بدرجة  "واملفاهيم واملبادئ والتعميمات (، التي أظهرت قيام  2020وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شراحيلي )  عشر.وجاءت في الترتيب الرابع    دائما

ِّ املعلمين على 
 
 تحليل محتوى املواد. قادة املدارس بدور مرتفع في حث

ع الثاني:    ناإلجابة  نواتج  ما  السؤال  تحسين  في  املدارس  قائدات  م دور 
ُّ
عل املهاري    الت  الجانب  نظر  من  ع  املعلمات؟ من وجهة  السؤال   ن لإلجابة    ، هذا 

املتوسطات  الدراسة  املعيارية  ،الحسابية  استخدمت  النسبية  واالنحرافات  املهاري   واألوزان  الجانب  أدوار محور  املتوسط  وترتبيها حسب    ،لكل دور من 

 ، كما هو مبين في الجدول اآلتي: الحسابي

افات املعيارية :(9جدول ) اتج  واألوزان النسبية املتوسطات واالنحر ملدور قائدات املدراس في تحسين نو
ُّ
عل  من وجهة نظر املعلمات  من الجانب املهاري  التَّ

املتوسط   األدوار  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الوزن  

 النسبي

 القيام  الترتيب

 بالدور 

ا 1 84.8 0.793 4.24 تطبيق اللوائح واألنظمة املدرسية.  11  دائما

ا  2 83.6 0.811 4.18 ُحسن إدارة األزمات في الظروف املختلفة.   6  غالبا
ق   8

 
يتعل فيما  املدرسية  التشكيًلت  وتسجيلهن،  تنظيم  الجدد،  الطالبات  قبول  بعمليات 

 ومتابعتهن، وتنظيم سجًلتهن وملفاتهن. 

ا  3 81.8 0.946 4.09  غالبا

ا  4 81.2 0.903 4.06 وضع خطة للمتابعة الدورية ملعلمات املدرسة.  10  غالبا
ا  5 81 0.941 4.05 تبني األساليب القيادية املناسبة في األزمات. 7  غالبا
ة وعدم رتابتها.    1 ا  6 80.6 0.939 4.03 الحرص على تنو ع األنشطة التعلمي   غالبا

 املعلمات على مشاركة الطالبات في وضع األنشطة الصفية.  3
 
ا  7 80.2 0.934 4.01 حث  غالبا

عة؛ لتطوير أداء املعلمات في مهارة اإلدارة الصفية.  2 ا  8 79.2 0.985 3.96 إعداد برامج تدريبية متنو   غالبا

 املعلمات على مشاركة الطالبات في وضع األنشطة الًلصفية.  4
 
ا  9 78.8 0.946 3.94 حث  غالبا

ا  10 78.6 0.958 3.93 تنظيم وإدارة نشاطات الطالبات املنهجية الصفية والًلصفية.  9  غالبا
باالبتكار قدرة القيادة املدرسية على إحداث التغيير من خًلل وضع برامج وأنشطة تهتم   5

 واإلبداع.

ا  11 77 1.03 3.85  غالبا

ا  80.6 0.731 4.03 املحور ككل   غالبا

( الجدول  تحسين نواتج    ؛( 9من معطيات  في  املدراس  قائدات  بها  تقوم  التي  األدوار  الدراسة على  تقديرات عينة  أن  م يتضح 
ُّ
عل الجانب    الت  من 

ا بمتوسط حسابي )  ؛املعلماتمن وجهة نظر    املهاري  إلى تقدير   ،(80.6)  ووزن نسبي  (0.731معياري )انحراف  ب  ،(4.03جاءت غالبا وهو متوسط يشير 

ا" الدراسة  ،"غالبا الذي وضعته  املحك  للمدى )أقل من  ،وفق   ،  ( 4.20–  3.40  املقابل 
ُ
النتيجة  وت االبتدائية  إلى  شير هذه  ا   ن قميأن قائدات مدراس  غالبا

م بدورهن في تحسين نواتج 
ُّ
عل   للطالبات من الجانب املهاري. الت 

إلى النتيجة  هذه  الباحثة  عزي 
ُ
آليات    وت وتطبيق  لتنفيذ  املهارية  واألنشطة  املمارسات  بمختلف  بالقيام  املدرسة  قائدة  اهتمام  أهمها:  أسباب، 

العام   مطلع هذا  بدأت مع  التي  م 
ُّ
عل الت  نواتج  لتحسين  التعليم؛  وزارة  )(2020)خطة  آلية  20، وشملت  في (  ذة  املنف  التعليمية  واألنشطة  البرامج  لدعم 

