
 تطوير أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي

 ELMالتربوية للقيادة 

 سارة عبدهللا املنقاش

 اململكة العربية السعودية -جامعة امللك سعود -قسم اإلدارة التربوية -أستاذ دكتور 

sarahm@ksu.edu.sa 

 خلود إسحاق بخاري 

 اململكة العربية السعودية -جامعة امللك سعود -قسم اإلدارة التربوية -باحثة دكتوراه 

441204121@student.ksu.edu.sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدمة: امل

الت  القيادة أهمية  تبرز   بالعملية  االرتقاء  تأثيره  ربويةفي  التعليمي، و   شاملال  ا من خالل  النظام  التطورات    تفاعل معما تديره من  على كافة جوانب 

و  املتعددة املتسارعة  باملدارس  التحديات  تحيط  علىمما    .التي  ا ل  الحاجة  زايدت  يؤكد  القيادية،تطوير  و و   لكفاءات  الدعم  القادة  ء  دا ل توجيه  التقديم 

  
ً
املستقبل  املستجدينوخاصة التعليم ويسهم في صناعة  أهداف  ملتقرير  ال  تضمنفقد    .بما يحقق  للتربية والثقافة والعلوم العاملي  املتحدة  المم  نظمة 

 مع التحوالت   "، كأحد الولويات الالزمة لتحسين املدرسةالقيادة واإلدارة املدرسيةتطوير  "  أهمية  (:٢٠١٧٥٩)  )اليونسكو( لرصد التعليم للجميع
ً
تماشيا

 باململكة  وزارة التعليم    هتتوجالعاملية؛  
ً
، ورفع مستويات اإلنتاجية ءالدا  تحسين البيئة اإلدارية ورفع كفاءة إلى    ٢٠٣٠رؤية    حقيقتل  سعيها  ضمن   مؤخرا

املخرجات التعليم،  إصدار  وُيشير    .وتحسين  )وزارة  واملدرس ي  اإلشرافي  الداء  قيادة  املتجددة كمنظومة مؤشرات  التنظيمية  وتحديث ١٤٣٩القواعد  (؛ 

  وأدوار قادة املدارس.أهمية استيعاب التغيير في طبيعة مهام إلى  (١٤٤٠الئحة الوظائف التعليمية )وزارة الخدمة املدنية،

املستجدين  يمثل  و   بالقادة  وتطوير االهتمام  دعمهم  العامليةهم ئأدا   ومحاولة  والتجارب  املحلية  الخبرات  باالستفادة من  التطوير    ،  توجهات  أحد 

   اإلداري باململكة
ً
بتطوير إعداد قادة املدارس لتحسين (  ٢٠١٧دراسة آل سليمان والحبيب )( و ٩٢٠١دراسة فرج والثبيتي )به أوصت  ذلك ما  ومن .   أيضا
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التربوية   للقيادة  النيوزيالندي  النموذج  في ضوء  الحكومية  املدارس  قادة  أداء  لتطوير  الجيدة  املمارسات  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

)ELM(  أداء وواقع  الداعمةقادة  ،  املمارسات  تطبيق  ومتطلبات  الرياض،  بمدينة  املستجدين  الحكومية  أداء   املدارس  املدارس  قادة  لتطوير 

املسحي،  الحكومية   الوصفي  املنهج  استخدام  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  النموذج.  ضوء  في  تطبيقها  من  تحد  التي  واملعوقات  املستجدين 

(، بينما طبقت املقابلة على  ٢٠٤قادة املدارس الحكومية املستجدين، ومشرفي القيادة املدرسية والبالغ عددهم )وطبقت االستبانة على عينة من  

بدرجة متوسطة على واقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين في  عينة من قادة املدارس الخبراء. كشفت النتائج عن موافقة عينة الدراسة  

ال النموذج، وجاء ترتيب  النظمة. كما جاءت  ضوء  ُبعد   جاء 
ً
الثقافة، وأخيرا ُبعد  التدريس،  أصول  ُبعد علم  الشراكات والعالقات،   :

ً
تنازليا بعاد 

و  الداعمة.  املمارسات  تطبيق  متطلبات  على  متوسطة  بدرجة  الدراسة  عينة  و موافقة  استعداد  في  املتمثلة  البشرية  املعوقات  كفايات  حازت 

أ  اتفاق غالبية  وتمثلت  العاملين على  الدراسة،  الداعمة  أكثر  فراد عينة  املمارسات  تطبيق  في  الوظيفيةاملعوقات حدة  العباء  وتعدد    في ضغط 

 ، ومركزية نظام التعليم. املسؤوليات واملهام

 .قادة املدارس املستجدين ؛القيادة  ؛ELMالنموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية  الكلمات املفتاحية:
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( بتوعية قادة مدارس التعليم العام باالستفادة ٢٠١٧أوصت دراسة الفريدي )كما    .بناء استراتيجية محددة الختيار وإعداد القيادات املدرسيةالداء، و 

   من االتجاهات الحديثة في مجال القيادة.

التربوية  ويمثل   للقيادة  النيوزيالندية  التعليم  وزارة  الخصائص    أحد  Educational Leadership Modelنموذج  للكشف عن  العاملية  التوجهات 

املدارس   لقادة  الفاعلة  لقيادة  (Ministry of Education,2019)واملمارسات  الالزمة  واملهارات  الصفات  وتحديد  الجدد،  القادة  دعم  على  بالتركيز   .

خالل  املد من  والعشرين  الحادي  القرن  في  والتنمية للممارسة  أبعادارس  التعاون  منظمة  تقرير  لتوصية   
ً
استجابة رسمية،  كوثيقة  إصداره  تم  فقد   .

املدرسية  بتحسين   ),Pont, Nusche, & Moorman 2008 ( االقتصادية قادة   القيادة  لدوار  الرئيسية  واملسؤوليات  العناصر   املدارس وتوضيح 

(Educational Review Office, 2016 .) 

التطوير   إلى  املستجدة  املدرسية  القيادات  ولحاجة  فاعلية،  من  النموذج  تطبيق  أثبته  ملا   
ً
العالم؛ وا ونظرا حول  الجيدة  املمارسات  عن   لكشف 

   ELM.في ضوء نموذج القيادة التربوية  ء القادة املستجدين لدراسة الحالية املمارسات الداعمة لتطوير أدا ا   قدمت

 مشكلة الدراسة:

واقع   أبرزهايواجه  لعل من  والصعوبات،  املتغيرات  العديد من  باملدارس  املستجدين  أوضحت   القادة  كما  القيادية  املناصب  العزوف عن شغل 

( الثمالي  توافر    ،(٢٠١٢دراسة  القيادية  وقلة  إلى  املهارات   
ً
إضافة الكافية،  اإلدارية  الخبرة  تصقلها  إليه  و   .تقاعدينامل  أعداد  تزايدالتي  أدى  ذلك من ما 

ما  باملستجدين  أبرز الجهود التطويرية للقادة    حيث تتركز.  املقدمة  اإلعداد والتدريب  برامج  كفاية  في ظل عدم  املستجدين  كليفتلسد العجز بالتوجه  

التعليم   تقدمه واإلعداد  مكاتب  للتهيئة  برامج  الدراس ي  من  العام  بداية  واالبتعاث    اتإدار برامج  و ؛  في  التربوي  الغالب  ُرصدت  التي  التدريب  لتدريب في 

)اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة   للقادة املستجدين   ؤكدتحد من الترشح املباشر وامل  مقننةزمنية وكمية  بشكل عام، وُحكمت بمعايير    لقيادات املدرسيةا 

 (. ٢٠١٩الرياض، 

الصعوبات اإلدارية    نعالتي كشفت  (  ٢٠١٣العمري وشطناوي )  دراسة  مثل  ،رللدعم والتطوي  الفئة  حاجة هذه   قد أكدت العديد من الدراساتو 

كبيرة  بدرجة  جاءت  والتي   
ً
املعينين حديثا املديرين  تواجه  مع  ،التي  الفنيةنتائج    لتتفق  )ب  املشكالت  والقضاة  البلوي  دراسة    أوصت   كما.  (٢٠١٠دراسة 

املدارس باالستفادة من  ( ب٢٠١٠الغامدي ) الحديثة؛ وتوعية قادة  الخبرات  باملديرين ذوي  القيادة.االهتمام  املعاصرة في مجال  الذي   االتجاهات  المر 

 م بالرياض من التأكيد على أهمية االستفادة ٢٠١٨ديسمبر    ٦-٤"مهارات املستقبل تنميتها وتقويمها" املنعقد في الفترة    يتفق مع توصيات املؤتمر الدولي

املستقبل. مهارات  وتقويم  تنمية  في  الناجحة  والدولية  املحلية  التجارب  النيوزيالندي  و   من  النموذج  التربوية  يعد  القيادة    )ELM(للقيادة  لتعزيز  خطوة 

الطالب، تعلم  وأثرها على  يتف  املهنية  السعودية  مما  التعليم  وزارة  توجهات  اإل نحو  ق مع  القصوى من  واالستفادة  التشغيلي  الداء  كفاءة  ات  يمكانرفع 

 . (١٤٣٨، التعليموزارة ) املحفزة لإلبداع واالبتكارالبشرية؛ وأهدافها لتحسين البيئة التعليمية 

املنطلق  وم الحالية مل  جاءتن هذا  املستمدة منحاولة  الدراسة  الداعمة  باملمارسات  القادة املستجدين  أداء  النيوزيالندية.   دعم وتطوير  التجربة 

الدراسة في  وتتمثل إلى  مشكلة  املدارس    الحاجة  أداء قادة  التربويةتطوير  للقيادة  النيوزيالندي  النموذج  الرياض في ضوء    الحكومية املستجدين بمدينة 

ELM . 

 أهداف الدراسة: 

التربوية   للقيادة  النيوزيالندي  النموذج  املستجدين بمدينة الرياض في ضوء  الحكومية  املدارس  أداء قادة  إلى تطوير  الدراسة  وذلك    (ELM)تهدف 

 من خالل:

 . (ELM)دة املدارس الحكومية في النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية املمارسات الجيدة لتطوير أداء قا التعرف على .١

 .)ELM(املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية قادة الكشف عن واقع أداء  .٢

الداعمة .٣ املمارسات  تطبيق  متطلبات  أداء   تحديد  النيوزيالندي  قادة  لتطوير  النموذج  ضوء  في  الرياض  بمدينة  املستجدين  الحكومية  املدارس 

 . )ELM(للقيادة التربوية 

املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج  قادة  لتطوير أداء   تطبيق املمارسات الداعمةالتوصل إلى املعوقات التي تحد من   .٤

   .(ELM) النيوزيالندي للقيادة التربوية

 أهمية الدراسة: 

 تتمثل أهمية الدراسة في جانبين: 

وخطة التنمية العاشرة الهادفة إلى رفع   ٢٠٣٠الهمية العلمية )النظرية(: تحاول الدارسة الحالية مواكبة ما ورد في رؤية اململكة العربية السعودية  •

 . (١٤٣٦/١٤٣٧:٤٧وزارة التخطيط واالقتصاد، ) إنتاجيتها، والتأكيد على تنمية املوارد البشرية، ورفع الحكوميكفاءة الداء 
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الدول  محاو  • نماذج  حيث  من  العام  التعليم  في  املستجدة  املدرسية  القيادات  تطوير  مجال  في  والتجارب  النظرية  الطر  إلى  تضيف  قد  علمية  لة 

 . ةالكفاءات القيادية في املؤسسات التربويلتطوير  (ELM)النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية بالتعرف على املتقدمة، واالهتمام 

في   (ELM)النيوزيالندي للقيادة التربوية  وظيف املمارسات بالنموذج  الهمية العملية )التطبيقية(: من املؤمل أن تعمل على تهيئة املناخ املناسب لت •

 . املتسارعةوالتغيرات  ـداتية التجدبساعدتهم في مواكتطبيقها ملو  ،املدارس الحكومية املستجدينقادة وممارسات أداء  طوير ت

لتطوير أداء   تطبيق املمارسات الداعمةالتغلب على املعوقات التي تحد من  قد تسهم في توضيح الرؤية لصحاب القرار الستثمار نتائج التطبيق في   •

 .٢٠٢٠بالتوافق مع برنامج التحول الوطني  من خالل نتائجها وتوصياتها  املدارسقادة 

 أسئلة الدراسة: 

 اإلجابة عن السئلة التالية: الدراسة حاولت 

 ؟ (ELM)دة املدارس الحكومية في النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية ما املمارسات الجيدة لتطوير أداء قا .١

 ؟  )ELM(املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية قادة ما واقع أداء  .٢

الداعمة .٣ املمارسات  أداء   ما متطلبات تطبيق  للقيادة  قادة  لتطوير  النيوزيالندي  النموذج  الرياض في ضوء  املستجدين بمدينة  الحكومية  املدارس 

 ؟ (ELM)التربوية 

التي  .٤ املعوقات  من    ما  الداعمةتحد  املمارسات  أداء   تطبيق  النموذج  قادة  لتطوير  ضوء  في  الرياض  بمدينة  املستجدين  الحكومية  املدارس 

 ؟ (ELM)النيوزيالندي للقيادة التربوية 

 حدود الدراسة:

والتي   ( Areas of practice)من خالل التركيز على املمارسات    (ELM)تبحث هذه الدراسة في النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية    الحدود املوضوعية:

الثقافة   التالية:  البعاد  التدريس  ((Cultureتشمل  أصول  علم   ،(Pedagogy)  النظمة  ،Systems))وال الشراكات   Partnerships and)  عالقات، 

networksاملدارس الحكومية املستجدينقادة لتطوير أداء  (، وتبحث في واقع تطبيقه ومتطلباته واملعوقات التي قد تحد من تطبيقه. 

