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 :مستخلص البحث

 ةالثانوي المرحلة في التدريسي األداء جودة معايير تحقق مدى تعرف إلى الدراسة هدفت
 الرسمية السياسات واقع في التدريسي األداء جودة معايير وتعرف، نجران مدينة بمدارس
 في التدريسي األداء واقع تواجه التي والصعوبات االنتقادات عن والكشف، السعودية للمدرسة
 من عشوائية عينة اخذ وتم، التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد، الثانوية المدرسة
 الثانوية المدارس في والوكالء المدرسية القيادات وكذلك، الدراسية للمواد التربويين نالمشرفي
، تربويا   مشرفا  ( 01)و ووكيال   قائدا  ( 65) عددهم البالغ نجران مدينة في للبنين العامة

 لإلدارة المناسبة التدريبية الدورات توفير في المدرسي القائد دور الدراسة نتائج وأظهرت
 في الوطنية األنشطة ومنح، التخرج حديث للمدرس خاصة تدريبية دورات وعمل، يةالمدرس

 كثرة في القائد تواجه التي الصعوبات النتائج أوضحت كذلك، والتعليمية اإلدارية المجاالت
 عدد إلى الدراسة انتهت وقد ،المدرسية المهام خارج المدرسة لقائد المنوطة والمهام األعباء

 لتطوير التخرج حديثي للمعلمين المدرسة إدارة بمساعدة الدراسة: أهمها نم، التوصيات من
نصافهم المعلمين وتحفيز، مستواهم لحاق، أعمالهم في وا   تدريبية دورات في المدارس قادة وا 
 .نوعية
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Abstract 
 

    The present study aimed to identify the extent to which the quality standards 

of teaching performance in Najran secondary schools have been achieved. It 

also seeks to identify the quality standards of teaching performance in the 

official policies of the Saudi school and investigate the criticism and 

difficulties facing the reality of teaching performance in secondary schools. 

The analytical descriptive method utilized in this study، where the population 

consisted of all leaders (principals)، vice-principals and technical supervisors 

of courses in the public secondary schools for boys in Najran city، the sample 

numbered (56) leaders (principals) and vice principals and (07) technical 

educational supervisors. The results showed the role of the school leader 

(principal) in providing the required training courses for the school 

administration، and holding special training courses for the fresh graduated 

teacher and offering national activities in the administrative and educational 

fields. The results also showed the difficulties and challenges faced by the 

leader (principal) in the tasks and duties assigned to him outside the school 

tasks،   The most important recommendations are the help of fresh teachers by 

the school administration to raise their professional level and to motivate 

teachers who must be treated fairly in their work; the principals should be 

enrolled in quality training courses . 
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 :اإلطار العام للبحث

 :مقدمة البحث

فقد سعى اإلنسان في البحث عن أساليب لتطوير كيانه  ،قديما   ودة مفهوما  الج دتع
تقان العمل مبدأ إسالمي ،وتأكيد الجودة ،االجتماعي واالقتصادي حيث ورد في  أصيل؛ وا 

 .016 :التوبة( َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنونَ )قوله تعالى القرآن الكريم 
الركائز األساسية في تطوير  ىحدإ بوصفهاوحظيت الجودة في التعليم باهتمام كبير 

 الجودة الشاملة حظيت ، وقدفأصبحت الجودة والتطوير وجهين لعملة واحدةه، التعليم وتحديث
 عصر هذا العصر على يطلقون المفكرين جعل الذي الحد إلى االهتمام هذا من كبير بجانب
 المتغيرات لمسايرة الذي تولد الجديدة اإلدارة لنموذج األساسية الركائز إحدى ارهاباعتب الجودة،
  .معها التكيف ومحاولة والمحلية، الدولية

فيتناول  ،وتعتمد الجودة مفهوم النظم الذي ينظر إلى المؤسسة بشكل شامل ومتكامل
 ،معلم من أهم المدخالتولعل ال ،من المدخالت والعمليات والمخرجات بالتطوير والتحسين كال  

حيث يعتمد عليه بشكل أساسي في تطبيق الجودة في التعليم للحصول على نوعية ذات جودة 
 (. 110م، ص1114 ،الببالوى) عالية من الطالب

والمتفحص للنظريات المتعلقة باإلدارة المدرسية يجد أن معظمها تضع قائد المدرسة 
ول األول عن نجاح المدرسة ؤ رسة، فهو المسفي موقع استراتيجي لكل ما يدور في المد

بوصفها ُمَنّظم للعناصر التي ترتبط بالمدرسة ـلوصول إلى أهدافها وتربية أبنائها، وهو الل
 .وتوفير بيئة مدرسية داعمة لمعايير جودة األداءات وأهمها األداء التدريسيا ، نظام

ئد المدرسي يفرض عليه لقال الجديد دورفإن اللتحقيق جودة األداء التدريسي و    
وليصبح باحثا  ومحلال   ،القيام بتطوير دور المعلم ليصبح قائدا  وموجها  لعمليات التعليم والتعلم
وحيث إن الموقع الذي  ،ومستفيدا  من المعلومات والمعارف والمهارات واالتجاهات الجديدة
جل زيادة أين بالمدرسة من يحتله قائد المدرسة يجعله يرتبط بالمعلمين والعاملين والمستخدم

م، 1110، راشد. )اإلنتاج مع تلبية حاجاتهم االقتصادية والنفسية وتفهم مشاعرهم ومشاكلهم
 (. 56ص
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واألدوار الجديدة للمعلم في عصر الجودة تتطلب معايير محددة لمراقبتها وضمان 
للبعد  ودليال   ،علمالمحك الذي يقاس في ضوئه أداء الم بمنزلةهذه المعايير  دحيث تع ،تحققها

وهذه المعايير تعطي المعلم الحافز للوصول إلى  ،عن الذاتية في الحكم على هذا األداء
 (.044م، ص1110، العتري)الصورة المثالية المرجوة في أدائه 

ويعود وتجدر اإلشارة هنا إلى تعدد المعايير العالمية للجودة الشاملة في أداء المعلمين، 
 ،تمعلمج، فيتم وضع المعايير بما يناسب ذلك اعبيئات والثقافات لكل مجتماختالف ال إلى ذلك

ويحقق أهدافه وتطلعاته، ولذا فإنه ال يوجد نموذج واحد يكتفى بتطبيقه في مجال معايير الجودة 
 . ايمكن االستفادة منه التي لمعلم، ولكن توجد العديد من المعاييرالتدريسي لداء األفي 

التي  لمعلم أجريت العديد من الدراساتاداء أايير في رفع مستوى المع هذه وألهمية 
التي هدفت إلى تحديد مدى ( 51م، ص1110 شقير والظفر،) دراسة أبرزت هذه المعايير

حساء من وجهات نظر تحقق معايير الجودة لبرنامج التربية الميدانية القائم في كلية اإل
لمعايير الجودة واالعتماد  المعلمات موافقا  ثم وضع تصور مقترح لبرنامج إعداد  ،متعددة

 .األكاديمي
التي هدفت إلى وضع معايير جودة األداء ( 11م، ص1110، العتري)وكذلك دراسة 

للحاجات التدريبية في ضوء  وأوصت الباحثة بتصميم برامج تدريبية للمعلم وفقا   ،التدريسي
 .معايير الجودة التي وضعتها الباحثة

لحالية إلى بحث معايير جودة األداء التدريسي التي تستغرق كافة تتجه الدراسة او 
وخلق بيئة  ،وتيسير الحوار الصفي ،في تصميم المهمات التعليمية هولياتؤ دوار المعلم ومسأ

وغير ذلك من مكونات  ،واالرتقاء بمفهوم التقويم ،قرانوتشجيع دعم األ ،يجابيةإتعليمية 
ومن خالل  ،هذه المعايير في إطار دور القائد المدرسي ثم كيفية تحقيق ،األداء التدريسي

 .منظومة اإلدارة المدرسية
 :مشكلة الدراسة

هتمت وزارة التعليم اهتماما  كبيرا  بتلبية الطلب االجتماعي على التعليم، وافتتاح ا   
مزيد من المؤسسات التعليمية، وتوفير الكم المطلوب لها من المعلمين والتجهيزات وموارد 
البيئة التحتية، إال أن النمو الكمي الواضح في أعداد التالميذ والمعلمين والمؤسسات التعليمية 
لم ُيقابل في معظم األحيان بجودة في األداء التدريسي، والسيما األداء الذي يتعلق بالعملية 
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من أن هناك أوجه قصور . التعليمية، وهو ما أوضحته نتائج عدد من الدراسات السابقة
التي ( 1112، العايد )ومنها دراسة ، عددة في األداء التدريسي للمعلم في الوقت الراهنمت

أشارت إلى تدني مستوى تحصيل طالب المرحلة المتوسطة في تعلم اللغة اإلنجليزية، وأرجع 
التدني لعدد من األسباب؛ أبرزها ضعف إعداد المعلم، وعدم تصحيح األخطاء للطالب، وكذلك 

 .في طرق التدريسعدم التنويع 
إلى تقويم الممارسة القيادية التربوية ( 21م، ص1112قشطة، )دراسة وأشارت    

لمديري المدارس الثانوية في ضوء المعايير اإلسالمية، وذلك من خالل إشراك المعلمين في 
في اتخاذ القرارات، وتفويض المعلمين بتنفيذ المهام اإلدارية والفنية مع المتابعة، والمساهمة 

تطوير كفاءة المعلمين من خالل الدورات التدريبية والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة 
 .للمشكالت التي تواجه المعلمين قدر المستطاع

واستنادا  إلى نتائج الدراسات السابقة ومن مالحظة واقع األداء التدريسي في المدرسة 
عكس سلبا  على كثير من جوانب الثانوية السعودية، يتضح أن هناك ثمة أوجه قصور تن

العملية التعليمية، التي يمكن وصفها بأنها عملية تقليدية، وأن األداء التدريسي الراهن ال 
ويالحظ أن األداء التدريسي ، يستثير في التلميذ قدرات التفكير، التعلم الذاتي، والدوافع لإلبداع

أو استخدام طرائق تتسم بالحداثة في  على هذا النحو ال يتيح فرص توظيف التقنية التعليمية،
الوقت الذي تعنى فيه أنظمة التعليم في الدول المتقدمة بمفاهيم ومعايير جودة األداء 

 .التدريسي
وألن األداء التدريسي يرتبط مباشرة بتحقيق األهداف المدرسية وبنوعية المخرجات 

ب القيادات التربوية، والتيقن من التعليمية، تتحتم العناية بسالمة هذا األداء وجودته من جان
مدى قيام هذه القيادات بواجبها لتحقيق معايير جودة األداء التدريسي، وفهم الشروط 
واإلجراءات المطلوبة للوفاء بهذا الدور، ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تمحورت حول السؤال 

 : الرئيسي التالي
 ق معايير جودة األداء التدريسي؟دور القيادات المدرسية في تحقي تحسينما متطلبات 

 :أسئلة الدراسة
 للمدرسة الثانوية؟ التعليمي الواقعما معايير جودة األداء التدريسي في  .0
في المملكة العربية  ما الصعوبات التي تواجه واقع األداء التدريسي في المدرسة الثانوية  .1
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 السعودية ؟ 
 تغلب على تلك الصعوبات؟ما متطلبات دور القيادات المدرسية واإلشرافية لل .1

 :هدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية  :أهداف الدراسة
 .الثانويةللمدرسة  الواقع التعليميتعرف معايير جودة األداء التدريسي في  .0
 .الكشف عن الصعوبات التي تواجه واقع األداء التدريسي في المدرسة الثانوية .1
 .شرافية للتغلب على تلك الصعوباتتعرف متطلبات دور القيادات المدرسية واإل .1

 :أهمية الدراسة

 (: النظرية)األهمية العلمية . أ
الكشف عن  بالحداثة وهو يتسم لموضوع تناولها خالل من أهميتها الدراسة هذه تستمد -

 .معايير جودة األداء التدريسي بما يسهم في تحسين مخرجات المدرسة الثانوية
  (:التطبيقية)األهمية العملية . ب
ين نتائج الدراسة في تصميم برامج التنمية المهنية للمعلمين على النحو الذي يرفع يتع -

 . من كفاءة تلك البرامج
تحديد مدى تطبيق معايير الجودة في األداء التدريسي في  علىهذه الدراسة  عملت -

عايير تحقيق ملاألدوار والممارسات التي تقوم بها القيادات المدرسية و المرحلة الثانوية، 
 .الجودة

قطاع و ولين وأصحاب القرارات في وزارة التعليم ؤ يؤمل من هذه الدراسة أن تقدم للمس -
تحسين واقع اإلدارة المدرسية في بفي اتخاذ اإلجراءات الكفيلة  تعينالتعليم العام توصيات 

 .المملكة العربية السعودية
مدارس المرحلة الثانوية في  إلعانة قادة توصياتالمقترحات و الدراسة مجموعة من التقدم  -

 .تحسين أدائهم لدورهم القيادي التربوي

 : مصطلحات الدراسة 

 :القيادة الرتبوية -

تتم  مجموعة العمليات القيادية التنفيذية والفنية التي": أنهايمكن تعريفها ب القيادة التربويةو   
 لمناخ الفكري والنفسيعن طريق العمل الجماعي التعاوني الساعي على الدوام إلى توفير ا