الفصول   التعليمي داخل  باألداء  التدريبية ،  الدراسيةاملدرسة؛ لًلرتقاء  اللقاءات والبرامج  إلى جهود مكتب تعليم جدة في تكثيف عقد  ا  أيضا وقد يرجع 

م، وحرص القائدة على دعم املعلمات في للقائدات؛ لتبصيرهن باألدوار اإلدارية املهارية املهمة، التي من شأنها مساعدة  
ُّ
عل املعلمات على تحسين نواتج الت 

، إضافة إلى التزام القائدة بأهم 2017/8/24تنفيذ بعض األنشطة املدرسية، كاعتماد ساعة لألنشطة الًلصفية الواردة في تعميم وزارة التعليم بتاريخ:  

دتها وزارة التعليم في الدليل ا  لة في دعم البرامج واألنشطة ملنسوبي املدرسة و 2020-2019لتنظيمي )واجباتها التي حد 
 
وتتفق نتيجة  عليها. اإلشراف(، املتمث

نتائج دراسة شراحيلي ) املحور مع  ما 2020هذا  ا مع  النتيجة نسبي  الطلبة، كما تتفق هذه  م 
ُّ
تعل املدرسة بدوٍر مرتفع في تحسين نواتج  قائد  (، في قيام 

لت إليه نتائ (، في أثر قيام مدير املدرسة بدرجة كبيرة في تفعيل األنشطة الًلصفية على النمو األكاديمي والشخص ي (Martincevice, 2010ج دراسة توص 

 لطًلب املرحلة االبتدائية.

راَسة على عبارات املحور األول  ِّ
نيت ؛وعند النظر إلى تقديرات عينة الد   :من نتائج الجدول  بي 

ا )تقوم بها    التياألدوار  أوال:   )  قائدة املدرسة:  (دائما الدور رقم  ب" األولى  ونصه  (11حصل  األولى  املرتبة  املدرسية على  اللوائح واألنظمة  متوسط تطبيق 

( )  (4.24حسابي  نسبي  ا"   ،(84.8ووزن  "دائما املحك  يقع عند  )أقل من    ،وهو متوسط  للمدى  قائدة   .(5  –4.20املقابل  إدراك  إلى  النتيجة  عزى هذه 
ُ
وت

عن سير  م  ِّ
 
ينظ كما  التعليم،  ممارسة  في  العشوائية  املدرسة  ب  وُيجن  املدرسة،  ملنسوبي  التعليمية  املصلحة  ق  ُيحق  تطبيقها  أن   العملية املدرسة  اصر 

ق للمدرسة الحصول على نو  م على مستوى مكاتب التعليمية كافة بمختلف الجوانب اإلدارية والتعليمية؛ مما ُيحق  اتج تعلم عالية الجودة، وترتيٍب متقد 

التعليم    اإلشراف التنظيمي ملدارس  الدليل  املحددة في  بالقائدة  املناطة  اإلدارية  الواجبات واملهام  أهم  أن  تطبيقها يعدُّ من    ، (2020-2019)بجدة. كما 

م؛ إضافة إلى أن  االهتمام بتطبيق اللوائح واألنظمة املدرسية وإد
ُّ
عل  ارتها؛ تعمل على زيادة التحصيل العلمي للطالبات وتحسين نواتج الت 

ُ
ا ملهام وت عدُّ مؤشرا

م في األداء 
ُّ
عل  على مدى نجاح قائدة املدرسة في ج2020، وزارة التعليم ي واملدرس ي )اإلشراف قائدة املدرسة وفق منظومة مؤشرات لتحقيق نواتج الت 

ا
(، ودليًل

 العملية التعليمية داخل مدرستها؛ ومن هنا تحرُص كل قائدة مدرسة على تطبيق اللوائح واألنظمة وممارستها.قيادة 
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  :
ا
ا)األدوار التي تقوم بها  ثانيا م األدوار التي تقوم بها قائدة املدرسة في تحسين نواتج    ت حصل قائدة املدرسة: ( غالبا

ُّ
عل   ، (5)و ،( 4)و  ، (3)و   ، (2)و ،( 1)  ، وهي: الت 

وهي متوسطات تقع عند املدى    ، (83.6-77وأوزن نسبية تراوحت بين )  (3.85-4.18على متوسطات حسابية تراوحت بين )  (10)و  ،(9)و   ،( 8)و  ، (7)و  ،(6)و