 .  املدارس الحكومية )بنين وبنات(، ومكاتب التعليم )بنين وبنات( بمدينة الرياض الحدود املكانية:

، ومشرفي القيادة  الذين تم تكليفهم خالل الثالث سنوات املاضيةاملستجدين  قادة املدارس الحكومية  ثالث فئات )بنين/بنات(  شملت    الحدود البشرية:

 . ءوقادة املدارس الخبرا ، املدرسية

 تم تطبيق الدراسة  الحدود الزمانية:
ً
 هـ.١٤٤٠/١٤٤١في العام الدراس ي ميدانيا

 مصطلحات الدراسة:

نموذج للقيادة التربوية تم تقديمه من قبل وزارة التعليم النيوزيالندية في  :Educational Leadership Model)النيوزيالندي للقيادة التربوية )النموذج 

إلى  ٢٠٠٨عام   الترب"، لإلشارة  القادة  أدوار  أبرز  الحادي والعشرين بفعالية. وتكمن  القرن  لقيادة مدارس  الرئيسية  تحسين   :بالنموذج في  ويينالنشطة 

الفعال،   والتعلم  التعليم  لعمليات  الظروف  وتهيئة  الطالب،  لجميع  التعلم  تعليمية،  و نتائج  كمنظمات  املدارس  شبكو تطوير  وبناء  اتصاالت  ة إجراء 

تطوي  عالقات  
ً
وأخيرا الخارج،  الداخل  خالل   رفي  من  كقادة  تشملاآلخرين  املمارسة  التد مجاالت  أصول  علم  الثقافة،  والشراكات :  النظمة  ريس، 

 ( ٢٠١٩وزارة التعليم النيوزيالندية، ) "لعالقاتوا 

الكفاءة   :القيادة حسب  املسؤوليات  وتوزيع  الخطة  رسم  في  التعاون  طريق  عن  الجماعة  لصالح  هادف  اجتماعي  نشاط   " بأنها  تعرف   
ً
اصطالحا

 (٢٠١٦واالستعدادات واإلمكانات املادية املتاحة" )العجمي وحسان، 

اإلنساني العالقات  مراعاة  مع  بحكمة  املرؤوسين  مع  والتعامل  والتغيير  واإلبداع  التأثير  على  القدرة  بأنها   
ً
إجرائيا الباحثتان  تحقيق وتعرفها  بغرض  ة 

 .الهداف املنشودة 

)  املستجدين:  املدارس   قادة التعليم  وزارة  بأنها١٤٤٠عرفت  املدرسة  قائدة  بـه    (  املنوط  لتحقيـق الشخص   
ً
وتعليميـا  

ً
تربويـا املدرسـة  الهداف   "قيـادة 

 (.٣٦ص" )املنشودة 

 بأنه   رسةاملدئد  وتعرف الباحثتان قا
ً
لتحقيق الهداف ومنسوبيها   مسؤولية قيادة املدارس  يتحمل  ي، واملشرف املقيم الذي التربو القائد    املستجد إجرائيا

التعليميةاملنشودة  العملية  سير  سالمة  وضمان  تكليفه    تربوية،ال  ،  من  الولى  سنوات  الثالث   رسميبالقيادة  خالل 
ً
لوزارة   وفق ،  ا التعليمية  السياسة 

 التعليم. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

م هذا الجزء إلى قسمين تناول الول اإلطار النظري، والثاني الدراسات السابقة. س ِّ
ُ
 ق
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ا
 اإلطار النظري: :أول

: قادة املدارس املستجدين وسبل تطويرهم  جانبين؛ من  النظري للدراسة تم تناول اإلطار 
ً
  ،أوال

ً
   ELM: النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية ثانيا

 
ا
 القيادة املدرسية وسبل تطويرها:  :أول

تلك   وفي مقدمة  املسؤولية،  تولي  بداية  في  املدرس ي السيما  الداء  لتميز  تؤدي  التي  العوامل  الول  تتعدد  املسؤول  باعتباره  املدرسة  قائد  العوامل 

املدرسة. داخل  التعليمية  العملية  سير  )  واملباشر عن  فيشر  الباحثتان مع  لتطوير ٢٠٠٧وتتفق  اإلدارية فرصة  باملواقع  والتغيير  التجديد  اعتبار  في   )

 املدرسة، بما توفره من أفكار وإمكانيات للقائد الجديد. 

 املدرسية املستجدة املتميزة: ممارسات القيادة 

والفعالعلى   املستجد  املدرسة  والتربوي،    أن  قائد  اإلداري  لعمله  الالزمة  واملهارات  الناجح  القائد  صفات  بدور وذلك  يمتلك    ، تنفيذي ال  ه للقيام 

ما    جتماعياال و   ،شرافي واإل   ،فنيالو  والتنمية    جاءوفق  االقتصادي  التعاون  منظمة  تقرير  أوردته و ،  OECD  (Schleicher. 2012)في   بون    ما 

(Bohn,2013) وتصنف الباحثتان أبرز تلك املمارسات وفق وظائف اإلدارة كما يلي: . للقادة املستجدينمن املمارسات املساندة 

فهم توجهات وتوقعات اإلدارة الجديدة لتكوين االتجاه اإليجابي. لوجود أهداف ورؤية مشتركة عن الداء املتوقع، ومساعدة العاملين    مجال التخطيط:

الول إلى    باإلضافة العام  في  زمنية مناسبة السيما  املراحل وفق خطة  شاملة متعددة  استراتيجية  و استخدام  والسلطات ،  للمسؤوليات  الحكيم  التوزيع 

 رية. اإلدارية والتربوية على العاملين مع مراعاة املوارد املادية والبش 

م. تنظيم كافة جوانب الحياة والنشطة واملوارد في املدرسة، وتفويض العاملين وبناء فرق العمل، والعمل على إيجاد املناخ املدرس ي املالئ مجال التنظيم:

على   العمل  وتوجيههكذلك  التغيير  المفصليةيمثل  و   .إحداث  العالقات  على  بمهارة  التعرف  من  ،وتطويرها  العالقات  الجهود    وتعزيز  خالل 

 بمشاركة أولياء المور لبناء شراكات فاعلة  االستباقية والقيادة املوزعة
ً
 هاما

ً
  أمرا

ً
 . أيضا

ووضع برامج للتدريب، وتهيئة الصف الثاني   ،النفس ي واالجتماعي املالئم للعمل والتعلم املستمر وتحفيز العاملين تهيئة املناخ  مجال التوجيه والتنسيق: 

الق إلى  .  ادة من  املدرسةباإلضافة  بين  اتصال فاعلة  التعليم، وتكوين حلقة  الالزم لتطوير جودة  الدعم  العالقة  لتأكد من توفر  تكوين  و ،  والطراف ذات 

 للقدرة على مشاركة التجارب وتبادل الخبرات.
ً
 شبكة عالقات بالقران ك"شركاء فكريون" يعد داعما

واتخاذ القرارات التربوية   ،التقييم واملساءلة  :ذلكومن  تقويم الجهود عن طريق توافر املعلومات املشتركة.  ومتابعة املخرجات لاإلشراف    مجال التقويم:

اإلنجازات املبنية على  التعليمية.    ،واإلدارية  املمارسات  الفرصة لتحسين  الواضحة بطرق املتساعد    كماوإتاحة  اإلدارية  عرفة  املواقع  تقدير على    تبديل 

 لذلك:  Irish )2014(آيريش و  (٢٠١٣ويضيف عامر واملصري ) سليم. بشكلالتطورات 

 وتوظيف البيانات واملعلومات في اتخاذ القرارات.   ،مهارة استخدام التكنولوجيا الحديثة •

 وتوقع أشكال التغير املستقبلية وتوجيه التغير.  ،مهارة التعامل مع املتغيرات العاملية •

 واستكشاف الفرص.  ،وتحديد الهداف واملجاالت الجديدة  ،البصيرة املستقبلية •

 في نيوزيلندا وحول العالم،    ١٣٤والذي تضمن تحليل  ة  نتائج التقرير التجميعي التعاوني من وزارة التعليم النيوزيالنديكما كشفت  
ً
 تربويا

ً
عن بحثا

 ومن أهمها: ،القادة الفعالين في دعم تحصيل الطالبوممارسات أدوار 

 بناء اتصاالت تربوية قوية بين الفراد واملنظمات والثقافات. •

 االنخراط في حل املشاكل بطريقة بناءة تعزز من القدرة على تحديدها وتحليلها. •

وتفعيل   • ا   ،التقنيةاختيار  املعرفة  لدمج  الذكية  الدوات  ممارساتهم  وتطوير  تحسين  على  املعلمين  تساعد  أن  يمكن  التي   ,Robinsonملفيدة 

Hohepa & Lloyd, 2009) .) 

 متطلبات تطوير القادة التربويين املستجدين:

لهم،    ةتوفير سبل التطوير املنهي املناسباالهتمام ببرامج التعريف و أصبح تطوير قادة املدارس املستجدين وتحديد مسؤولياتهم بوضوح عن طريق  

.
ً
 هاما

ً
 : التالية ولتصبح القيادة املدرسية أداة تطوير وتغيير ينبغي مراعاة البعاد  واالعتراف بدورهم املحوري في تحسين الداء التربوي مطلبا

مراعاة الدقة واملرونة والوضوح عند صياغة النظمة واللوائح لتمثل الواقع بشكل عملي اعتماد التخطيط العلمي املستقبلي كاستراتيجية عمل، و  •

 وعادل.  

 مهارات الداء اإلداري لديهم. تنمية و  ،دعم املجتمعات املهنية للقادة لتبادل الخبرات، ولرفدهم بالخبرة امليدانية والكاديمية العلمية •

 اإلداري. فهم عميق واستيعاب للمداخل الحديثة في تطوير الداء •

 . (٢٠١٦الغزالني والسامرائي، و  ٢٠١٣الشريقي، )من أداء أدوارهم بشكل فعال ومتوازن  تخفيف العباء االدارية عن قادة املدارس ليتمكنوا  •
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أصبحت ملحة، في    املحيطتقدم  البوية خاصة لقيادات تتوافق في مستوياتها الفكرية والعملية مع  وترى الباحثتان أن حاجة املؤسسات عامة والتر 

 .ظل تزايد تغيرات الحاضر ومتطلبات املستقبل

 
ا
 : ELMالنموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية   :ثانيا

النموذج املدارس تم تقديم  النيوزيالندية ملدراء  القيادة  املهنية من وزارة    Kiwi Leadership for Principalsضمن مبادرة  للقيادة  كدعم رئيس ي 

من والعليا  املتوسطة  للقيادات  االقتصادية٢٠٠٨عام    ذالتعليم  والتنمية  التعاون  منظمة  تقرير  لتوصيات   
ً
واستجابة  . (OECD)  القيادة بتحسين 

الثر ع أكبر   على التجارب   ؤه وتم إثرا   ب.لى تعلم الطال املدرسية، وتوضيح العناصر واملمارسات الرئيسية التي لها 
ً
بسلسلة من دراسات الحالة، استنادا

 العملية، والتعليمية، والدلة التنظيمية للقيادة من نيوزيلندا ودول العالم. 

 : ELMالنموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية   أبعاد

 ملوقع    ين تكمن أبرز أدوار القادة التربوي
ً
تحسين نتائج التعلم لجميع الطالب، وتهيئة الظروف    :في(  ٢٠١٩وزارة التعليم النيوزيالندية )بالنموذج وفقا

 تط
ً
وير القيادات لعمليات التعليم والتعلم الفعال، وتطوير املدارس كمنظمات تعليمية، وإجراء اتصاالت وبناء شبكة عالقات في الداخل الخارج، وأخيرا

املجاالت  العالقات نقطة محورية في تحقيق فعالية كافة  )  .املستقبلية. وتمثل  الشكل  النموذج،١ويوضح  أبعاد  ُبعد    (  الحالية على  الدراسة  وقد ركزت 

والعالقات. والشراكات  والنظمة،  التدريس،  أصول  وعلم  الثقافة،  يشمل  الذي  التعليم   املمارسات  وزارة  وتطلعات  التربوي  للواقع  ملناسبتها   
ً
نظرا

واالبتكار   لإلبداع  املحفزة  التعليمية  البيئة  بتحسين  املدرسةالسعودية  لقائد  الوظيفي  الوصف  مع  ولتوافقها  التعليم    باملدارس،  وزارة  أوردته  الذي 

العام التعليم  ملدارس  التنظيمي  الدليل  الثالث من  اإلصدار  في  و (١٤٤٠)  باململكة  املدارسصالحيات  ال،  لقادة  التعليم،  املمنوحة  وكونها ،  (١٤٣٧)وزارة 

 كما يلي:وذلك ع أهداف الدراسة، الذي يتفق م العملي تركز على جانب املمارسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELMالنموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية  (: 1شكل )

 

 املمارسة:  مجالت

 : (٢٠١٩وزارة التعليم النيوزيالندية، ) ما يلي وتشترك جميعها في الهدف وهو دعم تعلم جميع الطالب، وتشمل

 : Cultureالثقافة   .1

دور   املدارس  في مجاالت مسؤوليتهم  لقادة  الثقافة  انعكاس هذه  وفي ضمان  إيجابية وشاملة،  متكاملة  ثقافة مدرسية  ببناء  املساهمة  في  رئيس ي 

للجمي والتعلم  التعليم  تحسين  في  الثقافة  وإدراكهم لهمية  والثقافي،  العرقي  للتنوع  تقديرهم  إظهار  ذلك عليهم  ولتحقيق  للقادة من   ع،الخاصة.  فالبد 

 :ياملساهمة ف

 ضمان شمولية املمارسات التعليمية، واالعتراف بلغة وهوية وثقافة الطالب وأسرهم.  •

 وتنفيذ الهداف والرؤية املشتركة.  ، املشاركة بنشاط في تطوير •

 تسمح للمعلمين والطالب بالتركيز على التعليم والتعلم.  •
ً
 ضمان بيئة آمنة ومنظمة جيدا

 دعم تطوير املمارسات والتوقعات بحصول جميع الطالب على تجارب تعلم ناجحة. •

 ودعم التقدم والنجاح.  ،تعزيز ممارسات العمل الجماعي وتقدير قيمتها •



 بخاري &  املنقاش                                                           ....تطوير أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي 

 278-258، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 ٢٦٣ 

 

 : Pedagogyعلم أصول التدريس   .2

املنهي واإلجراءات التي تعزز جودة التعلم. فالقادة هم املفتاح لتحسين جودة تعلم الطالب بمساهمتهم في: نمذجة املمارسات التربوية التطوير ويعني 

نظريو الفعالة،   ومواكبة  وقيادته  املنهي  التطوير  في  والتعلم،    اتاالنخراط  ومراجعتهاو التعليم  وتطويرها  املناهج  تخطيط  في مشاركتهم    بجانب  .قيادة 

 .التدريس القائم على االستقصاء ، باإلضافة إلى تفعيللممارسات التربوية بتفعيل املناقشات الجماعيةل التغييرات الساسية

 :  Systemsاألنظمة   .3

والتعلم   والتعليم  العمل  من  والطالب  املوظفين  تمكن  التي  والظروف  النظمة  إنشاء  في  الكبر  املسؤولية  القادة  مما  بفعاليةيتحمل  على  ،  يؤكد 

املمارسات.   وتصميم  القرار  لعمليات صنع  اليومية  املدرسية  املوظفين، اإلدارة  املوارد، وتعيينات  كالتخطيط، وتوفير  املختلفة  بالنظمة  االهتمام  ويعد 

املدرسية الحداث  وإدارة  الزمني،  والجدول  املد من    وامليزانية،  واالستراتيجية إلدارة  العامة  بالتقييم سار الوظائف   
ً
أكاديميا الطالب  متابعة  إلى   

ً
إضافة  .