والمادي المناسب الذي يحفز الهمم ويبث الرغبة في العمل الفردي والجماعي النشط والمنظم 
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أجل تذليل الصعاب وتكييف المشكالت الموجودة وتحقيق األهداف التربوية المحددة  من
 (.000م، ص1100 مقابلة،" )ةلمؤسسات التعليميل للمجتمع
نشاط أو عمل مشترك تقوم به الجماعة : اإجرائيا  بأنه دة التربويةالباحث القيا ويعرف      

التعليمية والتي يشعر فيها  للمؤسسة التربوية والتعليمية المحددةاألهداف  بغية الوصول إلى
 . قائد المدرسة بأنه عضو فيها يساعد على تحقيق أهدافها في جو من المودة والتعاون

 :معايري اجلودة -

بأنها تمثل القواعد األنموذجية المرجعية أو  "(165م، ص1111، والنجار شحاته)عرفها  
الشروط التي نحكم بوساطتها أو نقيس عليها سلوكيات األفراد أو الجماعات، واألعمال وأنماط 

 ."التفكير واإلجراءات
هي عبارات تصف ما يجب أن يصل اليه المتعلم من معارف ومهارات : وتعرف معايير الجودة 

 .نتيجة لدراسة محتوى كل مجال ( ةوالوجداني، والمهارية ، النواحي المعرفية ) في  ويتم
 : األداء التدريسي -

درجة قيام عضو هيئة التدريس " بأنهاألداء التدريسي ( 011م،ص 1115 ،العمايرة) عرف
ات التعليمية المناطة به وما يبذله من ممارسات وأنشطة وسلوكي –بتنفيذ المهام التعليمية 

 (.011م، ص1115، العمايرة. )تتعلق بمهامه المختلفة تعبيرا  سلوكيا  
بأنه وسيلة التعبير عن امتالك المدارس للمهارات "( 002م، ص 1114، الفرا)وعرفه 

 ".التدريسية تعبيرا  سلوكيا  
 الدراسة حدود

تتكون من  عينة عشوائية ممثلة للمجتمع على الدراسة اقتصرت:البشرية احلدود -
 الثانوية المدارس في والوكالء المدرسية والقيادات الدراسية للمواد الفنيين شرفينالم

 .السعودية العربية بالمملكة نجران مدينة في للبنين العامة
 نجران مدينة في للبنين العامة الثانوية مدارس على الدراسة تركزت:املكانية احلدود -

 .السعودية العربية بالمملكة
 يتم تطبيق الجانب الميداني خالل الفصل الدراسي الثاني من عام :الزمانية الحدود -

 (.هـ0410 - هـ0415)
 القيادات دور تحسين موضوع الدراسة الحالية على تناول اقتصرت:املوضوعية احلدود -
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 نجران بمدنية( بنين) الثانوية المدرسة في التدريسي األداء جودة معايير لتحقيق التربوية
 . سعوديةال العربية بالمملكة

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 اجلودة التعليم :احملور األول

 : دوافع االهتمام املعاصر جبودة التعليم (1)

على  التدريسي بدوره للقيام سليما   إعدادا   المعلم إعداد على التركيز أن المالحظ من
العالم  في معلمبال تعنى التي والندوات المؤتمرات من العديد في أساس محور هو وجه أكمل
عداده العربي اإلسالمي  للتعليم األول العالمي المؤتمر به أوصى ما ذلك ومن، جيدا   إعدادا   وا 

 في واالتجاهات التطورات بأحدث اإللمام من المعلم تمكُّن ضرورة من( 21 -52: 0411)
والعمل  ،للمعلمين المهنية القدرات وتحسين، كفايته تطوير في مقدرته وزيادة، مجال تخصصه

 .مستمرة بصفة المعلم تقدم مدى تقويم على
 :جودة التعلم تتمثل في ما يلياالهتمام المعاصر بأن دوافع ( م1110، الحفظي؛ أحمد)ويرى 

 .عالمية نظام الجودة وكونه سمة من سمات العصر الحديث  -
 .ارتباط الجودة باإلنتاجية وتحسين اإلنتاج  -
 .كافة اآلالتاتصاف نظام الجودة بالشمولية في   -
 .تدعيم الجودة لتحسين المدرسة  -
 .تطوير المهارات القيادية واإلدارية  -
 .زيادة العمل وتقليل الهدر  -
 .االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية  -

وجاءت الرؤية الوطنية للجودة في المملكة العربية السعودية من خالل المؤتمر الوطني 
المملكة العربية السعودية "تحت شعار ( م1100) ـه0411 الثالث للجودة الذي انعقد في

البوصلة  بمنزلةلتكون  "م1111للجودة واإلتقان في عام  عالميا   بمنتجاتها وخدماتها معيارا  
في مجال الجودة والتميز في مختلف  هاالتي ستقود كافة الجهود المبذولة حاليا  وتوحد
لتعليم في مقدمة القطاعات التي ستساهم في القطاعات اإلنتاجية، والشك أن يكون قطاع ا

إلى الوصول بالمنتجات والخدمات في  فهي ترمي ها،ترجمة هذه الرؤية الطموحة وتحقيق
المملكة العربية السعودية إلى المستوى العالمي لتتمكن من المنافسة وتعزز االقتصاد الوطني 
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( 11)العالم، وواحدة من أكبر  أكبر مصدر للطاقة فيلتكون والمكانة اإلقليمية والدولية 
 .(م1101العمري، )في العالم اليوم  اقتصادا  

 : العناصر اليت تربز أهمية اجلودة يف التعليم( 0)

ما  أنه من العناصر التي تبرز أهمية الجودة في التعليم تتلخص في( م1101، البادي)يذكر 
 :يلي

 .االهتمام والتركيز على متطلبات المستفيد  -
 .على كافة المستويات المشاركة  -
 .منهجية قياس النتائج المحققة باألهداف المحققة  -
 .االقتناع والدعم من اإلدارة العليا  -
 .التحسين المستمر  -
عتماد االتحقيق الجودة في التعليم ومعايير أهمية كبيرة لمن هنا تولي الدول المتقدمة   

ولية األولى في إعداد أجيالها ؤ بسبب قناعتها بأنه يقع على عاتق مؤسسات التعليم المس
هو تعليم من نوع جديد،  لمواجهة تحديات العصر، وإليمانها أن الذي أصبح مطلوبا   هاوتأهيل

التي أصبحت أهم  تعليم يهيئ الفرد والمجتمع لحقائق عصر الثورة التكنولوجية والمعرفية
واالستخدام  ،تقدمةخواص القرن الحادي والعشرين، وهي ثورة تعتمد المعرفة العلمية الم

 .(م1112 ،صبري)األمثل للمعلومات المتدفقة والمتضاعفة 
أكثر من يعول عليه فيها، فهو و المعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية ومن هنا فإن 

جل نجاح أأساس متين وعليه يقع العبء األكبر في ممارسة الجودة في مهنة التدريس من 
والواقع الذي يحدثه  ،افها، فاألنشطة التي تتم في قاعات الدرسالعملية التعليمية وتحقيق أهد

فإذا كان المعلم . المعلم وعملية التعليم تمثل متغيرات حاسمة على طريق تحسين نتائج التعليم
مما يزيد في تحصيلهم،  وتفاعال   في تدريسه كان التالميذ أكثر إيجابية   فعاال   ،في أدائه جيدا  

في أدائه فيزداد بذلك احتمال أن يكون  الف ذلك بحيث يكون سلبيا  أما إذا كان المعلم خ
ولذا فإن المعلم كغيره البد أن  ،تحصيل تالميذه أقل مستوى مع قلة تفاعلهم وزيادة سلبيتهم

 .يناله التحسين والتطوير في بيئة التربية والتعليم
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 معايري جودة األداء التدريسي :احملور الثانى 

 : ء التدريسيمفهوم األدا( 1)

التعليم في ظل اقتصاد المعرفة من أهم المجاالت التي تعمل على إعداد الكوادر د يع
العلمية المؤهلة لقيادة مؤسسات المجتمع وتنميته، فالعنصر البشري هو ذخيرة المجتمع 
ومصدر االستثمار األول فيه، لذلك بات االهتمام بالتعليم ضرورة حتمية إلعداد أفراد المجتمع 
لتقبل التغييرات الجديدة واستمرارها ضمن فلسفة المجتمع، مما استوجب من المؤسسات 
التربوية االهتمام بجودة األداء التدريسي في التعليم لضمان مخرجات تعليمية تؤهل الطلبة 

 .(10م، ص1104الناشري، . )للتعايش مع المستجدات المعاصرة
أنه سلوك أو جهد مبذول من بدريسي داء التاأل( 16، ص1110، البنا؛ دياب) ويعرف

ملة حموعة القواعد والقوانين المنظمة للمجقبل المعلم لتحقيق األهداف المنشودة وفقا  
وليات ؤ التخطيط واإلعداد، وتنفيذ التدريس، وتقويم األداء للمتعلمين، وما يرتبط بذلك من مس

 .مهنية
دائم بجوانب القوة ونواحي  يإن إدراك المعلم ألهمية أدائه التدريسي يجعله على وع

مما  مرغوبا   الضعف في أدائه التدريسي، وتحديد المجاالت التي تجعل اإلجراءات العالجية أمرا  
للنضج المهني، ومساعدا  في تشخيص نقاط الضعف والقوة في األداء المهني، في  يعد مؤشرا  

وذلك في  ،ي مجال المهنةكونها تقوي دافعيتهم نحو العمل وتتيح لهم فرصة لتحقيق الذات ف
كونها توفر أداة موضوعية تسمح بالتمييز بين األفراد عند صرف األجور التشجيعية أو منح 
العالوات والمكافآت، وتسهم في دعم العالقة بين العاملين واإلدارة، وتسهم في اقتراح مجموعة 

جاد، )وبشكل مستمر من الوسائل والطرق المناسبة لتطوير بيئتهم الوظيفية بأساليب علمية 
 .(م1111
 ووسائل تقييمها، التعليمية العملية طبيعة إلى النظرة في تعدد االتجاهات من الرغم وعلى   
 اآلراء على تجمع تكاد المعلم وأدائه التدريسي، والذي إلى متجهة تظل سوف األنظار أن إال
 مرهون بمدى عدمه أو ليةالعم هذه نجاح وأن التربوية، العملية في الرئيس الدور يشغل أنه
 تربوية وخبرات تخصصية أكاديمية من غزارة لديه سمات، وما من المعلم هذا به يتمتع ما
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 يمكنهم الطلبة ولعل واجتماعية، وعالقات إنسانية وثقافية، سلوكية ممارسات ومن ومهنية،
 من لتدريسياألداء ا في آرائهم إبداء على قادرون فهم غيرهم، من أكثر الصفات هذه إدراك
  .تربوية خبرات من به يمدونهم ما خالل

 : أهمية جودة األداء التدريسي( 0)

في العناصر  تكمن أهمية جودة األداء التدريسيإلى أن ( 21م، ص1111، جاد)أشار 
 :اآلتية

  أحد مكونات العملية التعليمية،  بوصفهتحسين نوعية التعليم المقدم للتالميذ
ية التغيرات المطلوبة من المعلم إلمكانية التطوير، أو التحسين وذلك من خالل تحديد نوع

 .المدرسي سواء كانت في طريقة التدريس، أو في بيئة التعلم، أو في مصادر التعليم
   ،تشخيص االحتياجات الفردية للمعلمين من خالل تحديد كل من جوانب القوة

جعة التي يمكن من خاللها وجوانب الضعف في األداء التدريسي، وتوفير التغذية الرا
توجيه التالميذ نحو التعليم الفّعال، وهو ما يمكن عده تقويما  مرحليا ، وغالبا  ما يتسم 

 .بالوصف أكثر منه حكما ، أو تقويما  لألداء التدريسي
   تنمية مهارات المعلم ومعلوماته المهنية إلمكان مساهمته بفاعلية في عمليات

 .تحديث المستمر لمنظومة المنهج المدرسيالتطوير المستقبلية أو ال
 :معايري جودة األداء التدريسي( 3)

ن مغيبة في بالدنا العربية، فال يوجد ن ثقافة الجودة في التعليم ال تزال حتى اآلإيمكن القول 
يات إعداد المعلم، كما أنه ال يوجد امتحانات لن مؤسسات مستقلة تمنح االعتماد لكحتى اآل

نه من حسن الطالع بأن كليات التربية إويمكن القول  ،جازة للعمل في المهنةالترخيص أو اإل
في المنطقة العربية قد بدأت تبذل في اآلونة األخيرة جهودا  في هذا المجال من خالل تطوير 

في ضوء المعايير  هاما يتطلبه ذلك من إعادة بناء خطط إعداد المعلم وسياساتو  برامجها
ن هذا العمل يمثل نقلة نوعية إمما يمكن معه القول  تهملمين وتربيالعالمية لتأهيل المع

وكيفية تستهدف الوصول بممارسات المعلم إلى معايير الممارسة المهنية من منظور 
 . (04م، ص1115 محمد،)عالمي
وتحليل الخبرة العالمية في هذا المجال تشير إلى أن معايير جودة األداء التدريسي      

 ا  ممارسبوصفه ق من النظر إلى المعلم لارسة المهنية في مجال التعليم تنطالمقبول للمم
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 :وهي ،تتمحور في خمسة مجاالتو  ا ،مهني
 ترسيخول عن ؤ وليات المعلم عن طالبه وعن تعلمهم بحسب أنه مسؤ مس 