ا"   ،( 4.20–3.40)أقل من   ا ما تق   الذي وضعته الدراسة. وتدل    ،املقابل للمحك املعتمد "غالبا ه غالبا م قائدات املدارس االبتدائية بجدة بهذه  و هذه النتائج أن 

م األدوار لتحسين نواتج  
ُّ
عل ل في: "ُحسن إدارة األزمات في الظروف املختلفة"، وقد كانت أعلى ا   . الت 

 
ا(، تتمث ألدوار التي تقوم بها قائدات املدارس بدرجة )غالبا

 (، اللتين توصلتا إلى قيام قائد املدرسة بدوره فيهما بدرجة عالية، 2020شراحيلي ) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة. حيث جاءت في املرتبة الثانية

ا(،في الترتيب الحادي عشر   األدوارفي حين جاءت أدنى  لت في  التي تقوم بها قائدات املدارس بدرجة )غالبا
 
قدرة القيادة املدرسية على إحداث  وتمث

وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى اهتمام قائدة املدرسة بتنفيذ بعض البرامج واألنشطة؛    .التغيير، من خًلل وضع برامج وأنشطة تهتم باالبتكار واإلبداع"

العام ) لهذا  م 
ُّ
عل الت  التنفيذية؛ لرفع مستوى نواتج  التعليم  البرامج و 2020لتحقيق جهود خطة وزارة  نة دعم بعض  املختلفة، وقد  (، واملتضم  األنشطة 

املدرسة   قائدة  إدراك  إلى  ا  أيضا القيادات أن  تعود  على  د  شد 
ُ
وت التعليم،  وزارة  عليها  ز 

 
ترك بدأت  التي  املهمة  الجوانب  من  تعدُّ  واالبتكار  اإلبداع  تنمية 

ه الوزارة   املدرسية بتفعيلها ضمن برنامج املدارس العشر األوائل على مستوى جدة؛ مما جعل القائدة تحرص على وتتفق هذه .  القيام بذلك؛ لدعم توجُّ

لت    النتيجة توص  ما  )مع  حفيظي  دراستي  نتيجة  )2019إليه  والذيباني  مهارات  2018(،  تنمية  في  ا  وعاليا ا  كبيرا ا  دورا املدرسية  للقيادة  أن   بينتا  اللتين   ،)

(، التي أوضحت قيام مديرات املدارس بدور متوسط في 2019ة املطيري وطيب )التفكير اإلبداعي والقيادي للطلبة. ولم تتفق هذه النتائج مع نتيجة دراس

 توفير بيئة إبداعية صفية للطالبات. 

م دور قائدات املدارس في تحسين نواتج    ماالسؤال الثالث:    ناإلجابة ع
ُّ
عل  ، هذا السؤال  ن لإلجابة ع  املعلمات؟من وجهة نظر  من الجانب الوجداني    الت 

املتوسطات  الدراسة  املعيارية  ،الحسابية  استخدمت  النسبية  واالنحرافات  الوجداني  واالوزان  الجانب  الحسابيوترتبيها حسب    ،لكل دور من    املتوسط 

 في الجدول اآلتي:  كما

افات املعيارية  :(10جدول ) اتج واالوزان النسبية املتوسطات واالنحر ملدور قائدات املدارس في تحسين نو
ُّ
عل  من وجهة نظر املعلمات  من الجانب الوجداني  التَّ

املتوسط   األدوار  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الوزن  

 النسبي

 القيام  الترتيب

 بالدور 

ا 1 90.2 0.649 4.51 توفير مناخ إيجابي بين املعلمة والقيادة املدرسية.  3  دائما
ا 2 89.6 0.670 4.48 املعلمات على أهمية وجود عًلقات من الود واالحترام داخل الصف.حثُّ  13  دائما

ا 3 85.6 0.879 4.28 تفعيل التوجيه واإلرشاد الطًلبي للطالبات. 6  دائما
ا 4 85.4 0.942 4.27 حثُّ املعلمات على استخدام عبارات الشكر والتعزيز؛ لتشجيع الطالبات. 8  دائما

ا 5 84.6 0.885 4.23 رعاية الطالبات املوهوبات وتقديم الدعم الشامل لهن. 12  دائما

ا 6 84.2 0.846 4.21 توضيح طرق التعامل مع الفروق الفردية بين الطالبات.   1  دائما
ا 6 84.2 0.913 4.21 تعزيز الثقة في النفس والجرأة األدبية لدى الطالبات. 10  دائما
م. مساعدة  16