 
ُ
لتحسين  عن قصد    مةمصوجمع الدلة وتحليل البيانات، والرعاية واإلرشاد للطالب ودعم املوظفين، وبالتأكيد استخدام التقنيات والدوات "الذكية" امل

 .جودة العمل

 :  Partnerships and networks عالقاتالشراكات وال .4

   عالقاتالقادة في مجموعة من اليشارك  
ً
والتي تتيح لهم    ،، هم جزء من شبكة القيادة املدرسية والنقابات والهيئاتالداخلية والخارجية. فداخليا

املوا  بين  والتنسيق  القضايا  والطالبالتعليمية  واملستويات  ردمعالجة  املعلم  تعلم  تدعم  وممارسات  عالقات  إلقامة  فرًصا  توفر  كما  ال   .،   قات عالأما 

املجتمع ككل ليشمل  فيها  القادة  دور  فيمتد  التحديات.    ،الخارجية  ومناقشة  الفكار  لتبادل  املدارس  عبر  ومقدمي فوالتواصل  المور  أولياء  مع  العمل 

 ة.ئد اإليجابييوسع من الفوا ، مما خارجية، بما في ذلك وسائل اإلعالم املحليةال عالقاتاللوضع توقعات مشتركة للطالب وتطوير يمهد الرعاية 

 الدراسات السابقة:

 : قدملأل حدثمرتبة من ال التي تناولت تطوير أداء قادة املدارس الجنبية ثم يعرض هذا الجزء أهم الدراسات العربية 

 الدراسات العربية:

املدرس ي من    (2020دراسة الغامدي ) • بالداء  الباحة وعالقتها  املستقبل في مدارس منطقة  التعرف على درجة توافر مقومات مدرسة  إلى  هدفت 

االرتباطي، الوصفي  املنهج  الدراسة استخدم  أهداف  املعلمات، ولتحقيق  الراسة على عين  وجهة نظر  )  ةوطبقت  بمدارس   ( معلمة٣٤٨مكونة من 

الباحة.   بمنطقة  العام  االستبانةالتعليم  في  املعلومات  جمع  أداة  الو   .وتمثلت  أهم  الدراسة؛  نتائج  من  أظهرتها  مقومات  التي  توافر  درجة  جاءت 

املستقبل بدرجة  )معلمة مدرسة  املعلمات بدرجة متوسطة، واملجاالت مرتبة كالتالي:  الباحة من وجهة نظر  املستقبل في مدارس منطقة  مدرسة 

 متوسطة. بدرجة متوسطة، قيادة مدرسة املستقبل بدرجة متوسطة( وجاء الداء املدرس ي 

إلى  (2017دراسة آل سليمان والحبيب ) • املدرسية   هدفت  القيادة  املدرسية في ضوء معايير جودة  القيادات  أداء  التعرف على متطلبات تطوير 

املنهج الباحثان  واستخدم  السعودية،  العربية  باململكة  التعليم  تقويم  و وصفيال  لهيئة  االستبانة على،  بقت 
ُ
( ٢٨٠)من  املكونة  الدراسة    عينة  ط

الحكوميمدارس  من  معلم  (  ٤٠٠)و  ،ئدقا العام  الرياض  التعليم  بأن هناك موافقة بدرجة متوسطة  .بمدينة  النتائج  أهم  على متطلبات   وجاءت 

باملدرسة نحو  التي تتجه  النشطة والساليب والدوات  أهمها دعم  املدرسية، ومن  القيادات  أداء  والتحسين، ونشر ثقافة تطوير  التطوير    تطوير 

 العاملين وظيفي وتبني السياسات املرنة القائمة على تفويض الصالحيات لتمكينالداء املدرس ي وتقويمه، 
ً
 . ا

تحديد أهم الكفايات الالزمة ملديري مدارس التعليم العام بدولة الكويت للعمل القيادي التربوي من وجهة نظر  لهدفت  و   (201٦القطان )دراسة   •

وتحديد أهم الوسائل التي يمكن من خاللها تنمية الكفايات   ،بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبالطالبات املعلمات بكلية التربية الساسية 

 طالبات املعلمات املقيدات في السنة الرابعةن المة الدراسة  عين  على  ستبانةاال   تطبيق، بفاعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي  .القيادية

: أن درجة املوافقة على الكفايات الالزمة ملديري مدارس التعليم العام للعمل القيادي التربوي مرتفعة؛  يهتوصلت الدراسة إلمما . و (٣٣٨وعددهم )

 ."كفايات التعاون مع املجتمع املحلي"ف  ،"الكفايات الساسية"ثم  ،الكفايات الشخصية الذاتية"" فق الترتيبو 

• ( وشطناوي  العمري     والتي  (2013دراسة 
ً
حديثا املعينين  املديرين  تواجه  التي  والفنية  اإلدارية  الصعوبات  تحديد  إلى  الدراسة  بمدارس   هدفت 

التغلب عليها من وجهة نظرهم. الباحة وسبل  املسحي  واتبعت  منطقة  املعينين  .املنهج  املديرين  السنوات    وتكون مجتمعها من جميع  حديثا خالل 

والبالغ   الخيرة  )الثالث   مدير (  ۱۹۲عددهم 
ً
و ا االستبانة.  نتائجها عن   .الداة   مثلت  أبرز  املديرين  احتالل    وكشفت  تواجه  التي  اإلدارية  الصعوبات 

 املعينين حديث
ً
اتضح  كما    بدرجة كبيرة.  ها سبل عالج  ودرجة درجة الصعوبات الفنية متوسطة، وجاءت الصعوبات ككل    كبيرة؛ بينما كانت  درجة  ا

 ملتغير عدد سنوات الخبرة لصالح فئة الخبرة القل   وجود فروق ذات داللة
ً
إحصائية في تقدير املديرين للصعوبات الفنية والصعوبات ككل تبعا

 .سنوات ٥من 
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الجدد على   تساعد املديرين استراتيجيةوالتي هدفت إلى التعرف على مفهوم ثقافة املؤسسة التربوية وأهمية فهمها، وبناء   (2010دراسة املنقاش ) •

ن البحاث النظرية  بتحليل عدد موتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي،    .ي اإلدار على العمل    ذلكوأثر    قها،على كيفية تطبي  ، والتعرفرهاتغيي

والبحاث امليدانية ودراسة الحاالت، ونظريات الثقافة، وعدد من نماذج ومتطلبات تغيير الثقافة.    ملدير الجديد وثقافة املؤسسة،والدبيات عن ا 

املدير تسهل على    ، كونهالتغيير ثقافة املؤسسة التربوية إلى الثقافة اإليجابية الثر الكبير في نجاح العمل اإلداري   أن  أبرز نتائج الدراسة  أظهرتو 

  ن يسودها روح الفريق والتعاو   ،ةكمتماس  ة وحد  املؤسسة  وتجعلبعض    عم  الفراد  طحيث ترب  ،آتمشاكل أو مفاج  ن دو   املؤسسة  ة ممارسة قياد

 من الخطوات ملساعدة اللتزام.ء وا والوال
ً
 املدير الجديد في تغيير ثقافة املؤسسة التربوية.  وقد تم بناء تصور مقترح يضم عددا

 األجنبية: الدراسات 

ومناسيري  • ليبكي  ل  Manaseri &  Lipke   (2019)دراسة  هدفت  وتحليلوالتي  البيئات    نقد  في  القيادة  قضايا  حول  والتجريبية  النظرية  الدبيات 

تشابه  وخرجت الدراسة بنتائج من أبرزها  في عشر مجالت.    ٢٠١٨-٢٠١٣املنشورة بين  و   ،في الواليات املتحدة المريكية  الريفية واملناطق الحضرية

والريفية،   الحضرية  املناطق  في  التعليم  قادة  تواجه  التي  فيالتحديات  االختالف  من  ت.  لسبابا   بالرغم  وخصائص تشابه  كما  القيادة  ممارسات 

الشراكة بين املدرسة واملجتمع أكثر أهمية  تعد كما للفهم واالستجابات لسياق املجتمع. تكييف املمارسات التي تعود  مع إمكانية املدراء الناجحين؛

 
ً
وأخيًرا،    مؤخرا والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  املبادرات  للقادة برزت  لدعم  املنهي  والتطوير  املستمر  الدعم  إلى  القيادة    مجاالتفي    الحاجة 

 اإلدارة. و التعليمية 

لي  د • وكو راسة  العالقات  ل  وهدفت ,Hallinger, & Ko Li)2016(وهالينقر  على  دراسة  املدرسية  القيادة  خاللها  من  تؤثر  التي  املسارات  وتحديد 

كمي لتحليل تصورات  ال  م املنهجباستخدا وذلك    .في هونج كونج  ابتدائيةمدرسة    ٣٢والتعلم املنهي للمعلمين في    عمليات التعليم والتعلم الرئيسية

 لذلك  .املعلمين حول القيادة الرئيسية وظروف املدرسة الساسية
ُ
أشارت النتائج إلى  و  .(٩٧٠البالغ عددهم ) املعلمين تم جمعها من استبانةبقت ط

  أهمية توفر ظروفإلى  أشارت كذلك و ،  في تحسين التعلم املنهي للمعلمين لتعاون والثقة والتواصل ودعم الطالب واملواءمة في املدارس أثر أيًضالن أ 

   .في مكان العمل )مثل الثقة والتعاون والتواصل( إيجابية

أريش • مدارس  Irish )2014( دراسة  إلى  الفاشلة  املدارس  لتحويل  املدرسية  القيـادات  تمارسـها  التي  القيادية  الكفايات  وصف  إلى  هدفت  والتي 

ميشيغان والية  في  الحالة،    .ناجحة  دراسة  منهج  الباحث  من  واستخدم  الدراسـة  عينـة  مـديرين  وتكونـت  وثانويـةأربعـة  متوسـطة  تـم    ملـدارس 

القصدية بالطريقة  أن    .اختيـارهم  إلى  نتائجهـا  بعـض  العملوتوصـلت  في  الجــودة  التعليميتطبيــق  الســتخدام    ،ةية  املعلمــين  ومتابعة  ودعــم 

استخدام أساليب االتصال كذلك    ومن الكفايات القيادية الساسية لنجـاح املدرسـة  .ةياديات القيأهـم الكفامن  استراتيجيات تدريس فعالة يعد  

 راد املدرسة.الفعالة مع املجتمع املدرس ي، وإشراك املعلمين في وضع الخطط املدرسية، وتفعيل التعـاون بين أف

Spillane & Leeسبيلين وليي  دراسة   • إلى    (2014)    تطبيق وتم  .  ن استكشاف مشكالت املمارسة التي واجهها مديرو املدارس املبتدئو والتي هدفت 

االستبانات واملقابالت، ودراسات حالة لثالث مدارس.   استخدامب  ،شيكاغوالعامة ب  بتدائيةلمدارس اال لمدير  (  ١٧)من    ةعلى عين   ختلطامل  املنهج

 ممارستهمحداثة  عن مدارسهم و   املةكباملسؤولية ال   هم شعور   نتيجة"صدمة الواقع"  تعرض مديري املدارس املبتدئين ل  عن  النتائج:  وكشفت أبرز 

ظروف انتقال  طبيعة و   ساهمت  . في حينانية التنبؤ بهاإمك، وعدم  ها، وتنوعامحجم امله  : ثالث مشكالت أساسية للممارسة  وجود كما بينت    .للمهنة

 .  م هتشكالت التي واجهاملمستوى  زيادة أو  بتخفيف املبتدئين إلى اإلدارة إما

بجنوب أفريقيا   في ناميبيااملستجدين  ستكشاف املشاكل الرئيسية التي تواجه مديري املدارس  والهادفة ال   Mushaandja(2013)دراسة موشانديا •

ملدارس ابتدائية، وأربعة محاضرين من جامعة ناميبيا؛ ن  العينة من خمسة مديري  وتألفتالنوعي.    نهج. استخدمت الدراسة امليهالتغلب علا   طرق و 

  شملت  الدوات من  مزيًجا  تم استخدامن. لمديرين املستجديلتعريف وال  اإلعداد  برامجمن املشاركين ببوزارة التعليم وأربعة من املطورين املحترفين 

واملالحظا الوثائقي  والتحليل  أن    ووضحت  .تاملقابالت  ا النتائج  الصعوبات  واجهت  أهم  املستجدين  لتي  فياملديرين  البشرية  إدارة    كانت  املوارد 

ال  واملوظفين.  طالب  وقيادة 
ً
الشخصية  إلى    إضافة العالقات  وإدارة  واملجتمع،  املدرسة  في  العالقات  ا إدارة  والمع  تنسيق وكذلك    ،طالبملعلمين 

 .  وتنظيم التطوير املنهي للموظفين

   السابقة:التعليق على الدراسات 

إدارة التعليم العام بصفة  ويمكن تصنيف الدراسات    .يتبين من خالل القراءة التحليلية للدراسات السابقة أن جميعها دراسات حديثة في مجال 

تقويم التعليم كما في دراسة تطوير القادة من عدة منطلقات كالكفايات القيادية، ومعايير جودة القيادة املدرسية لهيئة  إحداهما    تلفئتين تناولعامة  

( والحبيب  سليمان  املبتدئ٢٠١٧آل  املدارس  قادة  تواجه  التي  واملشاكل  الصعوبات  الخرى  تناولت  بينما  موشاندياي(،  كدراسة  تتشابه  و .  (٢٠١٣)   ن 

الحالية   الدراسات  الدراسة  كافة  قادة مع  تطوير  على  تركيزها  استهدافكما  ،  عام  بشكل  املدارس  في  في  خاص    تتشابه  بشكل  بعضها املستجدين  مع 

)دراسة  ك الحالية  تشابهتوقد  .  (٢٠١٠املنقاش  )كذلك    الدراسة  وشطناوي  العمري  دراسة  املسحي٢٠١٣مع  املنهج  باتباع  سبيلين  (  دراسة  ومع   ،

الدراساتعينة  الوتباينت  في تطبيق االستبانة واملقابلة.    (٢٠١٤)وليي  لهدافها  بين 
ً
إن  تضمنتقد  ف  ،وفقا إال  الغالب  املدارس في  الغامدي دراسة    قادة 
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  كما يتضح تنوع املناهج البحثية لتشمل الوصفي  .الطالبات املعلمات( على  ٢٠١٦القطان )و   ،املعلمين  علىاقتصرت    (٢٠١٦)  لي وهالينقر وكو( و ٢٠٢٠)

 ودراسة الحالة كدراسة أريش  (،٢٠١٩)  وليبكي ومناسيري ؛  (٢٠١٠كما في دراسة املنقاش )  والتحليلي؛  الحصر الشاملو االرتباطي؛  و املسحي؛    بأساليبه

وليي  واملختلطالنوعي؛    واملنهج(  ٢٠١٤) سبيلين  االستبانةال تنوعت  و (.  ٢٠١٤)  كدراسة  بين  ما  لذلك   
ً
وفقا في    دوات  وشطناوي   دراسةكما  العمري 

و لةاملقابو   نةكاالستباالدوات    من  زيجاملو ،  (٢٠١٣) فياملالحظات  إضافة  ،  كما  الحالة  ودراسات  الوثائقي  موشانديا  والتحليل  وتتفرد    (.٢٠١٣)  دراسة 

التربوية   للقيادة  النيوزيالندي  النموذج  في ضوء  املستجدين  املدارس  قادة  تطوير  بتناول  الحالية  املتعلقة و   .ELMالدراسة  الدراسات  أن غالبية  يظهر 

باللغ املستجدين  نقص  بالقادة  لوجود   
ً
نظرا اإلنجليزية  الباحث-ة  علم  حد  الحالية.  -تينعلى  الدراسة  مكانة  يعزز  مما  العربية  الدراسات  تمت   في  وقد 

النظري  إعداد اإلطار  السابقة في  الدراسات  الدراسة  االستفادة من  أداتي  الحالية لتحليل  وتصميم  الدراسة  بنتائج  إليها  التي توصلت  النتائج  ، ومقارنة 

  .ودعم نتائج البحث

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

 ت. يعرض هذا الجزء منهج الدراسة، واملجتمع، والعينة، وأدوات الدراسة والصدق والثبات، والساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانا

 منهج الدراسة:

 من مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها؛ في التعرف على املمارسات الجيدة لتطوير أداء قادة املدارس الحكومية في النموذج ال
ً
نيوزيالندي انطالقا

التربوية   الداعمة(ELM)للقيادة  املمارسات  النموذج، وكذلك تحديد متطلبات ومعوقات تطبيق  القادة في ضوء  أداء  أداءهم؛ تم  لتطوي ، وبيان واقع  ر 

بأنه "ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث   (٢٠١٢)  استخدام املنهج الوصفي املسحي. والذي عرفه العساف

(. ١٧٩صاملقارنة" ) أو عينة كبيرة منه، وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط دون أن يتجاوز ذلك إلى العالقة أو

 وحاولت الباحثتان من خالله مسح آراء ذوي العالقة باملشكلة وتحليلها.  