في  هاومن ثم توجيه ممارساته وتعديل ،جهوده لتسيير حصول جميع الطالب على المعرفة
وكيفية نمو  ،ب وقدراتهم ومهاراتهم وخلفياتهم باالستناد إلى فهمهضوء ميول الطال

 .(061م، ص1115، طعيمه) .وكيفية تعلمهم ،الطالب
  ،معرفة المعلم للموضوعات والمواد الدراسية التي يتعلمها وكيفية تعليمها للطالب

 ،فالمعلم الفعال يتوفر له فهم خصب للموضوعات والمواد التي يقوم على تدريسها
وبمقدرته الكشف عن هذه الموضوعات والمواد للطالب، كما أنه يعني ما يحمله الطالب 

بداع مسارات معرفية متعددة إمعهم من معارف ومدركات ومفاهيم سابقة، وباستطاعته 
 ،تناسب وتباين طالبه وأخالقهم، ويسعى لتعليمهم كيف يحددون مشكالتهم ويطرحونهات

 .ويبحثون عن حلول لها
 ول عن ؤ ات المعلم عن إدارة تعلم الطالب ومراقبتهم، فالمعلم المهني مسوليؤ مس

من  ا  ومتنوع ا  ابتكار أوضاع تعليمية تحافظ على ميول طالبه، كما أنه يتقن مدى واسع
ما يمكنه من م ،األساليب واالستراتيجيات التعليمية المناسبة، ولديه المعارف والمهارة

وجماعات  ىمناسب الستثارة دوافع طالبه ودمجهم فرادالتوظيف الفعال لها في الوقت ال
عديدة لمراقبة تعلم الطالب  ا  وأساليب ا  في أنشطة وخبرات تعليمية ثرية، ويستخدم طرق

 .لوالديه هوقياس نموهم وشرح أداء الطالب وتفسير 
  القدرة على التفكير بطريقة منظمة في ممارسات التعلم والنمو المهني من خالل

ويسعى  تها،لمعلم يملك القدرة على فحص ممارساته بطريقة ذاتية ومحاكافا ،الخبرة
واإلفادة من البحث التربوي لتنسيق معارفه  هم،خرين ونصحلحصول على مشورة اآلل

وتطوير ممارساته بما يتالءم مع ما يستجد من أفكار تربوية وسيكولوجية وما يظهر من 
 .مكتشفات علمية وتكنولوجية

  فالمعلم المهني يمارس عمله على  ،عضوي في مجتمعات التعلماالنخراط بشكل
نحو تعاوني مع آباء الطالب ويشكرهم في العمل المعملي ويسعى الستثمار إمكانيات 

 .المعلم والمجتمع المحلي ومصادره المختلفة في إثراء تعلم الطالب
قيقها تبعا  لهذه وقد عنيت األدبيات بتفعيل معايير جودة األداء التدريسي، وشروط تح   
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 .المجاالت آنفة الذكر
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عددا  من معايير جودة األداء التدريسي تتمثل فيما  (14م، ص1104الناشري، ) ويوضح
 :يلي
 وتمثل اإلدارة العليا ونظام القيادة والتنظيم، ومسؤولية المجتمع  :القيادة

 .والمواطنة
 والمقارنة بين المعلومات،  وتتمثل بإدارة المعلومات والبيانات :املعلومات والتحليل

 .هاوتحليل مستويات التحصيل المدرسي واستخدام
  وتشمل التطوير االستراتيجي وتنفيذ : التخطيط اإلجرائي والتخطيط االسرتاتيجي

 .االستراتيجيات
 هاوتتمثل في تقويم القوى العاملة وتخطيط :هاإدارة القوى البشرية وتطوير ،

ونظام تطوير الهيئة التدريسية، والرضا المهني للهيئة  ونظام تشغيل الهيئة التدريسية،
 .التدريسية

  وتشمل تصميم النظام التربوي، والخدمات التعليمية، ودعمها،  :اإلدارة الرتبوية
وتوصيلها، وتصميم البحوث التربوية، وتطوير إدارة تسجيل والتحاق الطلبة، والنظر إلى 

 .عمل اقتصاديعلى أنها اإلدارة التربوية 
  وتشمل نتائج الطلبة، والمناخ المدرسي وتحسين  :أداء املدارس ونتائج الطلبة

المناخ المدرسي والنتائج، واألبحاث في مجال أداء المدارس، والنظر إلى أداء المدارس 
 .على أنه عمل اقتصادي

 تشمل حاجات الطلبة الحالية والمستقبلية، و :رضا الطلبة وممولي النظام الرتبوي
بين ممولي النظام التعليمي واإلدارة التربوية، ورضا الطلبة وممولي النظام  والعالقة

 .التعليمي الحالي والمتوقع، ومقارنته مع باقي المدارس أو النظم التربوية األخرى
إلى معايير ومؤشرات تحتاج لمعلم التدريسي ل داءاألالجودة في  يتضح مما سبق أنو 

دالالت على مستوى أداء  بمنزلةوتكون هذه المعايير  ،لمالحظتها وضمان تحققها في أدائه
عطي المعلم خارطة طريق يعلى البعد عن الذاتية في الحكم على األداء، مما  المعلم ودليال  

للوصول إلى المثالية المرجوة في أدائه، كما أنها تسهل بناء برامج النمو المهني التي 
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 .ة أو من قبل المعلم نفسهكانت من قبل المؤسسة التعليميأيحتاجها سواء 
لذلك تسعى النظم التعليمية إلى تنمية المعلم ورفع جودة أدائه التدريسي من خالل 

ومغذية  ةهدف خلق بيئة تعلم فعالبتركيزها على المحتوى وتكامله مع أسلوب التدريس 
 .باإلمكانيات التكنولوجية ومراعية للفروق الفردية لتحقيق أهداف العملية التعليمية



 ..................................................تحسين دور القيادات التربوية لتحقيق معايير جودة األداء التدريسي

- 066 - 

 خالل السعي تنبهت القيادات المدرسية لهذا الدور من الدور الذى يلعبه المعلم، ألهمية ونظرا  
 الكفايات معلميها في تتوفر أن على فحرصت .له والمهني التدريسي األداء لتحسين المتواصل
 متميزة وخصائص قدرات، ذا يكون من المعلم أن تتوقع الدور، فهي بهذا للقيام المأمولة

 يتمتع وكذلك المعرفة، عالم في يستجد لما متابعا   باحثا   التدريس، في ماهرا   ديميا  ومهنيا ،أكا
 ممارسة عبر ذواتهم تأكيد على طلبته ويشجع ذاته، فيها يؤكد برؤى تطويرية الفاعل المعلم
 .تعليمهم في نوعي تحول إيجاد بهدف التفاعل التعليم، وتعزيز في التأمل

 : ري اليت جيب أن يتقنها املعلمجماالت املعاي( 3)
حددت مجاالت المعايير التي يجب أن يتقنها المعلم فيما  (Leib, 2010)في دراسة 

 :ييل
 .)الطويل والمتوسط واليومي)مجال التخطيط : األول المجال
مداده بالمحتوى )مجال التدريس : الثاني المجال تنويع االستراتيجيات ومعرفة توقعات المتعلم وا 
ثارة الدافعية وتنويع سبل التعزيزالمن  ).اسب وا 

 مجال بيئة التعلم من حيث تحقيق المواصفات التي تجعل التعلم نشطا  : الثالث المجال
 ).لتحقيق األهداف والتفاعل موجها  
 :وقد حدد في قدرة المعلم على أن ،مجال االحتراف :المجال الرابع

بالفعل على  يكون قادرا   ييحتاج وما الذأي يعرف ماذا  ؛يحدد احتياجات المتعلمين بدقة -
 .عمله

 .يصبح التعلم ذا معنى للمتعلم يتصميم مواقف التعلم لك -
 .يحلل أداء المتعلمين ليعرف مدى تقدمهم في التعلم -
 .يستخدم نتائج التحليل السابقة في التخطيط المستقبلي -
 .في مواقف الحياة يقوم مدى استفادة المتعلمين من المعلومات والمهارات التي حصلوها -
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 :يف حتقيق جودة األداء التدريسي القائد الرتبويدور :  الثالثاحملور 

 :اخلصائص العامة للقيادة الرتبوية الناجحة (1)
 :الخصائص العامة للقيادة التربوية الناجحة فيما يلي( 10، صم1116، ميدين)حددت    
راد إشباعا  للحاجات التي تعمل القيادة التربوية الناجحة على تحقيق رغبات األف  -

 .تظهر في الجماعة
تحاول القيادة التربوية الناجحة االنتفاع من ضرورة البواعث الذاتية والحوافز   -

 .الداخلية للنشاط في كل فرد من أفراد الجماعة
اتباع سياسة المساواة وعدم التعالي بين من يعملون تحت إمرته حتى يظفر   -

 .أعينهمباحترام جماعته أو يرتفع في 
الحربي، )ولعل من أبرز إجراءات تحقيق النجاح للقائد التربوي ما يلي  -

 (: 15هـ، ص0416
التخطيط لألهداف التربوية القريبة المدى والبعيدة المدى وللعملية التربوية حيث  -

 .تكون األهداف واقعية ممكنة التحقيق
وتحقيق األهداف اإلدارة والتنفيذ وتحريك التفاعل لتنفيذ السياسة والمناهج   -

 .بإيجابية
ود والتجاذب والتعاون وطرق االتصال لصيانة بناء الجماعة من حيث عالقات ا  -

مكانات الحراك الرأسي واألفقي  .بين األعضاء وا 
 .بداعية يدعمها إطار علميإ را  أن يكون للقائد أفكا -
 .نموذج سلوكي ومثل أعلى للسلوك وقدوة حسنة ألعضاء الجماعة -
 .واستمرارها في أداء مهمتها رمز للجماعة  -
 .محافظ على الجماعة وتيسير القوى التي تجذب األعضاء للجماعة -

يحتاجها القائد التربوي لتحقيق دوره عددا  من المهارات  (51م، ص1101،عالم) ويضيف
 :المتعلق بجودة األداء التدريسي

   زهم على العمليحفتجل أالتأثير على مرؤوسيه واستخدام الوسائل من 
 .ومن هذه الوسائل الخبرة الشخصية للقائد ،نتاجواإل 
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  يع مسؤوليات ز والتنسيق بينهم في تو  ،وتوحيد جهودهم ،توجيه المرؤوسين
 .مكانياتهم وخبراتهم واهتماماتهم الشخصيةا  على تخصصاتهم وقدراتهم و  العمل بناء  

  يع تحقيق الهدف الوظيفي المتمثل في تحقيق أهداف المدرسة الذي يسعى جم
 .االعاملين بها لبلوغه

 :يف حتقيق جودة األداء التدريسي القائد الرتبويدور  (0)

قيادة تعاونية  دالقيادة التربوية الفعالة هي صمام النجاح لكل مؤسسة تربوية، وتع 
مع تهيئة المناخ المناسب للوصول إلى أعلى واضحة استطاعت خلق رؤية تربوية  فعالة إذا

رتها على االتصال المباشر مع جميع العاملين في المؤسسة مع قد مستوى من اإلنجاز،
 استقطاب الكفايات لتعزيز وتزداد فعالية القيادة التربوية بما لديها من القوة على ،التربوية
 .المؤسسة التربوية قدرات

المدرسة دورا  قياديا  في مدرسته من حيث التنظيم، والتخطيط، والتنسيق،  قائدويمارس 
في التعامل مع مصادر المعلومات، وأن  ذا فإن عليه أن يحافظ على انفتاح واع  ل ،والتفويض

 .يكون محفزا  وموجها  للجهات واللجان والهيئات التي تضمها المدرسة
يجابية نحو إويكون لديه اتجاهات  ،المدرسة من دراية معرفية قائدوالبد من أن ينطلق 

نظمة والقوانين بدال  من أن يكون عبدا  لها، وأن العمل، وال بد أن يكون قادرا  على تفعيل األ 
قناعهم بحكمته  يطور نوعا  من التميز يعزز من خالله مكانته في التعامل مع اآلخرين، وا 

دارته، ودرايته، وأن يؤمن بأن أي إصالح تربوي يتطلب وقتا   وتجسيده،  ،وتنفيذه ،لتصحيحه وا 
نما بالتدرج، والمرحلية وأن األمور ال تتم بالتسرع، أو القفزات المف اجئة غير المدروسة، وا 

 (.00م،ص1116الطويل، )الواعية المدركة 
ن نجاح و   تتبعهيعتمد على النمط اإلداري والقيادي الذي  افي مهمته القيادات التربويةا 

بخطورة المهمة الملقاة على  االمهني المستمر، ووعيه اللمدرسة وعلى نموه افي إدارته
 .للتجديد، والتطوير، واإلبداع في مجال العمل ا، وميلهاعاتقه

المدرسة أن يتعرف النظام التربوي من حيث المقررات،  قائدولقد أصبح لزاما  على 
والمناهج الدراسية، ومعرفة الصعوبات التي تواجه المدرسة والعمل على حّلها بالتعاون مع 