ُّ
عل ا 6 84.2 0.879 4.21 الطالبات في التغلب على العوامل النفسية املؤثرة في الت   دائما

م.   15
ُّ
عل ا 9 84 0.864 4.20 تحسين دافعية الطالبات، والرغبة نحو الت   دائما

ا  10 83.2 0958. 4.16 تشجيع الطالبات على التفكير اإلبداعي واالبتكار والتجديد.  9  غالبا
ا  11 81.8 0.982 4.09 تنمية ميول وقدرات الطالبات بما يفيد وينفع املجتمع.  4  غالبا

ا  12 81.4 0.975 4.07 تهيئة الطالبات لفهم الحياة الحاضرة واملاضية، واالستعداد ملواجهة املستقبل.  11  غالبا
ا  13 81.2 0.953 4.06 على إعداد الطالبات من خًلل تنمية املهارات الحياتية لديهن.   اإلشراف 2  غالبا

ا  14 81 0.980 4.05 مساعدة الطالبات على تنمية مختلف جوانب شخصياتهن بصورة متزنة.  7  غالبا
واستعداداتهن   5 وقدراتهن  الطالبات  ميول  لكشف  مناسبة؛  لجنة  تكليف 

  الفطرية.

ا  15 79.8 1.08 3.99  غالبا

ا  15 79.8 0.932 3.99 دعم استقًللية التعليم الذاتي للطالبات. 14  غالبا

ا  83.6 0.777 4.18 املحور ككل   غالبا

( السابق  الجدول  تقيتبي    ؛(10من معطيات  التي  األدوار  الدراسة على  أن  تقديرات عينة  املدارس في تحسين نواتج  و ن  بها قائدات  م م 
ُّ
عل من   الت 

ا بمتوسط حسابي )  ؛ املعلماتمن وجهة نظر    الجانب الوجداني شير ، وهو متوسط يُ 83.6)ووزن نسبي )  ، (0.777وانحراف معياري )  ،(4.18جاءت غالبا

ا" "غالبا تقدير  الدراسة  ،إلى  وضعته  الذي  املعتمد  للمحك  ا  من  ،وفقا )أقل  للمدى     ،(4.20– 3.40املقابل 
ُ
النتيجة  وت هذه  املدارس إلى  شير  قائدات  أن 

ا بدورهن في تحسين نواتج  ياالبتدائية الحكومية   م قمن غالبا
ُّ
عل عزي الباحثة سبب هذه النتيجة إلى أهمية الجوانب   للطالبات من الجانب الوجداني.  الت 

ُ
وت

إضافة إلى   القيادة املدرسية علمية إنسانية أكثر منها من كونها إدارية،  والوجدانية في العمل اإلداري للقائدة، كما يؤكده األدب السابق باعتبار  اإلنسانية

املدرسة قائدة  واستخ  أهمية  إدراك  واالحترام  الثقة  من   ٍ
جو  اإلدارة  بناء  أهداف  أهم  من  يعدُّ  الذي  والطالبات،  املعلمة  بين  والتشجيع  الثناء  دام 

ي إلى تدني مستوى تحصيلهن الدراس ي  املدرسية،، وأن  عدم االهتمام بذلك ِّ
(، التي  2020وتتفق نتيجة هذا املحور مع نتيجة دراسة شراحيلي )،  قد يؤد 

نت قيام قيادة املدرسة بدور مرتفع في تحسين  م الطًلب من الجانب الوجداني.بي 
ُّ
   نواتج تعل

راَسة على األدوار املتضم   ِّ
 ن من نتائج الجدول اآلتي:يتبي   ؛نة في محور الجانب الوجدانيوعند النظر إلى تقديرات عينة الد 
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ا)التي تقوم بها  األدوار أوال:  ( على متوسطات حسابية 15)و ،(16)و ،(10)و ،(1)و ،(12)و ،(8)،و(6)،و(13)و ،(3):حصلت األدوارقائدة املدرسة:  (دائما

وهو مدى يقع عند املحك املعتمد    ، (5  –4.20وهي متوسطات تقع عند املدى )أقل من  ،  (90.2-84واوزان نسبية تراوحت بين )  (4.20-4.51تراوحت بين )

ا". وتدل   ا ما تقعلى هذه النتائج  في الدراسة "دائما ه دائما م م قائدات املدارس االبتدائية بجدة بهذه األدوار لتحسين نواتج و أن 
ُّ
عل   .الت 