 مجتمع الدراسة:

، ومشرفي القيادة املدرسية، وقادة املدارس ن: الولى قادة املدارس الحكومية املستجدي)بنين/بنات(  يتكون مجتمع الدراسة الحالية من ثالث فئات

 . حل الدراسية )االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية( من مدارس البنين والبنات، بمدينة الرياضللمرا  الحكومية الخبراء

 عينة الدراسة: 

 لقلة عددهم، و٪  ٢٩بنسبة  تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة  
ً
لإلجابة    ٪ من املشرفين،٣٣من القادة املستجدين نظرا

. كما في الجدول التالي: على االستبانة، حيث تم حصر 
ً
 أفراد املجتمع ثم اختيار عينة من فئتي القادة املستجدين واملشرفين عشوائيا

 مجموع الستبانات املرسلة والعائدة ونسبتها  :(1جدول )

 

 الفئة 

 

 عدد املجتمع 

 

 عدد العينة 

نسبة العينة  

 للمجتمع 

االستبانات  

 املوزعة 

االستبانات  

 العائدة

نسبة العائد إلى  

 املوزع 

االستبانات  

الصالحة  

 للتحليل 

٪ ٩٣ ١٥٧ ١٦٨ ٪ ٢٩ ١٦٨ ٥٦٢ القادة املستجدين  ١٥٧ 

٪ ٩٥ ٣٨ ٤٠ ٪ ٣٣ ٤٠ ١٢٠ مشرفي القيادة املدرسية   ٣٨ 

 ١٩٥ - ١٩٥ ٢٠٤ - ٢٠٤ ٦٨٢ املجموع 

 ( ٣٥٥( من مجموع )٤٦) وبلغ عددهم ، القيادة ممن تجاوزت خبرتهم عشر سنوات في بسيطة  عشوائية عينة وبالنسبة للقادة الخبراء فقد تم اختيار

 لحدث إحصائية من  ٪،  ١٢بنسبة  
ً
٪  ٥٦شكل الذكور منهم نسبة    ،(٢٠١٩)التقرير السنوي لوزارة التعليم،  بمنطقة الرياض  إدارة اإلشراف التربوي وفقا

 (. ٢٠٪ بعدد )٤٣(، واإلناث نسبة ٢٦بعدد )

 ملتغيرات 
ا
 الدراسة:خصائص أفراد العينة تبعا

ال التالية:  املتغيرات  الولى )االستبانة(  الدراسة  أداة  الحالي،  و ،  نوعتناولت  التالي و العمل  الجدول  املدرسية. ويوضح  القيادة  الخبرة في  عدد سنوات 

 له
ً
 . اعدد أفراد العينة وفقا

 ملتغيرات أفراد الدراسة :(2جدول )
ا
 عدد أفراد العينة وفقا

 النسب املئوية  التكرار  عدد سنوات الخبرة  النسب املئوية  التكرار  العمل الحالي  املئوية النسب   التكرار  النوع

 ٪ ٧,٢٦ ٥٢ سنوات  ٥أقل من  ٪ ٥,٨٠ ١٥٧ قائد/ة ٪ ٢,٤٨ ٩٤ ذكر

ـــــة ٪ ٨,٥١ ١٠١ أنثى   ٪ ١,٤٥ ٨٨ سنوات   ١٠و  ٥بين  ٪ ٥,١٩ ٣٨ مشرف/ـ

 ٪ ٢,٢٨ ٥٥ سنوات ١٠أكثر من  ٪ ١٠٠ ١٩٥ املجموع  ٪ ١٠٠ ١٩٥ املجموع 

 ٪ ١٠٠ ١٩٥ املجموع       
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 صدق والثبات:وال أداتا الدراسة

 ، وهما االستبانة واملقابلة:كما تؤكد الدبيات التربوية الدراسة لتحقيق أهدافها عينة تم تصميم أداتين لجمع بيانات الدراسة وتطبيقها على أفراد

وتكونت   الستبانة: • السابقة.  والدراسات  النظري  الدب  من  باالستفادة  تصميمها  وتم  الدراسة.  أسئلة  من  والثالث  الثاني  السؤال  عن  لإلجابة 

، والعمل الحالي، وعدد سنوات الخبرة. أما القسم الثاني فتناول نوعاالستبانة من قسمين رئيسيين: شمل الول البيانات الولية للمستجيبين وهي: ال

أداء  محا املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية  قادة  ور االستبانة وهي: واقع  وشمل    )ELM(املدارس الحكومية 

الثقافة، وعلم أصول التدريس، والنظمة، والشراكات والشبكات. وتمثل املحور الثاني في تحديد متطلبات تطبيق    مجاالت( عبارة مقسمة على  ١٦)

( املمارسات وشمل  م مقياس  ١١تلك  واسُتخدِّ اآلتية:( عبارة.  الدرجات  وفق  الرباعي  أهمية منخفضة، غير  ليكرت  أهمية متوسطة،  أهمية عالية، 

 . مهم 

 (٨)  ين لالستبانة بعرضها على عدد من أساتذة اإلدارة التربوية بالجامعات، ومشرفي القيادة املدرسية والبالغ عددهم صدق املحكمتم التأكد من  

العبارات. لبعض  وتعديل  وحذف  إضافة  من  املناسبة  التعديالت  إجراء  تم  آرائهم  ضوء  وفي  من  و   محكمين،  التأكد  االستبانة البعد  تطبيق  تم  صدق 

االرتباط "بيرسون" بين درجة كل عبارة من   ، وحساب معامل 
ً
الداخلي الميدانيا االتساق  العبارة ملعرفة  إليه  تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  بالدرجة  عبارات 

 :كما يلي

 معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  :(3جدول )

 املحور الثاني  املحور الول 

معامل االرتباط   رقم العبارة 

 باملحور 

معامل االرتباط   رقم العبارة 

 باملحور 

معامل االرتباط   رقم العبارة 

 باملحور 

معامل االرتباط   رقم العبارة 

 باملحور 

٦٤٦,٠ ٧ **٥٤٨,٠ ١ **٧١٣,٠ ٩ **٦٤٢,٠ ١** 

٦٧٣,٠ ٨ **٦٠٤,٠ ٢ **٦٩٣,٠ ١٠ **٥٢٣,٠ ٢** 

٧٦٠,٠ ٩ **٦٣٢,٠ ٣ **٦٠٧,٠ ١١ **٧٦٥,٠ ٣** 

٧٤٦,٠ ١٠ **٦٧٥,٠ ٤ **٦٥٣,٠ ١٢ **٥٧٩,٠ ٤** 

٦٥٣,٠ ١١ **٦٥٤,٠ ٥ **٦٨٨,٠ ١٣ **٦٨٨,٠ ٥** 

٦٤١,٠ ٦ **٦٩٣,٠ ١٤ **٦١٣,٠ ٦**   

٥٢٥,٠ ١٥ **٦٢٣,٠ ٧**     

٦٣٧,٠ ١٦ **٥٣٥,٠ ٨**     

 فأقل  ٠١,٠دال عند مستوى 

 فأقل، مما يدل على  ٠١,٠عند مستوى الداللة    موجبة ودالةويتضح من الجدول السابق أن قيم معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات مع مجالها  

عدت لقياسه
ُ
كرونباخ(، وتطبيقه على وللتأكد من ثبات االستبانة تم استخدام )معامل ألفا  .صدق االتساق الداخلي بين العبارات، ومناسبتها لقياس ما أ

 عينة الدراسة كاملة. 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة :(4جدول )
 معامل الثبات  عدد الفقرات محاور االستبانة 

 **٩٤٥,٠ ١٦ املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية قادة واقع أداء 

 **٨٨٢,٠ ١١ النموذج املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوءقادة لتطوير أداء  متطلبات تطبيق املمارسات الداعمة

 **٨٥٨,٠ ٢٧ الثبات العام

مرتفعة يمكن االعتماد عليها في أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات ، يدل على عال  ( وهو معدل ثبات ٨٥٨,٠) ويتضح أن معامل الثبات العام لألداة بلغ

 . التطبيق امليداني

لتطوير أداء قادة  للوقوف على وجهة نظر الفئة املستهدفة من قادة املدارس الخبراء حول املعوقات التي تحد من تطبيق املمارسات الداعمةاملقابلة:  •

وتم عرضها على    ،، ُصممت مقابلة شبه مقننة(ELM)املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية  

 ، وتم العمل بالتعديالت املقترحة.  املحكمين للتأكد من قدرتها على اإلجابة عن سؤال الدراسة

 لدراسة:إجراءات تطبيق أدوات ا

 :مرت الدراسة بعدة خطوات لتحقيق أهدافها واإلجابة عن تساؤالتها، حيث قامت الباحثتان باإلجراءات التالية

 ن في توزيع وتطبيق الدوات على أفراد عينة الدراسة. يالحصول على الخطابات الالزمة لتسهيل مهمة الباحثت •

وا  • الورقية،  النسخ  باستخدام  االستبانات  توزيع  البريدمتابعة  إرساله على  تم  إلكتروني  رابط  الصالح اللكترونية عبر  لتحديد  العائد  ثم مراجعة   ،

 للتحليل.
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القائدات • مع  الشخصية  املقابالت  مواعيد  وتحديد  البريد،  أو  الهاتفي  االتصال  طريق  عن  املقابلين  مع  القادة الخبيرات  التنسيق  مع  والهاتفية   ، 

 . الخبراء

مجاالت    ثالثةتلخيص البيانات وتبويبها وتصنيفها ضمن  ، ثم  املقاَبلين بعد استئذانهم في ذلك، ورصد اإلجابات في دليل املقابلةتسجيل املحادثة مع   •

 ، وتم حساب تكراراتها ونسبها املئوية.املعوقات التنظيمية، والبشرية واملاديةتتعلق ب

كما يتضح ، تم استخدام معادلة الوزن النسبي الفارق لتحليل استجابات أفراد العينة،  أهمية محتوى العباراتولتحديد معيار الحكم على درجة   •

 : التاليالجدول  من

افقة ومتوسطاتها الحسابية :(5جدول )  فئات درجات املو

 ٤ ٣ ٢ ١ الدرجة 

 عالية أهمية  متوسطة أهمية  منخفضة أهمية  هم غير م سلم اإلجابة 

 ٤ - ٣.٢٦ ٣.٢٥ -٢.٥١ ٢.٥٠ -١.٧٦ ١.٧٥ -١ معيار الحكم )املتوسط الحسابي( 

 ؟ (ELM)دة املدارس الحكومية في النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية ما املمارسات الجيدة لتطوير أداء قاإجابة السؤال األول: 

،  (ELM)دة املدارس الحكومية في النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية  للممارسات الجيدة لتطوير أداء قا  تم استعراض اإلطار النظري للدراسة 

لوقد   يهدف  الذي  املمارسات  ُبعد  على  الدراسة  الطالبدعم  ركزت  جميع  والنظمة،   تعلم  التدريس،  أصول  وعلم  الثقافة،  هي  أبعاد  أربعة  ويشمل 

 خصائصها:  والتي جاء من أبرز  والشراكات والعالقات

 يؤدي قادة املدارس دور  •
ً
 رئيس  ا

ً
في بناء ثقافة مدرسية متكاملة إيجابية وشاملة، وفي ضمان انعكاس هذه الثقافة في مجاالت مسؤوليتهم الخاصة.    يا

آمنة ومنظمة، ودعم تطوي بيئة  الطالب وأسرهم، وضمان  بثقافة  التعليمية، واالعتراف  املمارسات  املساهمة في ضمان شمولية  للقادة من  ر  البد 

 ممارسات العمل الجماعي.  املمارسات والتوقعات، وتعزيز

ي التطوير  يهتم علم أصول التدريس بالتطوير املنهي واإلجراءات التي تعزز جودة التعلم، من خالل نمذجة املمارسات التربوية الفعالة، واالنخراط ف •

   .املنهي وقيادته ومواكبة نظريات التعليم والتعلم، وقيادة تخطيط الهداف املستقبلية واملناهج

نات  لقادة املسؤولية الكبر في إنشاء النظمة والظروف التي تيهئ ظروف العمل والتعليم والتعلم بفعالية كالتخطيط، وتوفير املوارد، وتعيييتحمل ا  •

التقنيات   التعليمية، واستخدام  املخرجات  إلى متابعة مستوى   
ً
املدرسية. إضافة الزمني، وإدارة الحداث  لدوات وا املوظفين، وامليزانية، والجدول 

 "الذكية" لتحسين جودة العمل.