 .(161م، ص1101العمرات، )العاملين والمجتمع المحلي 
تعطيه القوة، والثقة،  ان هذه الرؤيأل  ؛واضحة االمدرسة من أن يمتلك رؤي لقائد والبد 
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يرا  إيجابيا  في ين مدير المدرسة يحدث تغإوتساهم في إقناع اآلخرين على العمل، حيث 
كما أن هذا  ،مدرسته عن طريق تنمية قدرات العاملين معه، وتنمية االحترام المتبادل بينهم

شاعة جو نفسي يجابي التغيير اإل في مدرسته ال يحدث ما لم يقم بدعم العاملين والمعلمين، وا 
 .مريح، يؤمن بمبدأ العمل التعاوني والجماعي

ن أهم ما يميز المدارس الفعالة اإلدارة المدرسية الكفؤة والمتفهمة لدورها، والثقة وا  
خصائص التي يجب إلى أن أهم ال( م1111، حافظاحمد؛ )المتبادلة بين العاملين كما أشار 

يجابية  أن تتمتع بها اإلدارة المدرسية الفاعلة أن تكون إدارة هادفة وموضوعية في قراراتها، وا 
 .في حل مشكالتها

تحقيق جودة األداء التدريسي من أهم الموضوعات الحساسة التي تثير اهتمام  دويع
والمرحلة  ،ة بصفة عامةثار إيجابية على العملية التعليميآالقيادات التربوية لما لها من 

مشتركة عن األداء المتوقع  امن الضروري وضع رؤيفإنه ومن هنا  ،الثانوية بصفة خاصة
معايير األداء واألهداف لمن خالل الوصف الوظيفي بالمدرسة بين القائد التربوي والعاملين 

ية التي من شأنها المحددة، ودعم القائد التربوي وتحفيزه للقيام بأدواره ووضع البرامج التدريب
 .داء التدريسيبقيام القائد التربوي بأدواره اإليجابية في تحقيق األ الفاعلةالمساهمة 

 :الدراسات السابقة 

 :دراسات تناولت دور القائد الرتبوي يف إدارة العملية التعليمية: احملور األول 
هدفت الدراسة إىل  "العاممعايري اجلودة يف مدارس التعليم : "وعنوانها( ه1٢0١)ة دراسة عماش -1

الكفاءات املهنية للمعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر  معيار لتقييمإعداد 

ومعرفة أكثر الكفاءات  ،"فةالطالب والطالبات يف التخصصات املختل اخلدمة منمستقبلي 
حددت فيها كانت أداة الدراسة بطاقة تقييم أداء معلمة ، و المعلم المهنية ممارسة لدى

محاور  (0)ى كفاية مهنية، موزعة عل (61)وعددها  المهنية المطلوبةالباحثة الكفاءات 
المعلمين، : الباحثة أن تكون عينة الدراسة مكونة من ثالث فئات واقترحت ،أساسية

ومشرفين تربويين، طالبات المرحلة الثانوية  يرينتقييم المعلم من مد القائمين على شؤون
التوصل إلى إعداد قائمة  :ومن أهم نتائج الدراسة .أداء المعلمينلى تقييم ع اتالقادر 

بالمعايير التي يمكن أن تستخدم من قبل الطالب أو المقوم، لتكون معايير الجودة 
 .العام ال التعليمي بمراحل التعليملمجالشاملة التي يَقيم في ضوئها المعلم في ا
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تصور مقرتح لدور اإلدارة املدرسية يف حتقيق معايري اجلودة ": وعنوانها( م0222)دراسة، العتييب  -2

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع ممارسة  "التعليمية مبدارس الثانوية العامة للبنني مبكة املكرمة
اإلدارة المدرسية ألهدافها وأنماطها وأهم المشكالت التي تواجهها، وتعرف أسس إدارة الجودة 

لتحقيق دور اإلدارة المدرسية  لتصور مقترحم محاولة الوصول ومراحلها وأهم مداخلها، ث
قد و  ،ليليح، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التهاالثانوية في رفع الجودة التعليمية وتطوير 

جمع البيانات، وتم توزيعها على عينة من معلمي مدارس المرحلة ل استخدمت االستبانة كأداة
غياب الفهم الكامل والوعي  :إلى عدة نتائج، من أهمها وتوصلت الدراسة. الثانوية العامة

لمعنى الجودة الشاملة وأهدافها، ومسؤولية كل من يعمل في المدرسة عن المشاركة في 
وفي صنع  ،مركزية إدارة المدرسة في وضع الخطط المنظمة للعمل داخل المؤسسةو تحقيقها، 

ت المادية والتجهيزات المتاحة بالمدرسة تدني مستوى اإلمكاناو ، هاالقرارات بالمدرسة واتخاذ
 .والكوادر البشرية المدربة للعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية

 الرتبوية املؤسسات يف الشاملة اجلودة نظام ومعايري أسس: "وعنوانها( م0221) البكر دراسة -3

 من وذلك، التعليمية العملية يف اجلودة مسار وتقويم لدعم منهجي إطار وضع إىل وهدفت، "والتعليمية

 وتطبيق، وتوظيفها والتعليم الرتبية جمال يف( ٢220 األيزو) للجودة الدولية املواصفة تطبيق خالل

 والتعليمية التربوية المؤسسات يف األداء جودة وفاعلية مستوى تقويم لعملية كمعايري عناصرها
. والتطبيق التحليل: هما رئيسين بعدين على الدراسة منهج في الباحث اعتمد وقد، وقياسها

 بنية في للجودة الدولية المواصفة بمعايير األخذ ضرورة: إليها توصل التي النتائج أهم ومن
. المختلفة التعليم مراحل في للجودة الدولية المواصفة بتطبيقات األخذ وأهمية، ونظامه التعليم

 .التربية مجال في دةللجو  الدولية للمواصفة متكامل إطار بلورة في واإلسهام
 :حتقيق معايري جودة األداء التدريسيدور القائد املدرسي يف دراسات تناولت : احملور الثاني

جودة األداء التدريسي ملعلمي الدراسات االجتماعية " :وعنوانها( م021٢)دراسة، الناشري  -1

الدراسة إلى الكشف هدفت وقد  ،"والوطنية باملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة
عن درجة امتالك معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحلة الثانوية في 
المملكة العربية السعودية لمتطلبات جودة األداء التدريسي في ضوء التوجه نحو اقتصاد 
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من %(  11.14)تم اختيار عينة متيسرة بنسبة وقد المعرفة من وجهة نظرهم أنفسهم، 
معلما  ( 406)ع الدراسة، وبشكل يتناسب مع متغيرات الدراسة، إذ بلغ حجم العينة مجتم

معلمة حيث شملت العينة سبع إدارات للتربية ( 162)معلما ، و( 105)ومعلمة، منهم 
الدراسة استخدمت  كمامنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث الوالتعليم في المملكة، 

مجاالت واشتملت هذه المجاالت الخمسة ( 6)نات تكونت منلجمع البياة كأداة ستباناال
فقرة، وأظهرت نتائج الدراسة أن امتالك أفراد العينة لمتطلبات جودة األداء ( 50)على 

التدريسي في ضوء التوجه نحو اقتصاد المعرفة جاء بدرجة متوسطة، وكشفت الدراسة 
درجة امتالكهم تبعا  لمتغير ل( α=  1،16)عن فروق دالة إحصائيا  عند مستوى معنوية 

 .النوع االجتماعي لصالح المعلمات
مستوى أهمية وتطبيق بعض معايري اجلودة الشاملة يف : "وعنوانها( م0212)دراسة، املزمومي  -2

واستهدفت ، "برامج تدريب املشرفني الرتبويني مبراكز التدريب الرتبوي مبدينة مكة املكرمة
دة الشاملة الواجب توفرها في البرامج التدريبية للمشرفة تحديد أبرز معايير الجو  الدراسة

التربوية في تخطيط البرامج التدريبية وتنفيذها وتقويمها، وتعرف مستوى تطبيق بعض 
، هامعايير الجودة الشاملة في تخطيط البرامج التدريبية للمشرفة التربوية، وتنفيذ

تمع الدراسة النهائية من ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكون مجهاوتقويم
عضو هيئة تدريس من أعضاء هيئة التدريس العاملة ( 51)منهم  مستجيبا  ( 101)

التربية والتعليم  بمكاتبيعملون  تربويا   مشرفا  ( 050)بكلية التربية بجامعة أم القرى و
ر التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، وأظهرت النتائج أن درجة تطبيق معايي

الجودة الشاملة الواجب توفرها في تخطيط البرامج التدريبية للمشرفة التربوية وتنفيذها 
 .دريب التربوي جاءت بدرجة متوسطةراكز التفي م وتقويمها

تطوير كفايات املعلم يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم " :وعنوانها )ه1٢0١)دراسة العرتي  -3

ى مفهوم الجودة في مجال التعليم العام، والتعرف وهدفت الدراسة إلى التعرف عل ،"العام
على الجوانب المختلفة لدور المعلم في ضوء معايير الجودة في النظام التعليمي العام، 
ومحاولة وضع كفايات جديدة للمعلم في ضوء معايير الجودة في التعليم العام، مع وضع 

وقد  .جودة في التعليم العامإلكساب المعلم الكفايات الالزمة في ضوء معايير ال ارؤي
اتخذت الباحثة منهج التحليل النفسي لتحليل دور المعلم في ضوء تحديات األلفية الثالثة 



 ..................................................تحسين دور القيادات التربوية لتحقيق معايير جودة األداء التدريسي

- 050 - 

ومفهوم الجودة واستنباط معايير الجودة منها، ووضع كفايات يكتسبها المعلم من خالل 
تائج هذه ومن أهم ن. إعداده أو تدريبه أو من خالل الدورات التدريبية أثناء الخدمة

، فقد حث ديننا اإلسالمي جديدا   مفهوم الجودة في مجال التعليم ليس تعبيرا  : الدراسة
تقانه، والتوصل إلى تحديد معايير الجودة في أداء المعلم في  الحنيف على إجادة العمل وا 

 .كل جانب من الجوانب المختلفة لدور المعلم في األلفية الثالثة في التعليم العام
تصور مقرتح لتطبيق نظام اجلودة الشاملة يف املؤسسات : "وعنوانها (م0222)لغامدي دراسة، ا -4

الدراسة إلى  وقد هدفت، "الرتبوية والتعليمية السعودية يف ضوء املواصفة الدولية للجودة
تعرف مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم وأهميتها في حقل التعليم التربوي، 

الشاملة في التربية والتعليم، ومؤشرات تطوير األداء نحو  ومتطلبات تطبيق الجودة
تطبيق الجودة الشاملة في التربية والتعليم، واألخطاء الشائعة المتوقعة عند تطبيق 
الجودة الشاملة في التربية والتعليم، والمعوقات والمشكالت التي تؤدي إلى ضعف 

عات السعودية، واعتمدت المخرجات من التعليم العام، وضعف في المدخالت للجام
الدراسة في جملتها األسلوب التحليلي التركيبي النظري  واتبعتالدراسة المنهج الوصفي، 

كطريقة للتعرف في الجانب األول على طبيعة إدارة الجودة الشاملة من حيث مفهومها 
ي وأهميتها ومتطلباتها وخطواتها وأخطاؤها ومعوقاتها، أما الجانب التطبيقي فيتمثل ف

وضع تصور مقترح لتطبيق نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية 
الدولية للجودة، وأوضحت الدراسة في نتائجها مدى  اتالسعـودية في ضوء المواصف

كما أنها أيضا  تشير أو تدل على ، التقدم أو التطور الحاصل في الجهاز أو منظمة العمل
 .أداء الجهاز أو العاملينمدى االنحراف أو القصور في 

التنمية املهنية ملعلم الرياضيات : "وعنوانها Borko, 2006( م0222)دراسة، بوركو وآخرون  -5

يف ضوء تنمية األفكار والتدريبات املرتبطة بالتقييم األدائي يف اختبارات الرياضيات والنجاح 

لمجموعة من معلمي  واستهدفت الدراسة التركيز على عمليات التغيير التي حدثت ،"فيها
الصف الثالث في مرحلة التعليم األساسي، من خالل االهتمام بالعوامل التي أدت إلى 

ن أثناء يبها مجموعة المعلم تالتغيير والمتغيرات الفاعلة في عملية التعلم التي مر 
مشاركتهم في مشروع التقييم التابع لجامعة كولورادو، والتي استهدفت مساعدة هؤالء 

ين في تصميم أدوات لتقييم األداء المرتبط باألداء التدريسي في الفصول في المعلم
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وتمت مساعدتهم في تصميم األدوات واستخدامها وفقا  لما يتم تدريسه في  ،الرياضيات
حيث تم جمع البيانات من  ؛الفصول، واستخدمت الدراسة األسلوب الكيفي في البحث

ع المعلمين في بداية العام ومنتصف العام خالل ورش العمل واللقاءات واألحاديث م
نتائج الدراسة ونهاية العام لجمع البيانات ومعرفة العوامل التي أدت إلى ذلك، وأظهرت 

أن عملية التغيير تحدث خالل التدريب واالستخدام المستمر والممارسة في الموقف 
، والنمو ئهاوبنا مي، والمناقشات الجماعية تؤدي إلى نمو المهارات االجتماعيةيالتعل

أفضل لنمو األفكار الجديدة المبنية على الفهم واالستيعاب  ا  المهني العام يتيح فرص
حداث التغيير، إالهتمامات اآلخر، والتوافق القيمي والعقائدي مع فكر المعلمين يسهم في 