وتعزي   .4.51)وحصلت على متوسط حسابي )  ( ونصه "توفير مناخ إيجابي بين املعلمة والقيادة املدرسية"3)  في املرتبة األولى الدور رقم   وقد جاء

ر   قائم أن  بناء مناخ إيجابي    إلى إدراك القائدات  الباحثة هذه النتيجة
 
على العًلقات اإلنسانية الطيبة والتعامل باحترام وود مع اآلخرين؛ من شأنه أن يوف

نتائج تعلي إلى تحقيق  للمعلمات تدفعهن  ل حوافز 
 
شك

ُ
التعليمية، وت العلمية  املدرسة، ويضمن االستقرار ونجاح  إيجابية داخل  أجواء  مية عالية  إيجاد 

ا إلى إدراك القائدة ملهامها وواجباتها وفق الدليل التنظيمي ملدارس التعليللمدرسة، ال سي م طالبتهن، وقد تعود هذه النتيجة أيضا
ُّ
م العام ما رفع نواتج تعل

العاملين في املدرسة.2020) زة لكل  الًلزمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجذابة ومحف  بل  النتي  (، في اتخاذ القرارات والسُّ جة مع نتيجة دراستي وتتفق هذه 

(Sebastian & Allensworth, 2012( ،)6et al., 201 Sebastian) دتا تأثير املناخ املدرس ي الذي تمارسه القيادة املدرسية في تحصيل الطلبة
 
، اللتين أك

ن 2018اتفقت مع دراسة الشنيفي )وتعلمهم، كما  ت قيام قادة املدارس الثانوية بالرياض بأدوارهم بدرجة كبيرة في توفير مناخ وبيئة آمنة ُتحس ِّ
 
(، التي بين

م الطلبة
ُّ
م ( ونصه"  15رقم )  الدور   في حين جاء  .من تعل

ُّ
الذي تقوم بها قائدة املدرسة بدرجة    أدنى األدوار  في"  تحسين دافعية الطالبات والرغبة نحو التعل

ا(،   النتيجة  التاسعة املرتبة  وحصل على  )دائما إلى متابعة قائدة املدرسة املستمرة ملستوى تحصيل الطالبات الدراس ي، ومؤشرات ، وتفسر الباحثة هذه 

م على مستوى مكاتب تعليم جدة بوجه خاص، واململكة بوجه عام؛ مما جعلها تدرك
ُّ
عل عة    نواتج الت  للطالبات  وتهتم بأن  التحفيز من أهم عوامل املشج 

واملعلمات للطالبات  التثقيفية  املطويات  توزيع  م، من خًلل 
ُّ
عل الت  املدرسة على   على  لقائدة  الشديد  الحرص  ا من  نابعا ذلك  يكون  وقد  الجانب.  في هذا 

على للمدرسة  م  متقد  ترتيب  على  للحصول  م؛ 
ُّ
عل الت  نحو  الطالبات  مكاتب    تحفيز  األداء   اإلشرافمستوى  قيادة  مؤشرات  منظومة  في  بجدة  التربوي 

 ي واملدرس ي. اإلشراف

  :
ا
ا)تقوم بها    التياألدوار  ثانيا ( على متوسطات حسابية تراوحت بين  14)و  ،(5)و ، (7)و  ،(2)و  ،(11)و  ،(4)و  ،(9)  :حصلت األدوار  قائدة املدرسة:  (غالبا

ا" املعتمد ، و ( 4.20– 3.40وهي متوسطات تقع عند املدى )أقل من، (83.2-79.8وأوزان نسبية تراوحت بين ) (4.16-3.99) هو مدى يقع عند املحك "غالبا

ا ما يقمن بهذه األدوار لتحسين نواتج على هذه النتائج  وتدل  ؛ في الدراسة م أن  قائدات املدارس االبتدائية بجدة غالبا
ُّ
عل   .الت 

"، حيث في املرتبة والتجديدتشجيع الطالبات على التفكير اإلبداعي واالبتكار  ( ونصها "9جات أعلى األدوار التي تقوم بها قائدات املدرسة الدور )وقد 

لدى الطالبات اإلبداعي واالبتكار    تنمية عمليات التفكير  اهميةإدراك قائدة املدرسة  هذه النتيجة إلى    الباحثةوتفسر    . ( 4.16)  بمتوسط حسابي   العاشرة 

والتعلم على   التعليم  وتحقيق  لديهم   تحسين عملية  للطالبات،  الدراس ي  التحصيل  رفع  في  الجهود  بتكثيف  التعليم  إدارة  القائدة مطالبة من  أن   كما   ،