املدرسية والنقابات والهيئات.   • القيادة  ، هم جزء من شبكة 
ً
الداخلية والخارجية. فداخليا العملية  العالقات  القادة في مجموعة من  بينما ينخرط 

 ليشمل املجتمع ككل، والتواصل عبر املدارس لتبادل الفكار ومناقشة الت
ً
 حديات.  يمتد دور القادة خارجيا

اقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوي إجابة السؤال الثاني:   ؟ ةما و

حساب املتوسط  ، تم (ELM)لتحديد واقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية 

 كما يلي:  ،الحسابي لهذه البعاد

اقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين في ضوء النموذج   الدراسة  عينة استجابات أفراد :(٦) جدول   على و

درجة   قائد/ة البعد  م 

افقة   املو

درجة   مشرف/ة 

افقة   املو

 درجة الكلي 

افقة   املو

 

 الرتبة

املتوسط  

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

 ١ متوسطة  ٠.٣٠٤ ٢.٥٨ متوسطة  ٠.٣٦٥ ٢.٧٣ متوسطة  ٠.٢٧٨ ٢.٥٥ الشراكات والعالقات  ٤

 ٢ متوسطة  ٠.٣٣٨ ٢.٥٢ متوسطة  ٠.٣٤٩ ٢.٧٥ منخفضة  ٠.٣١١ ٢.٤٦ علم أصول التدريس  ٢

 ٣ منخفضة  ٠.٣٥٠ ٢.٤٩ متوسطة  ٠.٣٣٥ ٢.٨٠ منخفضة  ٠.٣١٢ ٢.٤٢ الثقافة ١

 ٤ منخفضة  ٠.٣٥٥ ٢.٤٧ متوسطة  ٠.٣٦٠ ٢.٨٤ منخفضة  ٠.٢٨٩ ٢.٣٨ النظمة  ٣

واقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين في  

 ضوء النموذج النيوزيالندي 

 - متوسطة  ٠.٢١٢ ٢.٥٢ متوسطة  ٠.٢٠٧ ٢.٧٨ منخفضة  ٠.١٥٧ ٢.٤٥

املستجدين في ضوء الحكومية  املدارس  أداء قادة  الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على واقع  أفراد عينة  أن  أعاله  املوضحة  النتائج    يتضح من 

واقع الداء واالستفادة من تطبيق أبعاد النموذج بما  رفع مستوى ويمكن تفسير ذلك بوجود حاجة لتبني النموذج لإلسهام في ، (٢.٥٢بمتوسط )ج النموذ

في ُبعد   واقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين  أهمية ضمن  بعادالأبرز    تمثلتو . ومالئمة الظروف الحالية لذلك  ،يحسن من مستويات اإلنتاجية

التدريس بمتوسط )٢.٥٨)  والعالقات بمتوسط  الشراكات ُبعد علم أصول  يليها  الثقافة بمتوسط ٢.٥٢(،  ُبعد  يليها  النظمة ٢.٤٩)  (،  ُبعد   جاء 
ً
(، وأخيرا

عود ويمكن مالحظة انخفاض درجات املوافقة فيما يخص القادة بشكل عام على كافة البعاد فيما عدا الشراكات والعالقات مما قد ي، (٢.٤٧بمتوسط )
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ة للموافقة. لحاجتهم ملتطلبات تطبيقها وحداثة توليهم املسؤوليات، بينما يحتمل أن تكون الخبرة التي صقلت فئة املشرف الداعي وراء الدرجة املتوسط

القادة   بواسطة  ،التعليمية  الشراكةالتواصل وتنويع أساليب  لتفعيل    ٢٠٣٠ضمن سعيها لتحقيق رؤية  توجه وزارة التعليم  ب  ويمكن تفسير ذلك الترتيب

يمثلون    املستجدين الوصلالذين  التنفيذي   حلقة  امليداني  والعمل  الوزارة  واستراتيجيات  توجهات  والشراكات    دعم   من خالل  ،بين   ، الهادفة العالقات 

أبنائهم   الهادف  ارتقاء""  هامنو  المور في عملية تعليم  أولياء  الربحي.    ،إلشراك  الخاص وغير  القطاع  ل  كماوالتعاون مع  الحاجة      ذلكبرزت 
ً
 كنتيجة مؤخرا

لدعم التعليم عن بعد   ذلكل  الحاجة  ؤكديمما  ،  تسريع إيجاد حلول بديلة للنظم التقليديةل  (١٩-لتغيير في ظروف التعليم بعد جائحة كورونا )كوفيدل

 . ( ١٤٤١)وزارة التعليم،  جاح منظومة التعليم املوحدة )مدرستي(وإن

ب  وفيما يخص الثانية  التدرياملرتبة  املدرس ي وحداثة ذلك  قد يعود    ؛سعلم أصول  التطوير  التدريس في  املباشر لعلم أصول  االرتباط والثر  لقوة 

تغيير أنماط وطرق التدريس التي تنتهجها الوزارة من خالل عدة مبادرات منها مبادرة التحول الرقمي  وهو ما يتفق مع. الدور عهد القادة املستجدين بذلك 

 . (١٤٣٩في التعليم )وزارة التعليم، 

لوحدة الثقافة في املدارس السعودية واملستمدة من ثقافة وزارة التعليم ومركزية   حصول بعدي الثقافة والنظمة على متوسط أقل وديع  بينما قد

يجعلها   قد  مما  املتبع.  اإلداري  والثقافةالنظام  واإلجراءات  النظمة  ووحدة  التعليم  نظام  ملركزية  اتباع   ،نتيجة  على  املدارس  وقائدات  قادة  وحرص 

  توجيهات إدارات التعليم والدلة التنظيمية واإلجرائية للعمل املدرس ي.

 وفيما يلي النتائج التفصيلية: 

 الُبعد األول: الثقافة:

اقع الدراسة حول عينة  استجابات أفراد  :(7)جدول   حسب متوسطات و
ا
افقةُبعد الثقافة مرتبة تنازليا  املو

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة  بة املو
رت

 ال

أهمية  أهمية عالية النسبة

 متوسطة 

أهمية   

 منخفضة

غير 

 مهم 

    

عتمدة في   ٤
ُ
نشر وتأكيد الثقافة امل

 املجتمع املدرس ي الداخلي والخارجي 

 ١ متوسطة  ١.٠٥٨ ٣.٠٩ ٢٢ ١٥ ٤٧ ٧٣ ك  قائد/ة

 % ١٤.٠ ٩.٦ ٢٩.٩ ٤٦.٤ 

 عالية ٠.٧٩٧ ٣.٤٧ ٢ ١ ١٢ ٢٣ ك  مشرف/ة 

 % ٥.٣ ٢.٦ ٣١.٦ ٦٠.٥ 

 متوسطة  ١.٠٢٢ ٣.١٦ ٢٤ ١٦ ٥٩ ٩٦ ك  الكلي 

 % ١٢.٣ ٨.٢ ٣٠.٣ ٤٩.٢ 

وضع خطة إجرائية لتحسين أو تغيير   ٢

منسوبي  الثقافة املوجودة بالتعاون مع 

 املدرسة 

 ٢ متوسطة  ٠.٨٩٦ ٢.٩٤ ١٦ ٢٠ ٧٩ ٤٢ ك  قائد/ة

 % ١٠.٢ ١٢.٧ ٥٠.٣ ٢٦.٨ 

 عالية ٠.٦٢٠ ٣.٣٢ ١ - ٢٣ ١٤ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ - ٦٠.٦ ٣٦.٨ 

 متوسطة  ٠.٨٦١ ٣.٠١ ٥٦ ١٠٢ ٢٠ ١٧ ك  الكلي 

 % ٢٨.٧ ٥٢.٣ ١٠.٣ ٨.٧ 

واملمارسات املهمة  التعريف بالقيم  ٣

 واملقبولة في الثقافة الجديدة 

 ٣ منخفضة  ٠.٨٦٣ ٢.١٣ ٣٠ ٩٥ ١٣ ١٩ ك  قائد/ة

 % ١٩.١ ٦٠.٥ ٨.٣ ١٢.١ 

 منخفضة  ١.٠٢٥ ٢.٢٤ ٩ ١٨ ٤ ٧ ك  مشرف/ة 

 % ٢٣.٧ ٤٧.٤ ١٠.٥ ١٨.٤ 

 منخفضة  ٠.٨٩٥ ٢.١٥ ٣٩ ١١٣ ١٧ ٢٦ ك  الكلي 

 % ٢٠.٠ ٥٨.٠ ٨.٧ ١٣.٣ 

تحليل الثقافة الحالية بدراسة تاريخ   ١

 املدرسة وقيم ومعتقدات العاملين بها 

 ٤ غير مهم  ٠.٨٣٧ ١.٥٢ ١٠٢ ٣٨ ٨ ٩ ك  قائد/ة

 % ٦٥.٠ ٢٤.٢ ٥.١ ٥.٧ 

 منخفضة  ٠.٨٣٤ ٢.١٨ ٨ ١٧ ١١ ٢ ك  مشرف/ة 

 % ٢١.١ ٤٤.٧ ٢٨.٩ ٥.٣ 

 غير مهم  ٠.٨٧٥ ١.٦٥ ١١٠ ٥٥ ١٩ ١١ ك  الكلي 

 % ٥٦.٥ ٢٨.٢ ٩.٧ ٥.٦ 

 منخفضة  ٠.٣١٢ ٢.٤٢ املتوسط العام لقائد/ة 

 متوسطة  ٠.٣٣٥ ٢.٨٠ املتوسط العام ملشرف/ة 

 منخفضة  ٠.٣٥٠ ٢.٤٩ املتوسط العام  

( الجدول  في  النتائج  أهمية  (  ٧ويتضح من  بدرجة متوسطة على  الدراسة  أفراد عينة  فيموافقة  تتمثالن  )  عبارتين  ترتيبهما    ،(٢،  ٤رقم  تم  اللتين 

أفراد  حسب موافقة 
ً
بمتوسط  عينة  تنازليا بدرجة متوسطة  والحبيب (،  ٤من  ٣.١٦/٣.٠١)  الدراسة عليهما  سليمان  آل  دراسة  نتائج  مع  يتفق  ما  وهو 
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املدرس ي وتقويمه٢٠١٧) الداء  التي توصلت لنشر ثقافة تطوير   )( املنقاش  إلى ٢٠١٠، وكذلك دراسة  التربوية  املؤسسة  لتغيير ثقافة  أن  التي توصلت   )

اإلداري  العمل  الكبير في نجاح  الثر  اإليجابية  املدارس  باملشرفين/ات و ذلك باطالع  ويمكن تفسير  .  الثقافة  اعتماد  على  املستجدين  موافقة قادة  أهمية 

لتأسيس ثقافة عمل، وخطة  املدرس ي  املجتمع  التعليم ونشرها في  القيادية، تؤيد توجها  ثقافة مدرسية مستمدة من ثقافة وزارة  بناء رؤية   تهم  وتسهم في 

 . تسعى لتحقيق أهداف الوزارة وتحقيق أهداف املدرسة كوحدة تنظيمية  ،وفهم مشترك آلليات العمل

 الُبعد الثاني: علم أصول التدريس:

افقة عينة  استجابات أفراد  :(8جدول )  حسب متوسطات املو
ا
اقع ُبعد علم أصول التدريس مرتبة تنازليا  الدراسة حول و

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

بة
رت

 ال

أهمية  النسبة

 عالية

أهمية 

 متوسطة 

أهمية   

 منخفضة

غير 

 مهم 

التمكن من مهارات التقويم وبناء قدرات   ٧

 العاملين لتحسين مستويات الداء 

 ١ متوسطة  ٠.٩٨٣ ٣.٢٠ ١٣ ٢٤ ٣٩ ٨١ ك  قائد/ة

 % ٨.٣ ١٥.٣ ٢٤.٨ ٥١.٦ 

 عالية ٠.٥٠٧ ٣.٥٠ - - ١٩ ١٩ ك  مشرف/ة 

 % ٥٠.٠ ٥٠.٠ - - 

 عالية ٠.٩١٧ ٣.٢٦ ١٣ ٢٤ ٥٨ ١٠٠ ك  الكلي 

 % ٦.٧ ١٢.٣ ٢٩.٧ ٥١.٣ 

القدرة على وضع أهداف تطويرية، قائمة   ٨

 على الواقع، لداء املعلمين التدريس ي 

 ٢ متوسطة  ٠.٨٦٣ ٢.٩٣ ١٤ ٢٢ ٨٢ ٣٩ ك  قائد/ة

 % ٨.٩ ١٤.٠ ٥٢.٣ ٢٤.٨ 

 عالية ٠.٥٤٧ ٣.٣٩ - ١ ٢١ ١٦ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ ٥٥.٣ ٤٢.١ - 

 متوسطة  ٠.٨٣١ ٣.٠٢ ١٤ ٢٣ ١٠٣ ٥٥ ك  الكلي 

 % ٧.٢ ١١.٨ ٥٢.٨ ٢٨.٢ 

املهارة في اإلشراف على برامج التطوير املنهي   ٦

 املستمر للمعلمين 

 ٣ منخفضة  ٠.٨٢٠ ١.٩٩ ٤٢ ٨٥ ١٩ ١١ ك  قائد/ة

 % ٢٦.٨ ٥٤.١ ١٢.١ ٧.٠ 

 منخفضة  ٠.٨٤٤ ٢.١٣ ٨ ٢٠ ٧ ٣ ك  مشرف/ة 

 % ٢١.١ ٥٢.٦ ١٨.٤ ٧.٩ 

 منخفضة  ٠.٨٢٥ ٢.٠٢ ٥٠ ١٠٥ ٢٦ ١٤ ك  الكلي 

 % ٢٥.٦ ٥٣.٩ ١٣.٣ ٧.٢ 

الدراية الكافية بتخصصات املعلمين   ٥

 املختلفة باملدرسة 

 ٤ منخفضة  ٠.٩٢٠ ١.٧١ ٨٥ ٤٢ ٢٠ ١٠ ك  قائد/ة

 % ٥٤.١ ٢٦.٨ ١٢.٧ ٦.٤ 

 منخفضة  ٠.٨٥٤ ١.٩٧ ١١ ٢٠ ٤ ٣ ك  مشرف/ة 

 % ٢٨.٩ ٥٢.٧ ١٠.٥ ٧.٩ 

 منخفضة  ٠.٩١١ ١.٧٦ ٩٦ ٦٢ ٢٤ ١٣ ك  الكلي 

 % ٤٩.٢ ٣١.٨ ١٢.٣ ٦.٧ 

 منخفضة  ٠.٣١١ ٢.٤٦ املتوسط العام لقائد/ة 

 متوسطة  ٠.٣٤٩ ٢.٧٥ املتوسط العام ملشرف/ة 

 متوسطة  ٠.٣٣٨ ٢.٥٢ املتوسط العام  

)  أفراد عينةأن    (٨ويتضح من النتائج في الجدول ) أهمية واحدة تتمثل في العبارة رقم  . (٣.٢٦( بمتوسط )٧الدراسة موافقون بدرجة عالية على 

أن البعاد املتعددة للقيادة الرئيسية ساهمت بشكل كبير في التعلم املنهي للمعلمين. التي أظهرت    (٢٠١٦)   راسة لي وهالينقر وكودوهو ما يتفق مع نتائج  

الكفايات القيادية.  (٢٠١٤)دراسة أريش  وتتفق كذلك مع نتائج    التي توصـلت إلى أن دعــم املعلمــين الســتخدام استراتيجيات تدريس فعالة يعد من أهـم 

 المر الذي يمكن تفسيره بعمق إدراكتوافر مقومات قيادة مدرسة املستقبل بدرجة متوسطة.    فيها   جاء لتي  ا (  ٢٠٢٠ويختلف ذلك مع دراسة الغامدي )

القدرات وصقل املهارات واإلمكانيات البشرية لتحقيق الهداف، ومتابعة وتطوير الداء املدرس ي   أفراد عينة الدراسة للدور القيادي الساس ي في توجيه 

 لهادفة. من خالل آليات التقويم ا 

. (٣.٠٢( باملرتبــة الثانيــة بمتوســط )٨الدراســة موافقــون بدرجــة متوســطة علــى أهميــة واحــدة تتمثــل فــي العبــارة رقــم )عينــة أن أفــراد  كــذلك كمــا يظهــر

تنظـــيم التطــوير املنهـــي  كانـــت فــي التـــي وضــحت أن أهـــم الصــعوبات التـــي واجهــت املـــديرين املســتجدين (٢٠١٣) موشــاندياوتختلــف هــذه النتيجـــة مــع دراســـة 

أهميــة قيــام القــادة بــالتخطيط واملتابعــة الســتمرارية تطــوير الداء التعليمــي ملواكبــة أحــدث املســتجدات، وتحســين آليــات بذلــك  بــررويمكــن أن يللمــوظفين. 