ودون ذلك ربما يؤدي إلى نتائج عكسية، وحسن إدارة الوقت من أهم العناصر الفاعلة 
 .التغيير في

معايري مقرتحة ألداء معلمي اللغة العربية بالتعليم : "وعنوانها( م0222)دراسة، فضل اهلل وسامل  -6

وقد استهدفت وضع معايير ألداء معلمي اللغة العربية بالتعليم العام، تقدم  ،"العام
، يمكن بعد مناقشته، وتطويره، والوصول به إلى المستوى المنشود ا  مقترحبوصفها 

مه لمنظمة مهنية؛ قد تعتمده واضعة بذلك معلمي اللغة العربية في مصاف معلمي تقدي
المنهج الوصفي،  ت الدراسةالمواد الدراسية األخرى، ممن اعتمد أداؤهم عالميا ، واستخدم

لمعايير المقترحة ألداء معلمي اللغة العربية بالتعليم باوقد قام الباحثان بإعداد قائمة 
بالنسبة لمعايير األداء اللغوي، ونواتجها،  هأن :اسة إلى نتائج أهمهاالعام، وتوصلت الدر 

 مهارات االتصال اللغوي، مجال :ومؤشراتها تحدد لألداء اللغوي ثالثة مجاالت هي مجال
عشر مكونا ، بواقع  يالمفاهيم اللغوية، مجال المعارف األدبية، وتحدد لألداء اللغوي اثن

لكل ناتج عشرة مؤشرات لألداء، بلغت في مجموعها  ونات لكل مجال، وتحددكأربعة م
على قدرة معلم اللغة العربية على استخدام  ةمئة وعشرين أداء لغويا ، تقدم أدلة فعلي

 .اللغة العربية
 والتعليم الرتبية مديري خصائص: "وعنوانها Marlatt (2004)( م022٢)دراسة مارالت  -7

 التربية مديري خصائص تحديد الدراسة دفت هذهاسته، "فاعلني تعليميني قادة يعدون الذين
 األساليب تحليل خالل منوذلك  كاليفورنيا والية في ناجحين يعدون قادة الذين والتعليم

 لكل المساندة وتقديم األعضاء وتشجيع المستوى لرفع يستخدمونها واالستراتيجيات التي
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 الذين والتعليم التربية مديرو يستخدمها التي االستراتيجيات تحديد إلى وصوال   ،األطراف
 تم حيث، البيانات لجمع كأداة المقابلة استخدمت وقد .فاعلين تعليميين يعدون قادة

 إدارات خمس في والمسؤولين، والتعليم التربية مع مديري شخصية مقابالت إجراء
 خصائص تمثل النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد .كاليفورنيا بوالية تعليمية
 الطالب مشاكل عن البحث :أهمها ومن،  فاعلين قادة بوصفهم التربية والتعليم مديري

 على المحافظة فيالرغبة الحياة، و  في النجاح على مساعدتهم أجل من الحقيقية
 تنتشر فعالة اتصال نظم تأسيس على النجاح، العمل من ميراث ترك أجل من مناصبهم

 التعليمي المجتمع في

 :دراسات السابقةالتعليق على ال

 :أوجه االتفاق واالختالف 
جاءت هذه الدراسة لتتفق إلى حد كبير مع بعض الدراسات السابقة من حيث جودة 

 تركز ، كما تختلف عن معظم الدراسات السابقة األداء التدريسي، غير أن الدراسة الحالية 
يير جودة التدريسي في الدراسة الحالية على تحسين دور القائد المدرسي في مجال تحقيق معا

تميزت الدراسة رسة الثانوية لمثل هذا االختيار ، كما وكذلك حاجة المد، اختيار الموضوع
الحالية كذلك بشمواللنظر الى القيادة المدرسية على انهامجموعة القيادات االدارية واالشرافية 

، االداء التدريسي وياتي ذلك من منطلق الدور القيادي لكليهما حيال تحقيق معايير جودة.
 .وطبيعة التكامل في دور كل منهما 
 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

جاءت الدراسة حيث  موضوع الدراسةاستفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في 
في اختيارها للمنهج حيث ، و مكملة للجهود السابقة التي بذلت في هذا المجالالحالية 

سة الحالية المنهج الوصفي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات، وكذلك في استخدمت الدرا
الذى استخدمته الدراسات السابقة، وبناء  تحديد المتغيرات واإلجراءات المناسبة وهو المنهج

ثراء اإلطار أداة الدراسة، و   .بجملة من الموضوعاتالنظري لدراسته الحالية ا 

 منهجية البحث وإجراءاته

 : لدراسةمنهج ا

 كما الظاهرة أو الواقع دراسة يعتمد الذي التحليلي الوصفي المنهج باتباع الباحث قام  
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والمنهج . كميا   أو كيفيا   تعبيرا   عنها ويعبر دقيقا ، وصفا   بوصفها ويهتم الواقع في توجد
أسلوب يعتمد على جمع  "عن  بأنه عبارة (1110:055) ذكر عبيدات الوصفي التحليلي كما

وذلك بقصد التعرف  ،أو واقع ما ،أو شيء ما ،أو حدث ما ،علومات وبيانات عن ظاهرة مام
القوة والضعف فيه  والتعرف على جوانب ،على الظاهرة المدروسة، وتحديد الوضع الحالي لها

جزئية أو أساسية  أو مدى الحاجة إلحداث تغييرات ،من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع
 .فيه

 : راسةجمتمع الد

جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبذلك فإن "ُيعَرف مجتمع الدراسة بأنه  
عبيدات، وآخرون، " )مجتمع الدراسة هو جميع األفراد الذين ُيَكِوُنون موضوع مشكلة الدراسة

الذي  ، وبناء  على موضوع الدراسة وأهدافها؛ تم تحديد المجتمع المستهدف(010: م1110
ن جميع المشرفين للمواد الدراسية كذلك القيادات المدرسية والوكالء في المدارس يتكون م

 ا  مشرف( 01)و ووكيال   ا  قائد( 65)الثانوية العامة للبنين في مدينة نجران والبالغ عددهم 
 (.هـ0410|0415التقرير اإلحصائي لوزارة التعليم ) ا  فني ا  تربوي

 :عينة الدراسة وخصائصها
اختيار عينة عشوائية ممثلة المجتمع وتتكون من القيادات المدرسية قام الباحث ب

وبالتالي أصبح عدد أفراد عينة  والوكالء في المدارس الثانوية العامة للبنين في مدينة نجران،
 : الدراسة كالتالي

 . قائدا  ووكيال      15
 . مشرفا تربويا      46

جمالي أفراد عينة الدراسة   . ردا  ف 50=  46+  15= وا 
 :الدراسة أفراد عينةخصائص 

 املؤهل العلمي 
 توزيع عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي( :1)جدول رقم 

 النسبة ٪ التكرار المؤهل

 7171 11 بكالوريوس

 1171 9 ماجستير

 171 1 دكتوراه
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 11171 71 المجموع
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أن معظم أفراد المجتمع توزيع مجتمع الدراسة وفق المؤهل حيث يتبين ( 0)يظهر الجدول رقم 
حاصلين على ( ٪00.0)، ونسبة (٪50.0)حاصلين على درجة البكالوريوس بنسبة 

 . فقط حاصلين على الدكتوراه( ٪0.1)الماجستير، ونسبة 
  اخلدمةعدد سنوات 

 الخدمةالدراسة وفقاً لسنوات  عينةتوزيع : (1)جدول رقم 

 النسبة ٪ التكرار الخدمةسنوات 

 1171 9 سنوات فأقل 5

 1171 11 سنوات 11سنوات إلى  5من 

 7171 51 سنوات فأكثر 11من 

 11171 71 المجموع

حيث يتبين أن  الخدمةتوزيع مجتمع الدراسة وفق عدد سنوات ( 1)يظهر الجدول رقم 
( ٪10.1)سنوات فأكثر، ونسبة  01من  خدمةمن أفراد المجتمع لديهم ( ٪50.0)نسبة 
 . سنوات فأقل 6 خدمةلديهم ( ٪00.0)ونسبة  سنوات، 01 – 6من  خدمتهم

 الوظيفة 

 الدراسة وفقاً للوظيفة عينةتوزيع : (3)جدول رقم 

ن نسبة الدراسة وفق للوظيفة حيث يتبين أ عينةتوزيع ( 1)يظهر الجدول رقم 
( ٪05.1)وكيل، ونسبة ( ٪15.4)من أفراد المجتمع مشرفين تربويين، ونسبة ( 66.5٪)

 . قائد مدرسة

 النسبة ٪ التكرار الوظيفة

 1771 13 قائد مدرسة

 1772 13 وكيل

 5577 25 مشرف تربوي

 11171 71 المجموع
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 عدد الدورات التدريبية يف جمال إدارة العملية الرتبوية 

 الدراسة وفقاً لعدد الدورات التدريبية في مجال إدارة العملية التربوية عينةتوزيع : (2)جدول رقم 

 النسبة ٪ لتكرارا عدد الدورات

 771 5 لم أحضر دورات

 1775 71 دورات 3 - 1من 

 1173 12 دورات( 3)أكثر من 

 11171 71 المجموع

توزيع مجتمع الدراسة وفق عدد الدورات التدريبية في مجال ( 4)يظهر الجدول رقم 
( 0)بية من ن على دورات تدريوإدارة العملية التربوية حيث يتبين أن معظم أفراد العينة حاصل

دورات، ( 1)ن على أكثر من وحاصل( ٪00.1)، ونسبة (٪05.6)دورات بنسبة ( 1)الى 
 .ال يوجد لديهم دورات تدريبية في مجال إدارة العملية التربوية( ٪5.1)ونسبة 

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة لجمع البيانات المتعلقة :أداة الدراسة
 :ك من خالل اتباع الخطوات التاليةبموضوع البحث وذل

 :اإلعداد األولي لعبارات االستبانة عن طريق( 0
 . دانية التي تناولت موضوع البحثمراجعة البحوث والدراسات النظرية والمي -أ
 .خبرة الباحث في مجال العمل -ب
ا األولية من خالل الربط بين الدراسات النظرية والميدانية تم إعداد االستبانة في صورته( 1

 مكونة من جزأين 
 يحتوي على بيانات شخصية تتضمن المؤهل التعليمي، وسنوات الخبرة، : الجزء األول

 .والوظيفة، وعدد الدورات التدريبية في مجال إدارة العملية التربوية
 محاور ةثالث يوه ،يشتمل على محاور الدراسة: الجزء الثاني: 
ممارسات القيادات التربوية بالمدرسة الثانوية ويهدف إلى تعرف مستوى : المحور األول -

 . عبارة( 00)ويتكون من . لدورها في تفعيل جودة األداء التدريسي
ويهدف إلى تعرف صعوبات دور القيادات المدرسية حيال تحقيق جودة : المحور الثاني -

 .عبارات( 2)األداء التدريسي ويتكون من 
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لب على صعوبات دور القيادات المدرسية ويهدف إلى تعرف سبل التغ: المحور الثالث -
 .عبارات( 01)لتحقيق جودة األداء التدريسي ويتكون من 

 صدق أداة الدراسة 

 وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:صدق أداة الدراسة: 
 الصدق الظاهري : 

في  تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين المختصين
المجال العلمي، وتم إبداء الرأي من المحكمين في مدى وضوح عبارات أداة الدراسة، ومدى 
انتماِئها للمحور الذي تنتمي إليه، وكذلك مدى مالءمتها لقياس ما ُوِضعت ألجله، ومدى 
كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور الدراسة األساسية، وكذلك حذف أو إضافة أو 

ارة من العبارات، وفي ضوء التوجيهات التي أبداها المحكمون الذين بلغ عددهم تعديل أي عب
محكما ، قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عليها معظم المحكمين على أداة  (00)

 الدراسة، سواء  تعديل الصياغة في بعض العبارات بعد تحديد مواضع االلتباس والضعف فيها
 ( 0)ينظر الملحق " ضمن ملحقات الرسالة بأسمائهم ا  كشف ا  مرفق"

  صدق االتساق الداخلي : 
بعد التصميم النهائي ألداة الدراسة، وبعد التأكد من الصدق الظاهري لها باختيار 

مفردة من مجتمع الدراسة، تم احتساب معامالت ( 06)مجموعة كعينة استطالعية مكونة من 
يع عبارات المحور الذي يتضمنها، كما هو موضح االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية لجم

 (.5)في الجدول رقم 



 ..................................................تحسين دور القيادات التربوية لتحقيق معايير جودة األداء التدريسي

- 052 - 

 

 معامالت ارتباط بيرسون بين العبارة والمجال والمحور الذي تنتمي إليه: (7)ول رقم جد

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

1 1715** 1 1777** 1 1755** 

1 1751** 1 1751** 1 1711** 

3 1757** 3 1721** 3 1771** 

2 1771** 2 1771** 2 1712** 

5 1771** 5 1779** 5 1717** 

7 1773** 7 1777** 7 1713** 

1 1722** 1 1759** 1 1777** 

7 1771** 7 1772** 7 1717** 

9 1771** 9 1757** 9 1717** 

11 1777**   11 1777** 

11 1715**     

 1711معنوية عند **      

الذي يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من ( 5)وقد أظهر الجدول رقم 
عبارات االستبانة، ودرجة جميع عبارات المحور الذي تنتمي إليه، مما يؤكد وجود عالقة 