واألداء   م 
ُّ
عل الت  نواتج  وفق منظومة مؤشرات  للمدرسة  مة  )شرافاإل مراتب متقد  واملدرس ي  التعليم ي  وإعطاء   2020،وزارة  اإلبداع،  تشجيع  ج(، من خًلل 

ن، وتعمل على  الطالبات الفرصة الكاملة؛ للكشف عن قدراتهن وإمكاناتهن الكامنة، وتوفير املناخ املدرس ي املناسب، ووضع البرامج واألنشطة التي تدعمه

م لهذا العام )رفع مستوى نواتج تعلمهن وتحصيلهن الدراس ي، كما ورد 
ُّ
وتتفق هذه النتيجة (. 2020في الخطة التنفيذية لوزارة التعليم لتحسين نواتج التعل

نت قيام قائدة املدارس بدوٍر مرتفع فيها، في حين  2020من حيث مستوى القيام مع دراسة شراحيلي ) أدنى دور تقوم قائدات املدراس به بدرجة   تمثل (، التي بي 

في   ا  الذاتي  غالبا التعليم  استقًللية  املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي    ، للطالبات" "دعم  م   (، 3.99)حيث جاء في 
ُّ
عل الت  بأهمية  القائدة  وعي  إلى  ذلك  يرجع  فقد 

)الب الذاتي  م 
ُّ
عل الت  التي تقوم على فكرة  دته نظرية منتسوري، 

 
أك التي  للطالبات،  العمرية  للمرحلة  املستقل  (. وظهور   2019ريدي وأمبو سعيدي،الذاتي 

ت الحصة، أو قصور الحظته قائدة املدرسة في أثناء الزيارة الصفية في عدم اهتمام املعلمة بدعم استقًللية التعليم للطالبات؛ ربما يرجع إلى ضيق وق

ا ملبادئ النظريات الحديثة للتعلم الذ  م الذاتي، وفقا
ُّ
عل اتي، واستمرارهن في طرق التعليم والتعلم التقليدية؛ مما دعا قصور في معرفة املعلمة بطريقة الت 

التركيز عليها في  الوزارة  ا التجاهات  وفقا م، 
ُّ
عل الت  نواتج  لتحسين  ذلك  املعلمة على ممارسة   

 
بذلك، وحث االهتمام  إلى  املدرسة  ملهامها قائدة  منها  ا 

ا
وإدراك  ،

م األداء  2020-2019م )وواجباتها وفق الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العا
ُّ
عل  2020،وزارة التعليمي واملدرس ي )اإلشراف(، ومنظومة مؤشرات نواتج الت 

ا فيها ا أساسي  م الذاتي أسلوبا
ُّ
عل ل الت 

 
م النشط، الذي يمث

ُّ
 .  ج(، في متابعة مستوى املمارسة التدريسية للمعلمة القائمة على التعل

م   في  (0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  السؤال الرابع:  ناإلجابة ع
ُّ
عل من وجهة نظر    دور قائدات املدارس في تحسين نواتج الت 

وسنوات  تعزى    املعلمات التخصص  ري  تغي 
ُ
آراء    ؟الخبرة مل استجابة  لتحليل  األحادي؛  التباين  تحليل  الباحثة  استخدمت  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة 

 : (12( وجدول )11ويمكن استعراض النتائج كما في جدول )، األدوار التي تقوم بها قائدات املدارس للمحاور الثًلثة تجاه املعلمات 
 :

ا
ا الأوال

ا
ر فروق وفق تغّيِ

ُ
   : التخصص مل

 

 

 

https://consortium.uchicago.edu/about/staff/James-Sebastian
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 ملتغير التخصصنتائج تحليل التباين األحادي : (11جدول )
ا
م تبعا

ُّ
عل اتج التَّ  لدور قائدات املدارس في تحسين نو

درجة   مجموع املربعات  املصدر  املحاور 

 الحرية 

 قيمة الداللة  قيمة ف  متوسط املربعات 

 املحور األول 

 الجانب املعرفي 

 056. 1.98 1.024 7 7.168 بين املجموعات 

 517. 426 220.292 املجموعات داخل 

  433 227.459 املجموع 

 املحور الثاني

 الجانب املهاري  

 107. 1.702 902. 7 6.311 بين املجموعات 

 530. 426 225.672 داخل املجموعات 

  433 231.983 املجموع 

 املحور الثالث 

 الجانب الوجداني 

 069. 1.894 1.129 7 7.905 بين املجموعات 

 596. 426 253.993 داخل املجموعات 

  433 261.898 املجموع 

 068. 1.901 945. 7 6.618 بين املجموعات  األداة ككل

 497. 426 211.917 داخل املجموعات 

  433 218.535 املجموع 

الجدول يتبي   في  األحادي  التباين  تحليل  نتائج  من  لًلستبانة  (sig)  اإلحصائيةالقيمة  ن   أ   ؛ (11)  ن  الكلية  التباين   للدرجة  تحليل  الختبار  كاملة 