  ياجات املستفيدين )الطلبة، وأولياء المور، واملجتمع( املتغيرة بتغير الواقع واملتأثرة بالتطورات املحيطة.العمل في امليدان بما يتوافق مع احت
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 الُبعد الثالث: األنظمة:

اقععينة  استجابات أفراد  :(9)جدول  افقة الدراسة حول و  حسب متوسطات املو
ا
 ُبعد األنظمة مرتبة تنازليا

افقة درجة  التكرار  العبارات  م  املو املتوسط   

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

بة
رت

 ال

أهمية  النسبة

 عالية

أهمية 

 متوسطة 

أهمية   

 منخفضة

 غير مهم 

مهارة اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة   ١٠

 الحداث املدرسية 

 ١ متوسطة  ٠.٨٧٥ ٢.٩٠ ١٦ ٢٠ ٨٤ ٣٧ ك  قائد/ة

 % ١٠.٢ ١٢.٧ ٥٣.٥ ٢٣.٦ 

 عالية ٠.٦٢٧ ٣.٣٤ - ٣ ١٩ ١٦ ك  مشرف/ة 

 % ٧.٩ ٥٠.٠ ٤٢.١ - 

 متوسطة  ٠.٨٤٩ ٢.٩٩ ١٦ ٢٣ ١٠٣ ٥٣ ك  الكلي 

 % ٨.٢ ١١.٨ ٥٢.٨ ٢٧.٢ 

االملام بكيفية تفعيل التقنية في إدارة العمل   ١٢

 املدرس ي 

 ٢ متوسطة  ٠.٨٥٦ ٢.٨٥ ١٧ ٢٠ ٩٠ ٣٠ ك  قائد/ة

 % ١٠.٨ ١٢.٧ ٥٧.٤ ١٩.١ 

 عالية ٠.٩٧٨ ٣.٢٦ ٤ ٢ ١٢ ٢٠ ك  مشرف/ة 

 % ١٠.٥ ٥.٣ ٣١.٦ ٥٢.٦ 

 متوسطة  ٠.٨٩٤ ٢.٩٣ ٢١ ٢٢ ١٠٢ ٥٠ ك  الكلي 

 % ١٠.٨ ١١.٣ ٥٢.٣ ٢٥.٦ 

االتصال املستمر بموارد الدعم املعرفي التي   ١١

 تمكن من تحسين الداء اإلداري 

 ٣ منخفضة  ٠.٧٩٦ ١.٩٨ ٤١ ٨٨ ١٨ ١٠ ك  قائد/ة

 % ٢٦.١ ٥٦.٠ ١١.٥ ٦.٤ 

 متوسطة  ٠.٩٤٨ ٢.٥٨ ٥ ١٣ ١٣ ٧ ك  مشرف/ة 

 % ١٣.٢ ٣٤.٢ ٣٤.٢ ١٨.٤ 

 منخفضة  ٠.٨٥٩ ٢.١٠ ٤٦ ١٠١ ٣١ ١٧ ك  الكلي 

 % ٢٣.٦ ٥١.٨ ١٥.٩ ٨.٧ 

مهارة التخطيط املدرس ي القائم على   ٩

املدرس ي واملحلي املشاركة مع املجتمع   

 ٤ منخفضة  ١.٠٨٠ ١.٧٩ ٩٠ ٣١ ١٥ ٢١ ك  قائد/ة

 % ٥٧.٣ ١٩.٧ ٩.٦ ١٣.٤ 

 منخفضة  ٠.٨٩٦ ٢.١٨ ٧ ٢٢ ٤ ٥ ك  مشرف/ة 

 % ١٨.٤ ٥٧.٩ ١٠.٥ ١٣.٢ 

 منخفضة  ١.٠٥٦ ١.٨٧ ٩٧ ٥٣ ١٩ ٢٦ ك  الكلي 

 % ٤٩.٨ ٢٧.٢ ٩.٧ ١٣.٣ 

 منخفضة  ٠.٢٨٩ ٢.٣٨ املتوسط العام لقائد/ة 

 متوسطة  ٠.٣٦٠ ٢.٨٤ املتوسط العام ملشرف/ة 

 منخفضة  ٠.٣٥٥ ٢.٤٧ املتوسط العام  

( الجدول  في  النتائج  من  أهمية  (  ٩ويتضح  على  متوسطة  بدرجة  موافقون  الدراسة  عينة  أفراد  )  العبارتينأن  متوسطة   (١٢،  ١٠رقم   بدرجة 

التي وضحت أن أهم الصعوبات التي واجهت املديرين املستجدين كانت في   (٢٠١٣)   موشانديا وتختلف هذه النتيجة مع دراسة  (.  ٢.٩٣/    ٢.٩٩بمتوسط )

ة العمل وتفعيل  ملا ينظمه املشرفون ويتلقاه قادة املدارس املستجدين بمدينة الرياض من تدريب على مهارات إدار   ذلكوقد يعود    .إدارة املوارد البشرية

    اعتمدته وزارة التعليم ، مما  التوجه نحو التقنية في التعليم كما إن    وحاجتهم للمزيد من الجهود في هذا املجال.  ،التقنية بدرجة متوسطة
ً
 كبديل مؤخرا

 . (١٤٤١( )وزارة التعليم، ١٩-بعد جائحة كورونا )كوفيد

 الُبعد الرابع: الشراكات والعالقات:

افقةعينة  استجابات أفراد  :(10جدول )  حسب متوسطات املو
ا
اقع ُبعد الشراكات والعالقات مرتبة تنازليا  الدراسة حول و

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

بة
رت

 ال

أهمية  النسبة

 عالية

أهمية 

 متوسطة 

أهمية   

 منخفضة

غير 

 مهم 

تعزيز دور أولياء المور وتشجيعهم على املشاركة في   ١٥

 اتخاذ القرارات املتعلقة بتقويم العمل املدرس ي 

 ١ متوسطة  ١.٠٠٣ ٣.١٦ ١٦ ٢٠ ٤٤ ٧٧ ك  قائد/ة

 % ١٠.٢ ١٢.٧ ٢٨.٠ ٤٩.١ 

 عالية ٠.٥٥٢ ٣.٥٨ - ١ ١٤ ٢٣ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ ٣٦.٨ ٦٠.٦ - 

 متوسطة  ٠.٩٤٦ ٣.٢٤ ١٦ ٢١ ٥٨ ١٠٠ ك  الكلي 

 % ٨.٢ ١٠.٨ ٢٩.٧ ٥١.٣ 

إنشاء شبكات تعاون مع قادة املدارس الخرى لتبادل   ١٤

 الخبرات 

 ٢ متوسطة  ٠.٨٥٥ ٢.٨٩ ١٥ ٢٢ ٨٦ ٣٤ ك  قائد/ة

 % ٩.٦ ١٤.٠ ٥٤.٧ ٢١.٧ 
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 عالية ٠.٥١٥ ٣.٢٩ - ١ ٢٥ ١٢ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ ٦٥.٨ ٣١.٦ - 

 متوسطة  ٠.٨١٥ ٢.٩٦ ١٥ ٢٣ ١١١ ٤٦ ك  الكلي 

 % ٧.٧ ١١.٨ ٥٦.٩ ٢٣.٦ 

بناء شبكة عالقات داخلية قوية باملجتمع املدرس ي   ١٣

 تدعم ممارسات القيادة

 ٣ منخفضة  ٠.٩١٨ ٢.٠٥ ٤٣ ٨٢ ١٣ ١٩ ك  قائد/ة

 % ٢٧.٤ ٥٢.٢ ٨.٣ ١٢.١ 

 منخفضة  ٠.٩٦٣ ٢.١٣ ١٠ ١٨ ٥ ٥ ك  مشرف/ة 

 % ٢٦.٣ ٤٧.٣ ١٣.٢ ١٣.٢ 

 منخفضة  ٠.٩٢٥ ٢.٠٧ ٥٣ ١٠٠ ١٨ ٢٤ ك  الكلي 

 % ٢٧.٢ ٥١.٣ ٩.٢ ١٢.٣ 

تفعيل اآلليات الالزمة للتعاون مع مؤسسات املجتمع   ١٦

 املحلي بما يسهم في تبادل الخدمات 

 ٤ منخفضة  ٠.٨٩٧ ٢.١٠ ٣٦ ٩٠ ١١ ٢٠ ك  قائد/ة

 % ٢٢.٩ ٥٧.٤ ٧.٠ ١٢.٧ 

 منخفضة  ٠.٨٨٢ ١.٩٢ ١٣ ١٨ ٤ ٣ ك  مشرف/ة 

 % ٣٤.٢ ٤٧.٤ ١٠.٥ ٧.٩ 

 منخفضة  ٠.٨٩٥ ٢.٠٦ ٤٩ ١٠٨ ١٥ ٢٣ ك  الكلي 

 % ٢٥.١ ٥٥.٤ ٧.٧ ١١.٨ 

 متوسطة  ٠.٢٧٨ ٢.٥٥ املتوسط العام لقائد/ة 

 متوسطة  ٠.٣٦٥ ٢.٧٣ املتوسط العام ملشرف/ة 

 متوسطة  ٠.٣٠٤ ٢.٥٨ املتوسط العام  

،  (٢.٩٦/ ٣.٢٤( بمتوسط )١٤، ١٥ن رقم )يأن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على أهمية العبارت (١٠يتضح من النتائج في الجدول )

القطان )ختلف مع  يمما   املحليالتي جاءت فيها    (٢٠١٦دراسة  املجتمع  التعاون مع  ليبكي  ومع    ،بدرجة مرتفعة  كفايات  التي   (٢٠١٩)  ومناسيري دراسة 

لدع واملجتمع  املدرسة  بين  الشراكة  أهمية  والثقافية.  م أظهرت  واالجتماعية  االقتصادية  الحكومية   املبادرات  املدارس  قادة  بأن  النتيجة  هذه  وتفسر 

دور القادة املحوري في دعم  يبرزمما    . ر لمو تفعيل دور أولياء ا وأهمية    ،توجهات وزارة التعليم الحديثةباملستجدين بمدينة الرياض لديهم العلم واإلدراك  

، وحاجة القادة املستجدين للشراكات الفاعلة مع أولياء المور والقادة لتنظي
ً
 م العمل. ومتابعة عمليات التدريس والتقويم بأسلوبه البديل مؤخرا

املاادارس الحكوميااة املسااتجدين بمدينااة الرياااض فااي ضااوء النمااوذج : ما متطلبات تطبيق املمارسات الداعمة لتطوير أداء قااادة لث إجابة السؤال الثا

 النيوزيالندي للقيادة التربوية؟

افقة امل الدراسة حول عينة  استجابات أفراد  :(11جدول )  حسب متوسطات املو
ا
 تطلبات مرتبة تنازليا

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة  بة املو
رت

 ال

أهمية  النسبة

 عالية

أهمية 

 متوسطة 

أهمية   

 منخفضة

     غير مهم 

اعتماد حوافز تشجيعية للقادة املستجدين تتناسب   ١١

 مع التميز في مستويات الداء 

 ١ عالية ٠.٨٩٣ ٣.٣٢ ١٠ ١٥ ٤٦ ٨٦ ك  قائد/ة

 % ٦.٤ ٩.٦ ٢٩.٣ ٥٤.٧ 

 عالية ٠.٨٩٣ ٣.٥٠ ٣ ١ ٨ ٢٦ ك  مشرف/ة 

 % ٧.٩ ٢.٦ ٢١.١ ٦٨.٤ 

 عالية ٠.٨٩٣ ٣.٣٦ ١٣ ١٦ ٥٤ ١١٢ ك  الكلي 

 % ٦.٧ ٨.٢ ٢٧.٧ ٥٧.٤ 

تعزيز مهارات القيادة التشاركية لدى القادة   ٤

 املستجدين وتنمية العمل بروح الفريق 

 ٢ عالية ٠.٩٥٠ ٣.٢٧ ١٤ ١٣ ٤٧ ٨٣ ك  قائد/ة

 % ٨.٩ ٨.٣ ٢٩.٩ ٥٢.٩ 

 عالية ٠.٧٠٨ ٣.٦٦ - ٥ ٣ ٣٠ ك  مشرف/ة 

 % ١٣.٢ ٧.٩ ٧٨.٩ - 

 عالية ٠.٩١٩ ٣.٣٤ ١٤ ١٨ ٥٠ ١١٣ ك  الكلي 

 % ٧.٢ ٩.٢ ٢٥.٦ ٥٨.٠ 

اعتماد برامج تحضيرية للقادة املستجدين تركز على   ٢

 تنمية املهارات الفنية واإلدارية 

 ٣ متوسطة  ١.٠١٢ ٣.١٧ ١٩ ١٢ ٥٠ ٧٦ ك  قائد/ة

 % ١٢.١ ٧.٦ ٣١.٨ ٤٨.٥ 

 عالية ٠.٧٥٨ ٣.٥٨ ١ ٣ ٧ ٢٧ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ ٧.٩ ١٨.٤ ٧١.١ 

 متوسطة  ٠.٩٨٠ ٣.٢٥ ٢٠ ١٥ ٥٧ ١٠٣ ك  الكلي 

 % ١٠.٣ ٧.٧ ٢٩.٢ ٥٢.٨ 

 ٤ متوسطة  ٠.٧٤١ ٣.١٧ ٦ ١٤ ٨٥ ٥٢ ك  قائد/ةالحرص على اكتمال الكادر اإلداري والتعليمي   ٨
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 ٣.٨ ٨.٩ ٥٤.٢ ٣٣.١ %  باملدرسة بما يضمن توزيع العمال واملهام

