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The reality of implementing professional development programs for Jeddah
Secondary Public Schools Female teachers and means to develop them in
light of KSA’s 2030 Vision from Schools Leadership Supervisory Perspectives
Alya Abdullah Al- Saedy
Randa Hariri
Dar Al- Hekma University || KSA
Abstract: This study aimed to discover the status of implementing the professional development programs for female
school leaders in secondary public schools in Jeddah from the perspectives of school leadership supervisors as well as the
means of improving these programs in light of 2030 Vision. The study adopted the mixed method research design and
utilized the questionnaire as a tool to collect data from a sample of (22) school leaders’ supervisors. Findings revealed that
secondary school leaders in Jeddah do apply professional development programs in relation to making decision and
strategic planning domains in light of 2030 Vision at a moderate level. Also, findings revealed that the effectiveness of
professional development programs for educational leaders at schools is manifested in these programs being participatory,
have clear and systematic goals, continuous, enriching and sustainable. The study concluded with a recommendation to
provide workshops and training programs to support the school leaders, and to encourage and motivate school leaders to
continue to follow up on strategic planning practices on monthly and annual basis.
Keywords: Professional development, female school leaders, Secondary schools, Leadership Supervisors.

و اقع تطبيق برامج التنمية املهنية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية
 من وجهة نظرمشرفات القيادة املدرسية2030 في جدة وسبل تطويرها في ضوء رؤية
علياء عبد هللا الصاعدي
رنده حريري
جامعة دار الحكمة || اململكة العربية السعودية
ّ  هدفت الد اسة الحالية إلى:املستخلص
ّ الت
،عرف على واقع تطبيق برامج التنمية املهنية لقائدات املدارس الحكومية الثانوية في مدينة جدة
ر
ّ
 وتكون مجتمع الدراسة من مشرفات. وتم إتباع املنهج املختلط واستخدام الستبانة كأداة لجمع البيانات.2030 وسبل تطويرها في ضوء رؤية
ّ
ّ ،القيادة املدرسية بمدينة جدة
. وقد مثلن عينة الدراسة،) مشرفة قيادة22( املكون من
ّ وأظهرت نتائج الدراسة أن قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة
2030 يطبقن برامج التنمية املهنية املتصلة باتخاذ القرار في ضوء رؤية
ّ  وأن قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة،بدرجة متوسطة
2030 يطبقن برامج التنمية املهنية املتصلة بالتخطيط الستراتيجي في ضوء رؤية
 وأوصت الدراسة بضرورة دعم إدارة تعليم جدة قائدات املدارس بالدورات والبرامج التدريبية؛ لتحسين دورها في تطبيق.بدرجة متوسطة
 وتشجيع وتحفيز، كما أوصت بزيادة اهتمام مكاتب التعليم،برامج التنمية املهنية املتصلة باتخاذ القرار والتخطيط الستراتيجي بشكل عام
.قائدات املدارس على الستمرار في متابعة ممارسات التخطيط على املستوى الشهري والسنوي
. مشرفات القيادة، املدارس الثانوية، قائدات املدارس، التنمية املهنية:الكلمات املفتاحية
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املقدمة.