الدراسة والمحور الذي ينتمي إليه ارتباط موجبة ومعنوية بين عبارات كل محور من محاور 
كما أنه يدل على االتساق ( 1.10)مما يعطي مصداقية مرتفعة لبناء أداة الدراسة عند 

 .الداخلي بين جميع عبارات محاور أداة الدراسة
لالستبانة ومحاور الدراسة؛ حيث أظهرت " ألفا كرو نباخ"تم حساب معامل  :أداة الدراسةثبات 

 (:0)ا يظهر في الجدول رقم ثباتا  مرتفعا  كم
 معامل الثبات لمحاور الدراسة(: 1)جدول رقم 

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 1772 11 المحور األول

 1711 9 المحور الثاني

 1773 11 المحور الثالث

 1779 31 االستبانة
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 ومناقشتها البحثنتائج عرض 

المدرسة الثانوية لدورها في تفعيل جودة مستوى ممارسات القيادات التربوية ب: أوال  
 : األداء التدريسي

لتعرف واقع اتجاهات أفراد الدراسة نحو مستوى ممارسات القيادات التربوية بالمدرسة 
الثانوية لدورها في تفعيل جودة األداء التدريسي تم حساب التكرارات والنسب المئوية 

جابات أفراد الدراسة تجاه درجة ممارسة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل
 :يالقيادات التربوية بالمدرسة الثانوية لدورها في تفعيل جودة األداء التدريسي كما يل

واقع اتجاهات أفراد الدراسة نحو مستوى ممارسات القيادات التربوية بالمدرسة (: 7)جدول رقم 

 الثانوية لدورها في تفعيل جودة األداء التدريسي

 عبارةال م
 درجة الموافقة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
غير  محايد موافق

 موافق

1 
 تعمل مصاحبة أنشطة توفير

 .الطالب مستوى تحسين على
 1 11 79 ت

1772 1721 3 
٪ 7571 1377 171 

1 
 فاعلة تعليمية بيئة توفير

 .الصف داخل للطالب
 1 9 11 ت

1772 1723 2 
٪ 7772 1171 175 

3 
 التي المشكالت اإلدارة إدراك
 إيجاد ومحاولة المعلمين تواجه

 .لها المثلى الحلول

 1 1 13 ت
1779 1735 1 

٪ 9171 777 171 

2 
 مجال في المعلم مهارات تطوير

 برامج خالل من التدريس
 .المهنية التنمية

 7 1 77 ت
1711 1757 1 

٪ 72 777 172 

5 
 المدرسة إدارة مساعدة
 أساليب لممارسة المعلمين

 .الحديث التقويم

 1 11 77 ت
1771 1725 7 

٪ 72 1377 175 

7 
 المدرسة" مفهوم تفعيل

 ".تعلم مجتمع
 3 17 71 ت

1713 1753 9 
٪ 1775 1977 371 

 وأساليب طرق استخدام 1
 ومتنوعة حديثة تدريس

 - 11 79 ت
1775 1737 1 

٪ 7571 1277 - 

7 
 للموارد التسهيالت توفير

 مصادر مركز في التربوية
 .المدرسة داخل التعلم

 3 12 72 ت
1715 1751 7 

٪ 19 1173 371 

9 
 والثقافة اإلسالمية القيم تطبيق

 .التدريس عملية في المجتمعية

 1 9 11 ت
1772 1723 5 

٪ 7772 1171 175 

11 
 البحوث بإعداد يُعنى أن

 التعليم مشكالتب المرتبطة
 7 17 29 ت

1753 1773 11 
٪ 7175 3171 172 
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 عبارةال م
 درجة الموافقة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 محايد موافق

غير 
 موافق

11 
 المدرسية اإلدارة تُعنى أن

 التربوية واألفكار باالبتكار
 .التدريس في البناءة

 5 11 72 ت
1713 1751 11 

٪ 19 1277 771 

 الثانوية بالمدرسة التربوية القيادات ممارسات مستوى لمحور العام المتوسط
 1731 1717 التدريسي األداء جودة تفعيل في هالدور

أن محور مستوى ممارسات القيادات التربوية بالمدرسة ( 5)يتضح من الجدول رقم 
عبارة، حصلت جميع عباراته ( 00)الثانوية لدورها في تفعيل جودة األداء التدريسي يتضمن 

( 01، 00، 5، 5، 4، 6، 2، 1، 0، 0، 1)على درجة موافق وجاءت على الترتيب العبارات 
وتقع هذه المتوسطات في الفئة الثالثة ( موافق) (1.52و 1.61)حيث يتراوح المتوسط بين 

وبلغ المتوسط ( موافق( )1 -1.14)من فئات المقياس المتدرج الثالثي التي تتراوح بين 
 ن على محورون أفراد الدراسة موافقإأي ( 1.05)الحسابي العام لجميع عبارات المحور 

 مستوى ممارسات القيادات التربوية بالمدرسة الثانوية لدورها في تفعيل جودة األداء التدريسي
انخفاض تشتت استجابات أفراد الدراسة، ( 1.11)كما يتضح من قيمة االنحراف المعياري 

 .حيال هذا المحور موتجانس استجابته
معلمين ومحاولة إيجاد إدراك اإلدارة المشكالت التي تواجه ال" حيث جاءت العبارة  

من أهم ممارسات القيادة التربوية بالمدرسة الثانوية لدورها في تفعيل " الحلول المثلى لها 
ويفسر الباحث ذلك بأن القائد المدرسي عليه ( موافق) 1.52جودة األداء التدريسي بمتوسط 

ذا تمهيدا  لتحقيق واجب ومسؤولية في إيجاد الحلول للمشكالت التي تواجه المعلمين، ويأتي ه
، وكذلك تتوافق (م1110)جودة األداء التدريسي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل سحران 

هذه النتيجة مع المنطق التربوي السديد لدور القائد المدرسي فهو المعني بالدرجة األول 
 .بإيجاد حلول للمشكالت القائمة في المدرسة

في المرتبة الثانية " ب تدريس حديثة ومتنوعة استخدام طرق وأسالي" وجاءت العبارة  
ثم العبارة توفير أنشطة مصاحبة تعمل على تحسين مستوى الطالب بمتوسط  1.56بمتوسط 
ويفسر الباحث ذلك بأن أفراد عينة الدراسة يرون أنه عند قيام المعلم " موافق "  1.54

ذلك على تحقيق جودة  باستخدام طرق وأساليب تدريس حديثة داخل حجرة الدراسة يساعد
 .األداء التدريسي للمعلم

التي أشارت إلى أن ضعف ( م1112السحيباني، )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
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التفكير اإلبداعي في تخطيط الدرس يؤدي إلى ضعف المعلم في تنمية التفكير اإلبداعي في 
 .تنفيذ الدرس

" تحسين مستوى الطالب بتوفير أنشطة مصاحبة تعمل على " ثم الممارسة الخاصة 
ويفسر الباحث ذلك بأن القيادة التربوية ترى أن من المهم توفير أنشطة " 1.54" بمتوسط 

مصاحبة سواء صفية أو ال صفية تعمل على تحسين مستوى الطالب مما يساعد على تحقيق 
 . جودة األداء التدريسي

ودراسة ( م1101، عبداهلل)ودراسة ( م1112الخليف، )وتتفق هذ النتيجة مع دراسة 
في ضرورة التوصل إلى قائمة بالمهارات التدريسية الحديثة الواجب ( م1104الناشري، )

توفرها في المعلمين وتزويدهم باالستراتيجيات التدريسية الحديثة التي تساعدهم على تنمية 
 .المجاالت العقلية والوجدانية للطالب

ة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بينما جاءت أقل ممارسات القيادات التربوي 
 1،61الممارسة الخاصة بأن يعنى القائد بإعداد البحوث المرتبطة بمشكالت التعليم بمتوسط 

تلتها الممارسة الخاصة بأن تعنى اإلدارة المدرسية باالبتكار واألفكار التربوية البناءة في 
 . 1،01بمتوسط " تمع تعلم المدرسة مج" التدريس، ثم الممارسة الخاصة بتفعيل مفهوم 

وبالتدقيق أكثر في أهم الممارسات التي يقوم بها القيادات التربوية بالمدرسة الثانوية 
نجد أنها تأخذ الشكل التقليدي في اإلدارة التي تعنى بإدراك المشكالت والعمل على حلها، 

اعلة مع توفير ومحاولة توفير بيئة تعليمية مناسبة من حيث طرق التدريس المتنوعة والف
أنشطة مصاحبة تعمل على تحسين مستوى الطالب ولكن ينقصها بشكل كبير البحث عما هو 
جديد من خالل قيامهم بإعداد البحوث المرتبطة بالعملية التعليمية أو االعتناء بابتكار حلول 

 .  جديدة لمشكالت تعليمية قائمة، وكأن هذه المهام ليست من مهام القائد التربوي
يتبين ( ممارسات أخرى يرى أفراد الدراسة أهميتها) خالل السؤال المفتوح بعنوان من 
يرون أهميتها في دور القائد  تمن الممارسا عدد  موافقون على أفراد الدراسة أن معظم 

 :المدرسي كالتالي
ممارسات تجاه المعلمين تمثلت في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين ومساعدة 

رج منهم لتطوير مستواهم من خالل عقد دورات تدريبية خاصة بهم، واالهتمام حديثي التخ
 . بتحفيز المعلمين ماديا  ومعنويا  



 ..................................................تحسين دور القيادات التربوية لتحقيق معايير جودة األداء التدريسي

- 001 - 

ة المناسبة يتوفير الدورات التدريبكما أشاروا إلى ممارسات إدارية خاصة بهم مثل 
لموكلة لمساعدة قائد المدرسة في األعباء ا داريين بتدريب عال  إتكليف و  لإلدارة المدرسية

 (. م1101حامد، )وهو ما أوصت به دراسة  .ليهإ
شراك المجتمع في إالعمل على وممارسات خاصة بالمجتمع الخارجي للمدرسة مثل 

تفعيل دور و  العملية التعليمية والتربوية من خالل األنشطة المختلفة لربط المدرسة بالمجتمع
 .وية النبيلة داخل المدرسةامتثال القيم التربو  األسرة في مختلف مجاالت التعليم

من خالل الممارسات التي اقترحتها أفراد عينة الدراسة نجد أن معظمها منصب على 
( م1101أبو حامد، )توفير بيئة عمل داعمة للمعلمين وقد اتفقت هذه الممارسات مع دراسة 

لى توفير التي أوصت بتطوير برامج تأهيل المديرين ودوراتهم وأن تعمل القيادات المدرسية ع
 .بيئة عمل داعمة للمعلمين

 صعوبات دور القيادات املدرسية حيال حتقيق جودة األداء التدريسي: ثانيًا

أفراد الدراسة نحو صعوبات دور القيادات المدرسية حيال  واقع اتجاهاتعلى عرف تلل
ية تحقيق جودة األداء التدريسي تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحساب

واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة تجاه درجة صعوبات دور القيادات المدرسية حيال 
 :تحقيق جودة األداء التدريسي كما يلي

واقع اتجاهات أفراد الدراسة نحو صعوبات دور القيادات المدرسية حيال تحقيق جودة األداء (: 9)جدول رقم 

 التدريسي

 العبارة م

 درجة الموافقة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 محايد موافق
غير 

 موافق

1 
ضعف ثقافة الجودة لدى بعض 

 .المعلمين

 1 17 57 ت
1771 1775 1 

٪ 7971 1171 777 

1 
مقاومة بعض المعلمين لبرامج 

 .تحسين جودة األداء التدريسي

 11 11 51 ت
1729 1711 1 

٪ 7171 1579 1173 

3 
كفاية برامج التنمية المهنية عدم 

 .المقدمة للمعلمين

 1 31 23 ت
1722 1775 3 

٪ 5371 3773 777 

2 
الثقة بين المعلمين والقيادات 

 .المدرسية ضعيفة

 17 33 31 ت
1715 1717 7 

٪ 31 2171 1171 

5 
ضعف االتصال بين القيادات 

 .التربوية العليا والقيادات المدرسية

 11 19 21 ت
1711 1772 1 

٪ 5179 1375 1271 

7 
ضعف نشر ثقافة الجودة من قبل 

 .القيادات المدرسية

 12 19 37 ت
1731 1715 7 

٪ 2779 3577 1173 

 5 1711 1731 11 31 37 تانشغال اإلدارة المدرسية بتطبيق  1
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أن محور صعوبات دور القيادات المدرسية حيال تحقيق ( 2)يتضح من الجدول رقم 
وهي  ،عبارات، جاءت أربع عبارات منها بدرجة موافقة( 2)جودة األداء التدريسي يتضمن 

وتقع ( 1.51و 1.44)تراوح متوسطاتها بين تحيث ( 5، 1، 1، 0)على الترتيب العبارات 
لثة من فئات المقياس المتدرج الثالثي التي تتراوح بين هذه المتوسطات في الفئة الثا

على درجة محايد ورتبت ( 2، 6،4، 5، 0)، في حين حصلت خمس عبارات (1 -1.14)
وتقع هذه ( 1.11و 1.16)ذ يتراوح المتوسط بين إ ؛حسب درجة موافقة أفراد الدراسة تنازليا  