)  ؛األحادي  )0.68بلغت  الداللة  مستوى  من  أكبر  قيمة  وهي  والجانب   .(0.01(،  املهاري،  والجانب  املعرفي،  )الجانب  الثًلثة  املحاور  مستوى  وعلى 

اإلحصائية  ؛الوجداني( القيمة  التوالي  بلغت  على  دالة    ؛(069.)و  ،(107.)و  ،(056.)  :لها  غير  قيم  اوجميعها  الداللة   ؛إحصائي  مستوى  من  أكبر  كونها 

يدل    ؛(0.01) إحصائ  مما  داللة  ذات  )على عدم وجود فروق  الداللة  الدراسة0.01ية عند مستوى  تقديرات عينة  في  في   ،(  املدارس  قائدات  دور  حول 

م تحسين نواتج  
ُّ
عل االبتدائية  الت  املرحلة     ،لدى طالبات 

ُ
رعزى  ت ِّ

تغي 
ُ
الدراسة واألداة ككل.    مل أن  جميع  التخصص في محاور  النتيجة إلى  الباحثة هذه  عزي 

ُ
وت

م؛ كونها مشرفة مقيمة، وفق املهام والواجبات    -تخصصاتهن بمختلف    -املعلمات  
ُّ
عل يدركن أن  قائدة املدرسة معنية بالقيام بهذه األدوار لتحسين نواتج الت 

دتها وزارة التعليم في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام ) لت إليه نتيجة دراست2020-2019التي حد  (،  2012ي العنزي )(. وتتفق هذه النتيجة مع ما توص 

عزى الختًلفهم في التخصص، فيما يتصل بدور مديري ومديرات املدارس في املجال  2019واملطيري وطيب )
ُ
( في عدم وجود تباين في آراء املعلمات واملعلمات ت

 املهاري، وتهيئة بيئة جاذبة معرفية لتعلم الطًلب. 

ا ا ال: ثانيا
ا

ر فروق وفق تغّيِ
ُ
   : الخبرة مل

م  لدور نتائج تحليل التباين األحادي  :(12جدول )
ُّ
عل اتج التَّ  ملتغير سنوات الخبرةقائدات املدارس في تحسين نو

ا
 تبعا

درجة   مجموع املربعات  املصدر  املحاور 

 الحرية 

قيمة   املحسوبة قيمة ف  متوسط املربعات 

 الداللة 

 647. 436. 44.971 2 89.943 بين املجموعات  املحور األول: الجانب املعرفي 

 103.230 431 44492.113 داخل املجموعات 

  433 44582.055 املجموع 

 898. 108. 7.025 2 14.050 بين املجموعات  املحور الثاني: الجانب املهاري 

 65.095 431 28055.876 داخل املجموعات 

 7.025 433 28069.926 املجموع 

املحور الثالث: الجانب  

 الوجداني 

 641. 445. 69.094 2 138.188 املجموعات بين 

 155.239 431 66907.803 داخل املجموعات 

  433 67045.991 املجموع 

 862. 148. 126.191 2 252.382 بين املجموعات  األداة ككل

 851.753 431 367105.72 داخل املجموعات 

  433 367358.11 املجموع 

تحليل   نتائج  )يتضح من  الجدول  في  األحادي  اإلحصائيةن   أ   ؛(12التباين  الدراسة  (sig)  القيمة  الكلية الستجابة عينة  ر حسب    للدرجة    ُمتغي 

الخبرة )الخدمة(   التباين األحادي   كاملةسنوات  )  ؛الختبار تحليل  ا(، وهي قيمة غير دالة  0.862بلغت  )  ؛إحصائي  الداللة  أكبر من مستوى  (، 0.01كونها 

الثًلثة املحاور  مستوى  الوجداني(  :وعلى  والجانب  املهاري،  والجانب  املعرفي،  اإلحصائية  ؛)الجانب  القيمة  التوالي  بلغت  على  ، (898.)و  ،(647.)  :لها 