يتسم العصر الحديث بالتقدم املعرفي والعلمي والتقني في مجال نظم التصالت وتقنية املعلومات التي تؤثر
ُ
ّ
ستجدات الحديثة التي تقتض ي اكتساب خبرات وقدرات
بشكل مباشر ومتزايد في مختلف مجالت الحياة وفي مواكبة امل
ُ ّ
مثل التنمية املهنية أحد ّ
املقومات األساسية في تنمية الخبرات والقدرات
ومهارات وآليات جديدة للتعامل معها بنجاح .وت
البشرية التي ُت ّ
عد الدعامة األساسية للقيادات املدرسية (الخصاونة ،)2019 ،والتي تؤدي إلى اكتسابهم الكفايات املهنية
الالزمة لتحقيق أهدافهم ،ومساعدتهم على التعامل بإيجابية مع املشكالت التعليمية (الشمري واللوقان .)2015 ،كل
ّ
ذلك من شأنه أن يساعدهم في القيام بدورهم القيادي املتوقع بكفاءة عالية ،ويسهم في زيادة طاقتهم وقدرتهم اإلنتاجية
وتحقيق األداء األمثل في ممارسة العمل (رضوانُ .)2017 ،وت ّ
ً
ًّ
أساسيا في رؤية
مرتكزا
عد التنمية املهنية للموارد البشرية
اململكة العربية السعودية  .2030ولتحقيق رؤية " "2030تأسس برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية ،الذي
انبثقت منه الخطة الستراتيجية لتطوير املوارد البشرية باململكة العربية السعودية (رؤية اململكة  )2016 ،2030في جميع
القطاعات وخاصة قطاع التعليم .وبناء عليه ،عكفت وزارة التعليم على تنفيذ سلسلة من اإلجراءات للتنمية املهنية لقادة
املدرسة؛ منها تدشين املركز الوطني للتطوير املنهي التعليمي "مشروع التطوير املنهي للقيادات املدرسية"؛ بغرض تمكين
قدرات ومعارف "القيادات املدرسية ومشرفي القيادات املدرسية" (الجوفان.)2020 ،
وقد أصبحت التنمية املهنية اليوم أحد الجوانب املهمة في القيادة املدرسية؛ بل ومسؤولة مسؤولية تامة عن
تنمية قادة املدراس في جوانب عملهم اإلداري واألكاديمي؛ وبالتالي تطوير مختلف جوانب العملية التعليمية باملدرسة
ً
ّ
وأكد الشمري واللوقان ( )2015أن التنمية املهنية ُّ
مدخال ًّ
مهما لقادة املدراس؛ إلكسابهم املعارف واملهارات
تعد
وتنميتها.
التي تساعدهم على التعامل بإيجابية مع املشكالت التعليمية ،والقيام بمزيد من املهام واألدوار القيادية املختلفة بكفاءة،
ّ
وتوفر لهم الدعم لتطوير أدائهم بكفاءة وفعالية ،وتكسبهم القدرة على تغيير مدراسهم نحو األفضل .ويرى الحارثية
ُ
( )2016أن التنمية املهنية تسهم في تحسين أداء القيادات املدرسية ،وإكسابهم املهارات والخبرات الالزمة لتطوير أدائهم
املنهي ،من خالل مجموعة من املمارسات والسياسات والوسائل واألنشطة ،وهي عملية طويلة األمد تتكاتف فيها الجهود
ّ
البشرية واإلمكانات املادية؛ للقيام بأدوارهم التعليمية ُومتطلبات عملهم بكفاءة وفاعلية .إن تطبيق التنمية املهنية له
أهمية كبرى للقيادات املدرسية أنفسهم ،وملختلف منتسبي املجتمع املدرس ي ،فقادة املدارس كما يرى السريحي ()2015
يتأثرون بالتنمية املهنية بشكل كبير في مجال عملهم ،وفي الوقت نفسه لهم دور كبير في تفعيل التنمية املهنية للفئات
املختلفة باملدرسة من معلمين ومعلمات ومرشدين وطالب؛ ومن ّ
ثم تساعدهم على النهوض باملدرسة وتحقيق مختلف
ّ
أهدافها ،ورفع مستوى ُمخرجات التعلم والتحصيل الدراس ي للطالب في املدرسة.