 -0.50)الثالثي التي تتراوح بين  المتوسطات في الفئة الثانية من فئات المقياس المتدرج
 .ن تجاه هذه الصعوباتوهذا يعني أن أفراد الدراسة محايدو ( 1.11

وبلغ المتوسط الحسابي العام لجميع عبارات محور صعوبات دور القيادات المدرسية 
ن على محور ون أفراد الدراسة موافقإأي ( 1.14)حيال تحقيق جودة األداء التدريسي 

كما يتضح من قيمة  يادات المدرسية حيال تحقيق جودة األداء التدريسيصعوبات دور الق
 مانخفاض تشتت استجابات أفراد الدراسة، وتجانس استجابته( 1.44)االنحراف المعياري 
 . حيال هذا المحور

ضعف ثقافة الجودة )يتبين من النتائج أن أبرز هذه الصعوبات من وجهه نظرهم هي 
ة بعض المعلمين لبرامج تحسين جودة األداء التدريسي، عدم لدى بعض المعلمين، مقاوم

ويفسر الباحث ذلك بعدم تقبل  1.51بمتوسط ( كفاية برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين
المعلمين الوسائل التعليمية الحديثة مثل اإلنترنت والحاسبات اإللكترونية والعدول عن البرامج 

ة األداء التدريسي مما تواجه القيادة التربوية صعوبة في المهنية ذات الصلة بتحقيق جود
 . تحقيق األداء التدريسي أو قد يرجع إلى مقاومة المعلمين للتغيير

 ,culten)وتتفق هذه النتيجة مع الكثير من الدراسات السابقة منها دراسة كل من 

والفهم الكامل حيث إن ضعف ثقافة الجودة ( م1100الحربي، )؛ (م1110العتيبي، )؛ (2000
للجودة عند بعض المعلمين يعد من الصعوبات في تحقيق جودة األداء التدريسي والعملية 

 1277 3773 2779 ٪ معايير جودة األداء التدريسي

7 
جهيزات والمعامل ضعف مستوى الت

 .الالزمة لفاعلية التدريس

 13 19 29 ت
1722 1717 2 

٪ 7175 1375 17 

 .عدم وضوح الئحة الثواب والعقاب 9
 19 19 33 ت

1715 1777 9 
٪ 2171 1375 3577 

المتوسط العام لمحور صعوبات دور القيادات المدرسية حيال تحقيق جودة األداء 

 التدريسي
1732 1722 
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 . التعليمية
كما وضح أفراد عينة الدراسة بأن من أهم الصعوبات حيال تحقيق جودة األداء 

  1.44التدريسي عدم كفاية برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين بمتوسط 
أن أفراد عينة الدراسة أشاروا إلى أن أهم ( 2)ظ الباحث من خالل جدول ولذلك يالح

الصعوبات التي تواجه تحقيق جودة األداء التدريسي هو المعلم ويفسر الباحث ذلك بأن المعلم 
هو الموكل األول لتحقيق تلك الجودة المنشودة من خالل المهام التعليمية المنوط بها داخل 

 .من إعداد وتنفيذ وتخطيط لتحقيق أهداف معينة الغرفة الصفية وخارجها
كما يتضح من إجابات مديري ووكالء المدارس الثانوية والمشرفين التربويين في مدينة 
 نجران على السؤال المفتوح اتفاقهم أن هناك صعوبات أخرى تعوق دور القيادات المدرسية

 :كالتالي وهي التدريسي األداء جودة تحقيق حيال
، عدم توفر صالحيات لقائد المدرسة لتحفيز المعلم المميزصة بالقائد نفسه مثل صعوبات خا

نعدم تحفيز المعلمين و و  ، وصعوبات ضعف معايير اختيار قائد المدرسة، و صافهم في أعمالهما 
عدم تفعيل دور المتابعة لمتطلبات و  دارية بالمدرسةنقص الكوادر اإلإدارية متمثلة في 

مكانات توفر اإل ومتطلباتها وعدمدارة التعليم لطلبات المدارس إ جابةستعدم او  ،المدرسة
 (.detret&others, 2001)وبعض هذه الصعوبات أشارت إليها بالفعل دراسة  المادية

، ضعف دافعية بعض المعلمين لمهنة التعليمصعوبات خاصة بالمعلمين متمثلة في 
 معلمين عن التدريب والتطويرعزوف بعض ال، و قلة عدد المعلمين المتخصصين بالمدرسةو 

 (.م1110العتيبي، )وهو ما أشارت إليه دراسة 
وصعوبات خاصة  ضعف عالقة األسرة بالمدرسةوصعوبات مع المجتمع الخارجي متمثلة في 

 .كثافة عدد الطالب في الصفوفبالطالب متمثلة في 
 ألداء التدريسيسبل التغلب على صعوبات دور القيادات املدرسية لتحقيق جودة ا: ثالثًا

أفراد الدراسة نحو سبل التغلب على صعوبات دور القيادات  واقع اتجاهاتعلى تعرف لل
المدرسية لتحقيق جودة األداء التدريسي تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة تجاه سبل التغلب على صعوبات دور

 :القيادات المدرسية لتحقيق جودة األداء التدريسي كما يلي
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واقع اتجاهات أفراد الدراسة نحو سبل التغلب على صعوبات دور القيادات المدرسية لتحقيق (: 11)جدول رقم 

 جودة األداء التدريسي

 العبارة م

 درجة الموافقة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 محايد موافق
غير 

 فقموا

1 

مشاركة المعلمين في 

تحديد أهداف المدرسة 

 .ورؤيتها

 2 7 79 ت
1771 1751 3 

٪ 7571 979 279 

1 

مراعاة اإلدارة احتياجات 

المعلمين لتطوير العملية 

 .التعليمية

 2 11 75 ت
1715 1752 5 

٪ 7171 1277 279 

3 
تحسين طرق قياس األداء 

 .التدريسي للمعلمين

 2 13 72 ت
1712 1752 7 

٪ 19 17 279 

2 
تنظيم الحوافز المادية 

 .والمعنوية للمعلمين

 5 11 59 ت
1771 1759 9 

٪ 1177 11 771 

5 

مراعاة العدالة وتكافؤ 

الفرص في التعامل مع 

 .المعلمين

 3 9 79 ت
1771 1727 1 

٪ 7571 1171 371 

7 
إتاحة الفرص للمعلمين 

 .التعليمية لتطوير العملية

 1 11 77 ت
1771 1725 1 

٪ 72 1377 175 

1 

تحسين المناخ التنظيمي 

من قبل القيادات 

 .المدرسية

 2 11 51 ت
1775 1751 11 

٪ 1172 1271 279 

7 

إعداد برامج تدريبية من 

أجل تحسين دور القيادات 

المدرسية لتحقيق معايير 

 .الجودة

 2 12 73 ت

1713 1755 1 
٪ 1177 1173 279 

9 
نشر ثقافة الجودة في 

 .المجتمع المدرسي

 3 12 72 ت
1715 1751 2 

٪ 19 1173 371 

1

1 

دعم األبحاث العلمية ذات 

العالقة بتطوير العملية 

 .التعليمية

 5 17 71 ت
1777 1759 7 

٪ 1271 1977 771 

يادات المدرسية المتوسط العام لمحور سبل التغلب على صعوبات دور الق

 .لتحقيق جودة األداء التدريسي
1712 1731 

أن سبل التغلب على صعوبات دور القيادات المدرسية ( 01)يتضح من الجدول رقم 
عبارات، حصلت جميع عباراته على درجة ( 01)لتحقيق جودة األداء التدريسي يتضمن 
حيث يتراوح ( 0، 4، 01، 5، 1، 1، 2، 0، 6، 5)موافق، وجاءت على الترتيب العبارات 

وتقع هذه المتوسطات في الفئة الثالثة من فئات المقياس ( 1.50و 1.56)المتوسط بين 
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ن بدرجة وهذا يعني أن أفراد الدراسة موافقو ( 1 -1.14)المتدرج الثالثي التي تتراوح بين 
متقاربة على سبل التغلب على صعوبات دور القيادات المدرسية لتحقيق جودة األداء 

 . التدريسي
ن أفراد الدراسة إأي ( 1.04)وبلغ المتوسط الحسابي العام لجميع عبارات المحور 

ن على محور سبل التغلب على صعوبات دور القيادات المدرسية لتحقيق جودة األداء وموافق
 .التدريسي

انخفاض تشتت استجابات أفراد ( 1.10)كما يتضح من قيمة االنحراف المعياري 
  .حيال هذا المحور مانس استجابتهالدراسة، وتج
من خالل الجدول السابق نالحظ أن العبارات التي حصلت على أعلى  -

 1.50بمتوسط ( إتاحة الفرصة للمعلمين لتطوير العملية التعليمية)استجابة هي عبارة 
ويفسر الباحث ذلك قناعة القيادات المدرسية في أن المعلم هو حجر الزاوية في تحقيق 

اء المدرسي، ولذلك يجب إتاحة الفرصة للمعلمين للمشاركة في اتخاذ القرارات جودة األد
وتطوير المناهج والوسائل التعليمية من قبل القيادة التربوية للعمل على تحقيق جودة 

، العتيبي (م1104)الرومي : واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من. األداء التدريسي
صة المسؤولة عن تطوير المعلم بحضور معلم التي أوصت الجهات المخت( م1110)

الثانوية برنامجا  تدريبا  واحدا  كحد أدنى، وكذلك تزويد المعلمين باستراتيجيات حديثة 
 .تساعدهم على تنمية المجاالت العقلية والوجدانية للمعلمين

في المرتبة ( مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في التعامل مع المعلمين)وجاءت عبارة 
، ويفسر الباحث ذلك بأن القائد المدرسي عليه واجب ومسؤولية في (1.50)ثانية بمتوسط ال

عطاء الفرص دون تحيز بينهم مما يساعد على  المساواة بين المعلمين في اتخاذ القرارات وا 
تحقيق جودة األداء التدريسي؛ ألن شعور المعلم بالعدالة سوف ينعكس إيجابا  على أدائه 

 . التدريسي
في المرتبة ( مشاركة المعلمين في تحديد أهداف المدرسة ورؤيتها)جاءت العبارة ثم 

بحيث تتيح القيادة التربوية الفرصة للمعلمين في اتخاذ القرارات  1،51الثالثة بمتوسط 
بوركو وآخرون، )واتفقت هذه النتيجة مع دراسة . المدرسية ورسم سياستها وتحديد أهدافها

 .لمين في تصميم أدوات تقييم األداء المرتبط باألداء التدريسيفي مساعدة المع( م1115
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سبل التغلب على ويالحظ الباحث من ذلك أن أفراد عينة الدراسة يرون أنه أهم 
منصبة في المقام األول على  صعوبات دور القيادات المدرسية لتحقيق جودة األداء التدريسي

 حظ أيضا  إغفال القيادات التربوية االهتمام بتحسينكما يال. المعلم واالهتمام به مهنيا  وماديا  
مما يظهر أن  .التعليمية العملية بتطوير العالقة ذات العلمية األبحاث دعمو  التنظيمي المناخ

 . بعض القيادات التربوية يحمل الفكر التقليدي في اإلدارة
رى يرون يتبين من السؤال المفتوح أن أفراد عينة الدراسة موافقون على سبل أخ 

 :وهي كالتاليإضافتها لتحسين دور القيادات المدرسية في جودة األداء التدريسي 
منح قائد المدرسة كامل الصالحيات بشكل التنمية المهنية للقائد المدرسي من خالل  

ضافة معيار الدراسات العليا في وا   .متحفيز قادة المدارس وتلبية متطلباتهو  .جاد وصادق
عطاء مقاعد أكثر ، وا  لحاق قادة المدارس في دورات تدريبية نوعية، وا  رسةاختيار قائد المد

 .للقيادات للحصول على الدورات القيادية المدرسية
تحفيز بعض المعلمين كما أشاروا إلى إمكانية تحقيق جودة األداء التدريسي من خالل 

وضع خطط لتحقيق و  .مينتفعيل برنامج االبتعاث للمعلو  دارية مناسبة لقدراتهمإللقيام بأدوار 
تفعيل نتائج البحوث والدراسات التربوية الخاصة بتطوير العملية و . أهداف العملية التعليمية

 .التربوية
ويالحظ الباحث من اقتراحات أفراد عينة الدراسة أن معظمها طلبات تخص القائد 

ختياره باإلضافة مثل توسيع صالحياته واالهتمام بتدريبه وطرق ا المدرسي في المقام األول
 .إلى المخصصات المالية الخاصة بإدارة المدرسة

الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة وفق املتغريات : رابعًا

 .الشخصية والوظيفية

الفروق ذات الداللة إحصائية في استجابات أفراد العينة التي تعزى على لتعرف ل
لبيان الفروق بين ( T-test( )ت)ية والوظيفية تم استخدام اختبار للمتغيرات الشخص

ألن المتغير مكون من فئتين فقط، كما استخدم الباحث  ؛استجابات أفراد العينة لمتغير المؤهل
اختبار تحليل التباين األحادي لبيان الفروق بين استجابات أفراد العينة لمتغير الوظيفة، وعدد 

نه مكون من إحيث  ؛لدورات التدريبية في مجال إدارة العملية التربويةسنوات الخدمة، وعدد ا
 : وكانت النتائج كالتالي ،ثالث فئات
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 املؤهل 