اوجميعها قيم غير دالة    ،(641.)و )  ؛إحصائي  الداللة  على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات   مما يدل    ؛(0.01كونها أكبر من مستوى 

نواتج   تحسين  في  املدارس  قائدات  دور  حول  املعلمات  م تقديرات 
ُّ
عل    الت 

ُ
ت االبتدائية،  املرحلة  طالبات  في لدى  وخدمتهن  خبرتهن  سنوات  الختًلف  عزى 

عزى  محاور الدراسة واألداة ككل.  بالتعليم  
ُ
ر سنوات الخدمة في التعليم،  ت ِّ

تغي 
ُ
لة في: مل

 
وُترجع الدراسة هذه النتيجة إلى حداثة التغيرات والتطورات املتمث

التعليم   وزارة  األداء  إصدار  تعلم  نواتج  مؤشرات  التعليم،اإلشراف منظومة  )وزارة  واملدرس ي  مهامج( 2020ي  ضوئها  في  دت  حد  التي  املدرسة،   ،  قائدة 
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املدر  للقيادات  بذلك  املتصلة  والورشات  الندوات  تعليم جدة  م، وعقد مكتب 
ُّ
عل الت  نواتج  االعتماد على  في  للوزارة  الحديثة  هات  سية؛ مما جعل  والتوج 

كلفة بتأديتها لتحقيق هذه التغيرات؛ حديثة على خبرة وخ
ُ
 دمة املعلمات في التعليم. األدوار واملهام التي تقوم بها قائدة املدرسة، وامل

 توصيات الدراسة:    . 9.3

لت إليها الدراسة  يمكن تقديم بعض التوصيات على النحو اآلتي:  ؛في ضوء النتائج التي توص 

م وتطبيق استراتيجيات    ،العملية التعليمية بتشجيع املعلمات على استخدام التقنية الحديثة  ب  قائدات املدارسزيادة اهتمام   •
ُّ
عل الحديثة داخل    الت 

 غرفة الصف. 

مهن. ؛تطوير أداء املعلمات في تحليل محتويات املواد التعليمية إلى مكوناتها وتبسيطها للطالباتباهتمام قائدات املدارس  ضرورة  •
ُّ
 ليسهل عليهن تعل

  ؛منح وزارة التعليم لقائدات املدارس بعض الصًلحيات •
ُ
 . نواتج التعلم لدي الطلبةسهم في تحسين لزيادة تطبيق اللوائح واألنظمة املدرسية التي ت

سهم في تنمية االبتكار واإلبداع بين طالبات املدرسة ،دعم ومساندة إدارة التعليم لقائدات املدارس بالبرامج واألنشطة •
ُ
  ا ما متقد   اق ترتيبا حق  وتُ  ،التي ت

 ر. للمدرسة في اإلبداع واالبتكا

قِّ  • املدرس ي من  املناخ  تعزيز  إدارة  استمرار  بجدة   اإلشرافبل  املشرفات    ،التربوي  بين  العمل  والتعاون ضمن فريق  التواصل  روح  تنمية  من خًلل 

 واملعلمات وقائدات املدارس.

م الذاتي" ودعمها لذلك •
ُّ
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Abstract: The study aimed to know the role of government primary school leaders in improving learning 
outcomes from the teachers ’point of view, and the study followed the descriptive and analytical approach, 
and the study sample consisted of (434) teachers, to whom a questionnaire was applied that included (41) 
items, distributed on three axes in aspects (knowledge, skill The results showed that school leaders improve 
learning outcomes from the three cognitive, skill and emotional aspects to a degree (often), with an 
arithmetic average (4.11), and a relative weight (82.2%). The emotional aspect ranked first among the axes. 
With an arithmetic average (4.18), and a relative weight (83.6%), and the cognitive aspect came in second 
place, with an arithmetic average (4.08), and a relative weight (81.6%), while the last ranking ranked the 
skill side, with an arithmetic average (4.03), and with a relative weight. (80.6%), and the results also 
revealed that there are no statistically significant differences in the role of school leaders in improving 
learning outcomes from the teachers ’viewpoint, due to the variables of specialization and years of 
experience. The study recommended the necessity of increasing the interest of school leaders in providing 
female teachers with modern education technologies, developing their performance in content analysis in the 
light of learning outcomes, and adopting approaches to teaching based on innovation and creativity. 

Keywords: School leaders; learning outcomes; roles. 
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