 متوسطة  ٠.٦٩٥ ٢.٩٥ ٣ ١ ٢٩ ٥ ك  مشرف/ة 

 % ٧.٩ ٢.٦ ٧٦.٣ ١٣.٢ 

 متوسطة  ٠.٧٣٦ ٣.١٢ ٩ ١٥ ١١٤ ٥٧ ك  الكلي 

 % ٤.٦ ٧.٧ ٥٨.٥ ٢٩.٢ 

تفعيل برامج للتوأمة واالستفادة من القادة الخبراء في   ٥

 دعم وتدريب املستجدين 

 ٥ متوسطة  ٠.٨٢٠ ٢.٩٩ ٩ ٢٦ ٧٩ ٤٣ ك  قائد/ة

 % ٥.٧ ١٦.٦ ٥٠.٣ ٢٧.٤ 

 متوسطة  ٠.٦٠٩ ٢.٨٢ ١ ٨ ٢٦ ٣ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ ٢١.١ ٦٨.٤ ٧.٩ 

 متوسطة  ٠.٧٨٥ ٢.٩٦ ١٠ ٣٤ ١٠٥ ٤٦ ك  الكلي 

 % ٥.١ ١٧.٤ ٥٣.٩ ٢٣.٦ 

تنمية مهارات التواصل واالتصال لدى القادة   ١٠

 املستجدين

 ٦ منخفضة  ٠.٩٠٤ ٢.٠٦ ٤٥ ٧١ ٢٧ ١٤ ك  قائد/ة

 % ٢٨.٧ ٤٥.٢ ١٧.٢ ٨.٩ 

 منخفضة  ١.٠٥١ ٢.٢٤ ١١ ١٣ ٨ ٦ ك  مشرف/ة 

 % ٢٨.٩ ٣٤.٢ ٢١.١ ١٥.٨ 

 منخفضة  ٠.٩٣٤ ٢.١٠ ٥٦ ٨٤ ٣٥ ٢٠ ك  الكلي 

 % ٢٨.٧ ٤٣.١ ١٧.٩ ١٠.٣ 

توفير البنية التحتية الالزمة )الجهزة وشبكة اإلنترنت   ٦

والبرامج( باملدارس لتوظيف التقنية في العمليات  

 اإلدارية والتعليمية 

 ٧ منخفضة  ٠.٨٠٤ ١.٩٨ ٤٣ ٨٣ ٢٢ ٩ ك  قائد/ة

 % ٢٧.٤ ٥٢.٩ ١٤.٠ ٥.٧ 

 منخفضة  ٠.٩٣٣ ٢.٣٢ ٧ ١٧ ٩ ٥ ك  مشرف/ة 

 % ١٨.٤ ٤٤.٧ ٢٣.٧ ١٣.٢ 

 منخفضة  ٠.٨٣٩ ٢.٠٥ ٥٠ ١٠٠ ٣١ ١٤ ك  الكلي 

 % ٢٥.٦ ٥١.٣ ١٥.٩ ٧.٢ 

تأهيل القادة املستجدين باملهارات التقنية الالزمة   ٧

 ومتابعة تفعيلها في امليدان 

 ٨ منخفضة  ٠.٩٢٣ ٢.٠٢ ٥٢ ٦٣ ٢٩ ١٣ ك  قائد/ة

 % ٣٣.١ ٤٠.١ ١٨.٥ ٨.٣ 

 منخفضة  ٠.٩٦٣ ٢.١٣ ١١ ١٥ ٨ ٤ ك  مشرف/ة 

 % ٢٨.٩ ٣٩.٥ ٢١.١ ١٠.٥ 

 منخفضة  ٠.٩٣٠ ٢.٠٤ ٦٣ ٧٨ ٣٧ ١٧ ك  الكلي 

 % ٣٢.٣ ٤٠.٠ ١٩.٠ ٨.٧ 

وجود وكيل واحد على القل من ذوي الخبرة لدعم   ٣

 القائد املستجد 

 ٩ منخفضة  ٠.٨٥٨ ٢.٠٢ ٤٤ ٧٨ ٢٣ ١٢ ك  قائد/ة

 % ٢٨.٠ ٤٩.٨ ١٤.٦ ٧.٦ 

 منخفضة  ٠.٨٤٤ ١.٨٧ ١٥ ١٤ ٨ ١ ك  مشرف/ة 

 % ٣٩.٥ ٣٦.٨ ٢١.١ ٢.٦ 

 منخفضة  ٠.٨٥٥ ١.٩٩ ٥٩ ٩٢ ٣١ ١٣ ك  الكلي 

 % ٣٠.٣ ٤٧.١ ١٥.٩ ٦.٧ 

مجتمعات التعلم املنهي املستمر بين  بناء خطة لتفعيل  ٩

القادة ملواكبة أحدث التطورات في نظريات وآليات  

 القيادة التربوية 

 ١٠ منخفضة  ٠.٨٧٩ ١.٩٤ ٥٦ ٦٣ ٢٩ ٩ ك  قائد/ة

 % ٣٥.٧ ٤٠.١ ١٨.٥ ٥.٧ 

 منخفضة  ٠.٦٧٩ ١.٨٤ ١١ ٢٣ ٣ ١ ك  مشرف/ة 

 % ٢٨.٩ ٦٠.٦ ٧.٩ ٢.٦ 

 منخفضة  ٠.٨٤٣ ١.٩٢ ٦٧ ٨٦ ٣٢ ١٠ ك  الكلي 

 % ٣٤.٤ ٤٤.١ ١٦.٤ ٥.١ 

توفر ثقافة تنظيمية جاذبة تسمح باستقطاب القادة   ١

 املستجدين وتطوير مهاراتهم 

 ١١ غير مهم  ٠.٨٧٧ ١.٦٨ ٨٤ ٤٨ ١٦ ٩ ك  قائد/ة

 % ٥٣.٥ ٣٠.٦ ١٠.٢ ٥.٧ 

  ٠.٨٩٣ ٢.٤٧ ٥ ١٥ ١٣ ٥ ك  مشرف/ة 

 ١٣.٢ ٣٩.٤ ٣٤.٢ ١٣.٢ %  منخفضة 

 منخفضة  ٠.٩٣٣ ١.٨٤ ٨٩ ٦٣ ٢٩ ١٤ ك  الكلي 

 % ٤٥.٦ ٣٢.٣ ١٤.٩ ٧.٢ 

 متوسطة  ٠.٣٣٢ ٢.٥١ املتوسط العام لقائد/ة 

 متوسطة  ٠.٢٨٤ ٢.٦٧ املتوسط العام ملشرف/ة 

 متوسطة  ٠.٣٢٨ ٢.٥٤ املتوسط العام  

( الجدول  املدارس    (١١يتضح من  أداء قادة  الداعمة لتطوير  املمارسات  الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على متطلبات تطبيق  أفراد عينة  أن 

( حسابي  بمتوسط  التربوية  للقيادة  النيوزيالندي  النموذج  ضوء  في  الرياض  بمدينة  املستجدين  دراسة  (،  ٢.٥٤الحكومية  نتائج  مع  النتيجة  آل وتتفق 
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( والحبيب  على  ٢٠١٧سليمان  حصلت  التي  املدرسيةموافقة  (  القيادات  أداء  تطوير  متطلبات  على  متوسطة  نتائج  بدرجة  مع  وكذلك  ليبكي ،  دراسة 

السياقاتفيها  والتي برزت    (٢٠١٩)  ومناسيري  للقادة في جميع  املستمر  بالتحسين  أريش، و الحاجة لالهتمام  أن استخدام (  ٢٠١٤)   دراسة  التي أظهرت 

الفع االتصال  الساسيةأساليب  القيادية  الكفايات  يعد من  املدرسة  أفراد  بين  التعـاون  وتفعيل  وكو  . الة،  لي وهالينقر  دراسة  نتائج  مع  تختلف     بينما 

التوجهات الحالية   تركيز  وهو ما يتناسب معالتي كشفت الثر الكبير للتعاون والتواصل واملواءمة في املدارس في تحسين التعلم املنهي للمعلمين.    (٢٠١٦)

عمل شامل ومتكامل يستهدف العملية التعليمية بجميع عناصرها وفئاتها للتأكد من أن نواتج التعلم تتوافق ومتطلبات  ل لوزارة التعليم على نواتج التعلم،

 ( ١٤٤١التنمية وحاجة سوق العمل الحالية واملستقبلية )وزارة التعليم، 

   ينمالحظة أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على أهمية العبارت  كذلك  نيمك   السابقومن النتائج في الجدول  
ً
اللتين تم ترتيبهما تنازليا

( أفراد٤،  ١١برقم  )  عينة  ( حسب موافقة  ).  (٣.٣٤/    ٣.٣٦الدراسة بمتوسط  آل سليمان والحبيب  تبني ٢٠١٧وهو ما يختلف مع دراسة  التي حصل   )

ويمكن تفسير النتيجة بالحاجة الفعلية للحوافز الداعمة لألداء الجيد، فيها على موافقة متوسطة.    ى تفويض الصالحياتالسياسات املرنة القائمة عل 

القيادية ويشجع املسؤوليات  تحمل  في  املستجدين  القادة  دور  أهمية  يعزز من  واالستمرارية  هم مما  للتنافسية  ويدفع  واإلبداع،  التميز  الذي .  على  المر 

الخدمة وما شملته من إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية واإلشرافية    ،الئحة الوظائف التعليميةر  إقرا بوزارة التعليم لتفعيله    تجهت )وزارة 

يعكس  .  (١٤٤٠املدنية، التشاركية  كما  القيادة  على  القادة  التركيز  بين  التعاوني  للعمل  لكممن    ،املستجدينالحاجة  الخبرة  تنقصهم  في ن  قد  تجمعهم 

  الغالب نفس الظروف والسياسات التنظيمية، لالستفادة من التجارب وتبادل الفكار.

 ملتغير تحليل 
ا
 : العمل الحالي خصائص أفراد العينة تبعا

 إلى اختالف متغير العمل الحالي تم استخدام  عينة  للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد  
ً
الدراسة طبقا

 " وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:  Independent Sample T-testاختبار " ت: 

 إلى اختالف متغير العمل الحالي عينة  أفراد نتائج اختبار ت للفروق بين استجابات  :(12دول )ج
ا
 الدراسة طبقا

النحراف   املتوسط العدد  العمل الحالي املحور 

 املعياري 

 التعليق  الدللة قيمة ت

 دالة ** ٠.٠٠٠ ٦.٧١٤- ٠.٣١٢ ٢.٤٢ ١٥٧ قائد/ة  الثقافة 

 ٠.٣٣٥ ٢.٨٠ ٣٨ مشرف/ة 

 دالة **٠.٠٠ ٤.٧١٦- ٠.٣١١ ٢.٤٦ ١٥٧ قائد/ة  علم أصول التدريس 

 ٠.٣٤٩ ٢.٧٥ ٣٨ مشرف/ة 

 دالة ** ٠.٠٠٠ ٧.٣٤٤- ٠.٢٨٩ ٢.٣٨ ١٥٧ قائد/ة  النظمة

 ٠.٣٦٠ ٢.٨٤ ٣٨ مشرف/ة 

 دالة ** ٠.٠٠١ ٣.٤٠٧- ٠.٢٧٨ ٢.٥٥ ١٥٧ قائد/ة  الشراكات والعالقات 

 ٠.٣٦٥ ٢.٧٣ ٣٨ مشرف/ة 

واقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي  

 (ELM)للقيادة التربوية 

 دالة ** ٠.٠٠٠ ٩.٢٠٦- ٠.١٥٧ ٢.٤٥ ١٥٧ قائد/ة 

 ٠.٢٠٧ ٢.٧٨ ٣٨ مشرف/ة 

املستجدين بمدينة  متطلبات تطبيق املمارسات الداعمة لتطوير أداء قادة املدارس الحكومية 

 الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي

 دالة ** ٠.٠٠٧ ٢.٧١٥- ٠.٣٣٢ ٢.٥١ ١٥٧ قائد/ة 

 ٠.٢٨٤ ٢.٦٧ ٣٨ مشرف/ة 

 فأقل               0,01** دالة عند مستوى      

( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  أعاله  الجدول  في  املوضحة  النتائج  من  أفراد  ٠,٠١يتضح  اتجاهات  في  فأقل   الدراسة عينة  ( 

 كما إن.  لجانب التخطيطي والتنظيمي للعمل القيادي في املدارسلملشرفين  ممارسة ا ويمكن تفسير ذلك بباختالف متغير العمل الحالي لصالح مشرف/ة.  

التعليم نظر  إدارات  بسياسات  وارتباطهم  القيادي،  الواقع  ضمن  املدارس  من  مجموعات  تضم  لشرائح  الشمولية  و تهم  ب،  وتأهيل خبرتهم  إعداد  برامج 

 يعد من املبررات لهذه النتيجة. لتطوير أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين، الهادفة القيادات املتبع، ومستوى تحقق متطلبات املمارسات 

في إجابة السؤال الرابع: ما املعوقات التي تحد من تطبيق املمارسات الداعمة لتطوير أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الريا ض 

 ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية؟ 

 حسب متوسطات املو  :(13جدول )
ا
 افقة استجابات أفراد عينة الدراسة حول املعوقات مرتبة تنازليا

  

 

 

 

 

 

 املجموع  التكرار  تطبيق املمارسات الداعمة معوقات  التكرار  تطبيق املمارسات الداعمة معوقات  املجال  الترتيب  

 ٢١ ٣ ضعف دافعية القادة ١٢ كفايات العاملين استعداد و  بشرية  ١

 - - - ٦ وتعدد املسؤوليات   ضغط العباء الوظيفية

 ١٥ ٤ العجز في الكادر التعليمي واإلداري  ٩ املستويات اإلدارية العليا السياسة املركزية في  تنظيمية  ٢

 - - - ٢ ضعف برامج اإلعداد والتأهيل 

 ٥ ١ للمواصفات   ضعف مطابقة املباني املدرسية ٤ التمويل وقلة التجهيزات  مادية ٣

 41 املجموع 
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 :ستنتاج املعوقات التاليةيمكن ا  على املقابلة، القادة/القائدات الخبراءعينة الدراسة من أفراد بعد تحليل استجابات و 

و  .١ استعداد  في  املتمثلة  البشرية  املعوقات  أفراد  حازت  غالبية  اتفاق  على  العاملين  أعاله.الدراسةعينة  كفايات  الجدول  من  يتضح  كما  وذلك   ، 

 قد ال  
ً
املعمول بها حاليا القادة  اختيار  آليات  أن  القيادة باعتبار  بتولي  نتائج دراسة  .  تأتي بالنسب والجدر  يتفق مع  التي    (٢٠١٦القطان )وهو ما 

درجة   لأظهرت  التربو مرتفعة  القيادي  للعمل  الالزمة  ولييي لكفايات  سبيلين  ودراسة  انتقال  (  ٢٠١٤)،  وظروف  طبيعة  أهمية  عن  كشفت  التي 