 للفروق التي تعزى للمؤهل( ت)نتائج اختبار (: 11)جدول رقم 

 العدد المؤهل المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)
 الداللة

مستوى ممارسات 

ت التربوية القيادا

بالمدرسة الثانوية 

لدورها في تفعيل 

جودة األداء 

 التدريسي

 1719 1719 11 بكالوريوس

ماجستير  17291 1779

 ودكتوراه
11 1711 1737 

صعوبات دور 

القيادات 

المدرسية حيال 

تحقيق جودة 

 األداء التدريسي

 1725 1737 11 بكالوريوس

ماجستير  17312 1799

 ودكتوراه
11 1711 1739 

سبل التغلب على 

صعوبات دور 

القيادات 

المدرسية لتحقيق 

جودة األداء 

 التدريسي

 1739 1713 11 بكالوريوس

ماجستير  17532 1773

 ودكتوراه
11 1771 1717 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع محاور ( 00)يظهر الجدول رقم 
ن في الرأي تجاه محاور وة باختالف مؤهالتهم متفقن أفراد الدراسإالدراسة تعزى للمؤهل، أي 

ويفسر الباحث ذلك بأن مؤهالتهم ربما كانت غير متخصصة في مجال القيادة  الدراسة
التربوية سواء أكانت بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه أو كيفية تفعيل جودة األداء 

دم وجود فروق ذات داللة التي أشارت بع( م 1106)وتتفق ذلك مع دراسة سليم . التدريسي
إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في 

 التعليم تعزى إلى متغير المؤهل الدراسي 
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  اخلدمةعدد سنوات 

 تحليل التباين األحادي للفروق التي تعزى لعدد سنوات الخبرة(: 11)جدول رقم 

 المحور
مصدر 

 التباين

 مجموع

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 (ف)
 الداللة

مستوى ممارسات القيادات 

التربوية بالمدرسة الثانوية 

لدورها في تفعيل جودة األداء 

 التدريسي

بين 

 المجموعات
17511 1 17157 

17911 17151 
داخل 

 المجموعات
77119 17 17177 

صعوبات دور القيادات 

جودة  المدرسية حيال تحقيق

 األداء التدريسي

بين 

 المجموعات
17111 1 17155 

17117 1717 
داخل 

 المجموعات
157731 17 171 

سبل التغلب على صعوبات دور 

القيادات المدرسية لتحقيق 

 جودة األداء التدريسي

بين 

 المجموعات
17257 1 17119 

17711 17192 
داخل 

 المجموعات
117751 17 17131 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع محاور ( 01)قم يظهر الجدول ر 
ن في الرأي ون أفراد الدراسة باختالف خبراتهم متفقإأي . الدراسة تعزى لعدد سنوات الخبرة

ويفسر الباحث ذلك بأن مفاهيم جودة األداء التدريسي حديثة نسبيا  في  تجاه محاور الدراسة
لواقع جديدة على أغلب العاملين في العملية تحقيقها على أرض ا مدارسنا وممارسات

التعليمية بحيث ال تختلف ممن لديهم خبرة كبيرة أو حديثي العهد بالعمل الميداني في العملية 
 .التعليمية

 لوظيفةا 

 تحليل التباين األحادي للفروق التي تعزى للوظيفة: (13)جدول رقم 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (ف)

 الداللة

مستوى ممارسات 
القيادات التربوية 

بالمدرسة الثانوية لدورها 
في تفعيل جودة األداء 

 التدريسي

بين 
 المجموعات

17175 1 17131 

17352 17113 
داخل 

 المجموعات
17157 17 17191 

صعوبات دور القيادات 
المدرسية حيال تحقيق 
 جودة األداء التدريسي

بين 
 المجموعات

17911 1 17253 
17371 17199 

داخل 
 المجموعات

127721 17 1719 

سبل التغلب على 
صعوبات دور القيادات 

بين 
 المجموعات

17119 1 17119 17173 17271 
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المدرسية لتحقيق جودة 
 األداء التدريسي

داخل 
 المجموعات

117791 17 1712 

ذات داللة إحصائية في جميع محاور  عدم وجود فروق( 01)يظهر الجدول رقم 
مشرف  –وكيل  –قائد مدرسة )وظيفتهم  ن أفراد الدراسة باختالفإأي . للوظيفةالدراسة تعزى 

ويفسر الباحث ذلك بأن كل الوظائف التعليمية  ن في الرأي تجاه محاور الدراسةومتفق( تربوي
ية التي تهدف تنميتهم مهنيا  يتم اختيارها وفق آلية واحدة ويتلقون نفس الدورات التدريب

وبالتالي فإن أغلبهم يحمل نفس التصور لكيفية اإلدارة المدرسية وتحقيق جودة األداء 
 . التدريسي

 عدد الدورات التدريبية يف جمال إدارة العملية الرتبوية 

 تحليل التباين األحادي للفروق التي تعزى لعدد الدورات التدريبية: (12)جدول رقم 

 المحور
صدر م

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة (ف)قيمة 

 القيادات ممارسات مستوى

 الثانوية بالمدرسة التربوية

 األداء جودة تفعيل في لدورها

 التدريسي

 بين

 المجموعات
17311 1 17157 

1717 17119 
 داخل

 المجموعات
77919 17 17179 

 القيادات دور صعوبات

 جودة تحقيق حيال درسيةالم

 التدريسي األداء

 بين

 المجموعات
17395 1 17197 

17112 17311 
 داخل

 المجموعات
157351 17 17191 

 دور صعوبات على التغلب سبل

 لتحقيق المدرسية القيادات

 التدريسي األداء جودة

 بين

 المجموعات
17313 1 17171 

17352 17172 
 داخل

 المجموعات
117121 17 17137 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع محاور ( 04)يظهر الجدول رقم 
ن أفراد الدراسة إأي ؛ الدراسة تعزى لعدد الدورات التدريبية في مجال إدارة العملية التربوية

ويفسر  ن في الرأي تجاه محاور الدراسةوباختالف عدد الدورات أو عدم وجود دورات متفق
ربما تكون الدورات التدريبية التي يحضرها قائد المدرسة والوكيل والمشرف الباحث ذلك بأنه 

التربوي ال تلقي الضوء على مفاهيم وممارسات تحقيق جودة األداء التدريسي وكيفية الوقوف 
وهذا يتفق . على نقاط قوة وضعف وتحديات وفرص تحقيق جودة األداء التدريسي بمدارسنا

اللتين دعتا إلى أهمية عقد دورات  (م1112 قشطة،)ودراسة  (هـ0411، الحازمي)مع دراسة 
 .تدريبية تعمل على تحقيق جودة األداء التدريسي
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 : ملخص نتائج الدراسة  

 ن على مستوى ممارسات القيادات وأظهرت النتائج أن أفراد الدراسة بصفة عامة موافق
وكانت استجابتهن  ،لتدريسيفي تفعيل جودة األداء ا لدورهاالتربوية بالمدرسة الثانوية 

متجانسة حيال هذا المحور، وحصلت جميع عباراته على درجة موافق، وهذه النتيجة 
التي أظهرت أن المشرف التربوي يمارس جميع ( م1101عيسى، )تتفق مع دراسة 

التي أظهرت أن ( م1110العلي، )وتختلف مع دراسة . مجاالت دوره المهني بدرجة كبيرة
ارسة معلمات التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة لمهارات التفكير في تدني مستوى مم
وجود  التي أظهرت( م1116) فضل اهلل وسالممع دراسة  وتختلف أيضا  . تنفيذ الدروس

قصور في مستوى أداء معلمي اللغة العربية في تدريس القواعد النحوية بالمرحلة 
، المزمومي)مع دراسة  اسة، وتختلف أيضا  در . المتوسطة في ضوء معايير الجودة الشاملة

التي أظهرت أن درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة الواجب توفرها في تخطيط ( م1101
البرامج التدريبية للمشرفة التربوية وتنفيذها وتقويمها بمراكز التدريب التربوي جاءت 

لتي أظهرت أن ا( (Detret & Others 2001 مع دراسة وتختلف أيضا  . بدرجة متوسطة
 .أسلوب إدارة الجودة الشاملة بدرجة متوسطة ونالمدارس يطبق يمدير 

  كان  ،من الممارسات التي يرون أهميتها في دور القائد المدرسي ا  عدد الدراسةأورد أفراد
توفير الدورات التدريبة المناسبة لإلدارة المدرسية، وتحديد االحتياجات التدريبية : أهمها

دارة المدرسة للمعلمين حديثي التخرج لتطوير مستواهم، وعمل إاعدة للمعلمين، ومس
دورات تدريبة خاصة للمدرس حديث التخرج، وتفعيل دور األسرة في مختلف مجاالت 

 .التعليم
  ن على صعوبات دور القيادات المدرسية حيال وأظهرت النتائج أن أفراد الدراسة موافقو

 .ستجابتهن متجانسة حيال هذا المحورتحقيق جودة األداء التدريسي، وكانت ا
 يرون أنها تعوق دور القائد المدرسي حيال  التي من الصعوبات ا  أورد أفراد الدراسة عدد

قائد المدرسة بكثرة األعباء والمهام المنوطة : كان أهمهاو  ،تحقيق جودة األداء التدريسي
يز المعلم المميز، خارج المهام المدرسية، وعدم توفر صالحيات لقائد المدرسة لتحف
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وضعف معايير اختيار قائد المدرسة، وضعف دافعية بعض المعلمين لمهنة التعليم، 
مكانات المادية، وضعف وعزوف بعض المعلمين عن التدريب والتطوير، وعدم توفر اإل

 .عالقة األسرة بالمدرسة، وكثافة عدد الطالب في الصفوف
  على سبل التغلب على صعوبات دور القيادات ن وأن أفراد الدراسة موافق النتائجأظهرت

متجانسة حيال هذا المحور،  موكانت استجابته ،المدرسية لتحقيق جودة األداء التدريسي
 .وحصلت جميع عباراته على درجة موافق

 من السبل التي يرون إضافتها لتحسين دور القيادات المدرسية  ا  اقترح أفراد الدراسة عدد
منح قائد المدرسة كامل الصالحيات بشكل جاد : كان أهمهاو  ،سيفي جودة األداء التدري

ضافة معيار الدراسات العليا في ا  ، و موصادق، وتحفيز قادة المدارس وتلبية متطلباته
عطاء مقاعد ا  لحاق قادة المدارس في دورات تدريبية نوعية، و ا  اختيار قائد المدرسة، و 

مدرسية، وتحفيز بعض المعلمين للقيام أكثر للقيادات للحصول على الدورات القيادية ال
دارية مناسبة لقدراتهم، وتفعيل برنامج االبتعاث للمعلمين، وزيادة المخصصات إبأدوار 

المالية إلدارة المدرسة لمواكبة التطورات السريعة في مجال التقنية، ووضع خطط لتحقيق 
وية الخاصة بتطوير أهداف العملية التعليمية، وتفعيل نتائج البحوث والدراسات الترب

 .العملية التربوية
  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة

تعزى للمؤهل، والوظيفة، وعدد سنوات الخبرة، وعدد  الدراسةالدراسة لجميع محاور 
عيسى، )مع دراسة  الدورات التدريبية في مجال إدارة العملية التربوية، وتتفق هذه النتيجة

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة معلمي ( م1101
الدراسات االجتماعية ومعلماتها الستراتيجيات التدريس تعزى لثالثة متغيرات مستقلة وهي 

التي ( م1110العتيبي، )النوع، والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية، وتختلف مع دراسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا  لمتغير النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي،  أظهرت

التي أظهرت وجود ( م1100المالكي، ) مع دراسة والخبرة التدريسية، وتختلف أيضا  
فروق ذات دالّلة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة 

رس الحكومية المتوسطة بجدة من وجهة نظر ممارسات القيادة اإلبداعية في المدا
 .مديريها ومعلميها وفقا  لمتغيرات المسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة
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 : التوصيات
 ليهاإطار النتائج التي تم التوصل إيمكن صياغة مجموعة من التوصيات الخاصة في  

 :وذلك فيما يلي 
 مدرسية لتمكينها من أداءدورها حيال تحسين األداء توفير برامج تدريبية للقيادات ال

التدريسي للمعلمين وفق المعايير الوطنية للتدريس من واقع الوثائق اإلستراتيجية لوزارة 
 . التعليم

 أهمية نشر ثقافة الجودة والمعايير في المجتمع المدرسي من قبل القيادات المدرسية ،
وباألخص ، مل بها في كافة الممارسات واألنشطةاإلدارية واإلشرافية بإعتبارها أساس للع

 . األنشطة التدريسية  
  الربط بين المحاسبية التعليمية للمعلمين وبين تحقيق معايير جودة األداء التدريسي

وأن يراعي ذلك في التقارير السنوية التي تعدها اإلدارة ،في التخصصات المختلفة 
 .المدرسية 

 اغة المعايير ومناقشة سبل تفعيلها في التخصصات مشاركة المعلمين في عملية صي
 .واألنشطة الصفية والالصفية تحت إشراف القيادات المدرسية واإلشرافية 

  أن تسعى القيادات المدرسية لتوفير بيئة تعلم صحية تعين المعلمين على العمل
وفير المناخ واإلبداع والتجويد ويتم ذلك بتوفير الموارد المادية والمالية واإلمكانات وت

 .الديمقراطي والحرية الفكرية
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