أظهرته    املبتدئين إلى اإلدارة. الصعوبات اإلدارية والفنية جاءت بدرجة كبيرة.  من أن  (  ٢٠١٣العمري وشطناوي )  نتائج دراسةبينما تختلف مع ما 

 .وتأهيل القادة املستجدين إعدادبرامج  ضعفو  ،باهتمام إدارات التعليم بسد العجزالذي يمكن تفسيره المر 

أن  عينة  أفراد    غالبيةاتفق  كما   .٢ املستجدين املعوقات حدة في تطبيق  أكثر  الدراسة على  القادة  الداعمة لداء  العباء    املمارسات  تتمثل في ضغط 

واملهام  الوظيفية املسؤوليات  التعليم ،  وتعدد  نظام  السابقومركزية  الجدول  يشير  كما  اإل   .،  تحليل  امل  جاباتوعند  حول  تم    عوقات،املفتوحة 

  نمثال يوضغط العمال والعباء اإلدارية  املستجدين،القادة تأهيل  ضعف استنتاج أن
ً
وهو . وواقعي  جيد بشكل القيادة  دون ممارسةيحول  حاجزا

أشار بعض    قد . و لتطوير والتحسينل املوجهةدعم النشطة والساليب  ( التي توصلت لهمية ٢٠١٧آل سليمان والحبيب )ما يتفق مع نتائج دراسة  

ملا تعكسه الخبراء  الثقة  القادة  التنظيمية من عدم  التعاميم  وكثرة  املركزية  نتائج دراسة لي وهالينقر وكومما يتفق    ،السياسة  التي   (٢٠١٦)  مع 

والتعاو  الثقة  إيجابية مثل  توفر ظروف  أهمية  إلى  وليي  نتائج    ومع،  ن أشارت  سبيلين  بينت    (٢٠١٤)دراسة  وتنوعها، وعدم  التي  املهام،  أن حجم 

تعد   بها  التنبؤ  للممارسة.إمكانية  أساسية  دراسة موشانديا  مشكالت  النتيجة مع  التي    (٢٠١٣) وتختلف هذه  الصعوبات  أهم  أن  التي وضحت 

العالقات. إدارة  في  كانت  املستجدين  املديرين  تفسيره    واجهت  يمكن  الذي  بين  بالمر  املستجدينالصراع  القادة  املنهي  حاجة  و للتطوير  قلة  ، 

 . قدرتهم على اإلبداع وابتكار حلول تنظيمية مناسبة لظروفهم العمليةو تؤدي كثرة العباء الوظيفية إلعاقة تقدمهم  حيث ،تاحةالصالحيات امل

 :الدراسة توصيات

 :أسفرت عنه الدراسة من نتائج، تم التوصل إلى التوصيات التالية في ضوء ما

للمشاركة .١ الفرصة  املستجدين  القادة  ومنح  املنضبطة،  املركزية  نحو  للعملفي    التوجه  املسيرة  النظمة  خالل   بناء    تدريبيةبرامج  ب  إشراكهم   من 

 .إلشراف التربوي بالالتصال املستمر  وسائل عزيزتو ، موجهة

املستجدين علىتشجيع   .٢ التعريف ل  من خال  إيجابيةو بناء ثقافة مدرسية متكاملة    القادة  بها، ثم  العاملين  املدرسة وقيم ومعتقدات  تاريخ  دراسة 

 . بالقيم واملمارسات املهمة واملقبولة في الثقافة الجديدة 

لهم،   .٣ الداعمين  الخبراء  والقادة  املستجدين  املدارس  لقادة  واإلبداع  املتميز  الداء  تشجع  سنوية  تحفيزية  سياسة  )تقديرية    بطرح اعتماد  جوائز 

   وعينية(، وبرامج تدريبية )محلية وعاملية(، وتكريم معنوي )شهادات شكر على مستوى الوزارة، وفرص للقبول في برامج الدراسات العليا(.

مستوى  ت .٤ لرفع  املستجدين  القادة  وتأهيل  إعداد  برامج  في  الجودة  معايير  فيكفاياتو   هم استعدادطبيق  والشخصية  املهارات    هم  الالزمة القيادية 

 .النموذجلتطبيق 

  الكفاءة و مستويات  بناًء على التقدم في    هاالتدرج فياملسندة للقادة املستجدين، و والصالحيات  الوظيفية    القيام بمراجعة املسؤوليات واملهام .٥
ً
وفقا

 باملدارس. املتاحة واإلمكانياتللظروف 

التربويين .٦ املشرفين  الخبراء    االستفادة من خبرة  ببناء فرق والقادة  املستجدة،  القيادات  إعداد وتأهيل  العملية، وإشراكهم في تصميم وبناء برامج 

 النموذج.وفق أبعاد  في آليات تحقيق املمارسات الهادفة لتطوير أداء قادة املدارس املستجدين للبحثعمل 

 املراجع:

: املراجع العربية:
ا
 أول

محمد .١ والقضاة،  إيمان،    باململكة   تبوك  مدينة  في  الحكومية  البنات  مدارس  مديرات  تواجه  التي  واإلدارية  الفنية  املشكالت"(.  ٢٠١٠)  .البلوي، 

 الردن. .جامعة مؤتة رسالة ماجستير غير منشورة(.) ".نظرهن وجهة من السعودية  العربية

الثانوية بمكة "(.  ٢٠١٢)  .الثمالي، أحمد .٢ املدارس  إدارة  العمل في  العزوف عن  املعلمين والوكالء  أسباب  رسالة ماجستير )  ".املكرمة من وجهة نظر 

 مكة املكرمة.  .جامعة أم القرى  .( غير منشورة 

متطلبات تطوير أداء القيادات املدرسية في ضوء معايير جودة القيادة املدرسية لهيئة تقويم  "(.  ٢٠١٧)  .آل سليمان، زيد، والحبيب، عبد الرحمن .٣

 . ١٩٩-١٨٣ :(٣٥) :مجلة كلية التربية الساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ."العربية السعوديةالتعليم باململكة 

سالمة .٤  املدارس  على  تطبيقية  دراسة  النظم:  تحليل  مدخل  ضوء   في  التخصصية  الثانويات  ملديري   اإلداري   الداء  تطوير " (.٢٠١٣)  .الشريقي، 

 السودان.   .أطروحة دكتوراه غير منشورة(. جامعة أم درمان اإلسالمية) ".يبيال في الغربية املنطقة ملدن التخصصية الثانوية

 . القاهرة: دار العلوم للنشر  "القيادة التربوية ومهارات االتصال"(. ٢٠١٣) .واملصري، إيهاب ،عامر، طارق  .٥



 بخاري &  املنقاش                                                           ....تطوير أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي 

 278-258، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 ٢٧٥ 

 

 للتوزيع والنشر . عمان: دار الفكر ٣. طاإلدارة التربوية(. ٢٠١٣) .العجمي، محمد؛ حسان، حسن .٦

 .الزهراء . الرياض: دار٢ط .املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(. ٢٠١٢) .العساف، صالح .٧

 مدارس  في عليها التغلب سبل و التعيين حديثي املديرين  تواجه التي الفنية و اإلدارية الصعوبات" ).٢٠١٣) .العمري، عبدالرحمن، وشطناوي، نواف .٨

 . الباحة .. جامعة الباحة( رسالة ماجستير غير منشورة ) ."الباحة منطقة

٩. ( تركي  الطائف"(.  ٢٠١٠الغامدي،  بمحافظة  العام  التعليم  مدارس  مديري  نظر  وجهة  من  املعرفة  عصر  في  التربوية  القيادة  رسالة  )  . متطلبات 

 املكرمة.  مكة .. جامعة أم القرى "(ماجستير غير منشورة 

  جامعة   التربية:  كلية  مجلة. "درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل فى مدارس منطقة الباحة وعالقتها بالداء املدرس ى"(.  ٢٠٢٠)  .، شيماءي الغامد .١٠

 .٥٤٣-٥١١ :(٢)٢٠ التربية. كلية الشيخ، كفر

 للنشر والتوزيع . بغداد: الذاكرة القيادة املدرسية من أجل التميز(. ٢٠١٦) .والسامرائي، مهدي  ،الغزالني، محمد .١١

املنهي: استراتيجية مقترحة"(.  ٢٠١٧)  .الفريدي، حسين .١٢ العام في ضوء مفهوم مجتمعات التعلم  رسالة دكتوراه  )  ،تطوير أداء قادة مدارس التعليم 

 الرياض. .لك سعودملجامعة ا . " (غير منشورة 

الوظيفي وعالقته  "(.  ٢٠١٩)  .والثبيتي، أسماء  ،فرج، شذى  .١٣ الطائفالتدوير  العام بمدينة  التعليم  اإلداري لدى قائدات مدارس  . مجلة "بالتطوير 

 . ٣٧٠-٣٣٩ :(٢)١ :جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية

 (. ٢٠١١الرياض: مكتبة العبيكان ) .هاني الصالح ترجمة ".جديد على كرس ي اإلدارة: النجاح من اليام املئة الولى "(. ٢٠٠٧) .فيشر، بيتر .١٤

١٥. ( عروب.  نظر  "(.  ٢٠١٦القطان،  وجهة  من  تنميتها  ووسائل  الكويت  بدولة  العام  التعليم  مدارس  مديري  لدى  التربوية  للقيادة  الالزمة  الكفايات 

 . ٧٦١-٧١٣ :(١) ٤٤ .املجلة التربوية، كلية التربية: جامعة سوهاج. "الطالبات املعلمات بكلية التربية الساسية

للتربية والعلوم والثقافة   .١٦ املتحدة  المم  بتعهداتنا"(.  ٢٠١٧)  (اليونسكو)منظمة  الوفاء  التعليم:  املساءلة في مجال  التعليم  العاملي لرصد  . "التقرير 

 املؤلف الطبعة الثانية. فرنسا.

معهد  :مجلة اإلدارة العامة. "الجدد وأثرها على العمل اإلداري  املديريناستراتيجية تغيير ثقافة املؤسسة التربوية من قبل "(. ٢٠١٠) .املنقاش، سارة  .١٧

 . ٢٣٢-١٨٣ :(٢) ٥٠ .الرياض .اإلدارة العامة

 املؤلف. . اململكة العربية السعودية."ه(١٤٤٠/١٤٤١-١٤٣٦/١٤٣٧موجز خطة التنمية العاشرة وأولوياتها )")د.ت(. وزارة التخطيط واالقتصاد  .١٨

اململكة  (.  اإلصدار الثاني)صالحيات قائدو وقائدات املدارس    ، بشأن ه١/٤/١٤٣٧  بتاريخ  ٣٧٦١٧١٦٨  التعميم الوزاري رقم (.  ١٤٣٧)وزارة التعليم   .١٩

 .العربية السعودية

 .املؤلف .اململكة العربية السعودية)اإلصدار الرابع(. (. الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام. ١٤٤٠وزارة التعليم ) .٢٠

 .املؤلف .اململكة العربية السعودية(. التقرير السنوي. ٢٠١٩وزارة التعليم ) .٢١
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ا
 ثانيا
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 :
ا
اقع اإلثالثا  :لكترونيةاملو

١. ( العامة للتعليم بمنطقة الرياض.  الدراس ي    (.٢٠١٩اإلدارة  الفصل الثاني للعام  تم   .١٤٤٠/١٤٤١الجدول الزمني لبرامج إدارة التدريب واالبتعاث 

  .aspxhttp://riyadhedu.gov.sa/e_Services/Training/Trainee/Default ه من ٢٧/٢/١٤٤١استرجاعه في 

املستقبل   .٢ "مهارات  التعليم  لتقويم  الدولي  بالتوصيات.    -املؤتمر  أعماله  يختتم  وتقويمها"    من ه  ٢٧/١/١٤٤١في    استرجاعه  تم (.  ٢٠١٨)تنميتها 
http://icee.eec.gov.sa 

النيوزيالندي   .٣ التعليمي  املراجعة  املمارسة.  (.  ٢٠١٦(.  EROمكتب  في  استرجاعه  القيادة   من  ه٢٤/١/١٤٤١في  تم 
practice/-in-works/leadership-that-leadership-https://www.ero.govt.nz/publications/school 

ل الرقمي.    -لى التقنية  تأتي في سياق تعزيز االعتماد ع (.  ١٤٣٩شعبان    ٢٧وزارة التعليم. ) .٤   تم استرجاعه في ]خبر[.  وزارة التعليم تنش ئ وحدة التحو 

 m.aspx-s-https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/digه من ٣/٥/١٤٤١

]خبر[.  وزير التعليم: جائحة كورونا أعادت ترتيب أولويات دول العالم وبناءِّ توجهات جديدة في التعليم عن ُبعد.  (.  ١٤٤١شوال    ١٨وزارة التعليم ) .٥

 aspx-2020-news/pages/mu/https://www.moe.gov.sa/ar.987هـ من ٣/٢/١٤٤١ تم استرجاعه في

  /https://vschool.saهـ من٢٦/١٢/١٤٤١ استرجاعه في(. منظومة التعليم املوحدة مدرستي. تم ٢٠٢٠وزارة التعليم ) .٦

 منه ٢/٢/١٤٤١في تم استرجاعه نموذج القيادة التربوية.  ،القادة التعليميين (.٢٠١٩)وزارة التعليم النيوزيالندية.  .٧
http://www.educationalleaders.govt.nz/Leadership-development/Key-leadership-documents/Leading-from-the-middle/Introduction 

الخدمة   .٨ الوظائف  (.  ١٤٤١)املدنية.  وزارة  تم الئحة  منه٢٩/١/١٤٤١في    استرجاعه  التعليمية.   ،   
https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Pages/EduJobsRegs.aspx 
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Abstract: The study aimed to identify good practices for developing the performance of public-school leaders 
in light of the New Zealand Educational Leadership Model (ELM), the reality of the performance of the newly 
appointed public-school leaders in Riyadh, the requirements for applying supportive practices to develop the 
performance of the new government school leaders and the obstacles that limit their application in light of 
the model. In order to achieve the study’s objectives, a descriptive survey approach was used, and the 
questionnaire was applied to a sample of the newly appointed public-school leaders and school leadership 
supervisors of (204), while the interview was applied to a sample of expert school leaders. The results 
revealed that the study sample agreed, with a medium degree, to the reality of the performance of new 
government school leaders in light of the model, and the order of dimensions came in descending order: 
partnerships and relationships, the pedagogy dimension, the cultural dimension, and finally the systems 
dimension. The study sample agreed, with a medium degree, to the requirements for implementing the 
supportive practices. The human obstacles represented were agreed upon by the majority of the study 
sample, and the most severe obstacles were represented in application of supportive practices in the 
pressure of job burdens, multiple responsibilities, and the centralization of the education system . 

Keywords: New Zealand Model of Educational Leadership (ELM); Leadership; newly school leaders. 
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