مشكلة الدراسة:
ّ
ومع الجهود املبذولة في سبيل تحقيق التنمية املهنية للقيادات املدرسية باململكة في مختلف املجالت ،إل أن
األبحاث والتقارير املحلية في مدنية جدة خاصة واململكة بشكل عام ،خلصت إلى انخفاض معدلت التدريب والتطوير
التربوي لقادة املدارس ،حيث حصل ( )٪12.2من قادة املدارس في اململكة ،وما نسبته ( )٪8 ,38من قادة املدارس في
اململكة تشير التقارير إلى احتياجهم العالي إلى التطوير املنهي (هيئة تقويم التعليم والتدريب2020 ،؛ الدراسة الدولية
للتعليم والتعلم2018 ،؛ فخري2015 ،؛ العثمان والعريفي .)2018 ،ويتضح من هذه املؤشرات أهمية وضع ُّ
السبل الالزمة
ّ
لتطوير برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية؛ لصقل املهارات الالزمة فيما يتعلق باتخاذ القرار والتخطيط لستراتيجي
ً
واإلدارة اإللكترونية .وانطالقا من مشكلة الدراسة الحالية التي تكمن في قصور برامج التنمية املهنية لقائدات املدارس
عن تلبية احتياجات قائدات املدارس ودعم دورهن في تطوير عملهن وتطوير املعلمات العامالت معهن.
الصاعدي ،حريري
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تساؤالت الدراسة:
بناء على ما سبق؛ تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:
ّ
 -1ما درجة تطبيق برامج التنمية املهنية لدى قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة في ضوء رؤية  ،2030فيما يتعلق بـ
(اتخاذ القرار ّ
وحل املشكالت ،والتخطيط الستراتيجي املدرس ي ،واإلدارة التكنولوجية) من وجهة نظر مشرفات
القيادة املدرسية؟
 -2ما فاعلية برامج التنمية املهنية لدى قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة في ضوء رؤية  2030فيما يتعلق (اتخاذ
القرار وحل املشكالت ،والتخطيط الستراتيجي املدرس ي ،واإلدارة التكنولوجية) ،من وجهة نظر مشرفات القيادة
املدرسية؟
 -3ما ُسبل تطوير تطبيق قائدات املدارس الثانوية لبرامج التنمية املهنية من وجهة نظر مشرفات القيادة املدرسية؟
أهداف الدراسة:
َّ -1
الت ُّ
عرف على درجة تطبيق برامج التنمية املهنية لدى قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة في ضوء رؤية  ،2030فيما
َّ
يتعلق بـ (اتخاذ القرار ّ
وحل املشكالت ،والتخطيط الستراتيجي ،واإلدارة التكنولوجية) ،من وجهة نظر مشرفات
القيادة املدرسية.
َّ -2
الت ُّ
عرف على فاعلية برامج التنمية املهنية لدى قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة في ضوء رؤية  ،2030فيما
َّ
يتعلق بـ (اتخاذ القرار ّ
وحل املشكالت ،والتخطيط الستراتيجي املدرس ي ،واإلدارة التكنولوجية) ،من وجهة نظر
مشرفات القيادة املدرسية.
َّ -3
الت ُّ
عرف على ُسبل تطوير تطبيق قائدات املدارس الثانوية لبرامج لتنمية املهنية من وجهة نظر مشرفات القيادة
املدرسية.
األهمية العلمية:
ُ ّ
ّ
 -1تكمن أهمية الدراسة الحالية؛ في كونها – على حد علم الباحثة -من الدراسات املحدودة وبذلك فهي تشكل أهمية
كبيرة؛ حيث تأمل الباحثة أن تفيد نتائجها على النحو اآلتي:
 -2قد تسهم في لفت نظر املسؤولين بوزارة التعليم إلعادة النظر في مهام ومسؤوليات مشرفي القيادات املدرسية
ّ
ومعالجة أوجه القصور
واملعوقات في التنمية املهنية ووضع خطط وآليات عملية لتفعيل تطبيق قائدات املدارس
للتنمية املهنية ومتابعتها وتقويمها في مدارسهن .هذا باإلضافة إلى اإليعاز إلى أصحاب القرار وصانعي السياسات
ّ
التعليمية بوزارة التعليم في بناء أطر تشريعية ولوائح تنظم تطبيق قيادات املدارس باململكة ملجالت التنمية املهنية
املختلفة في مجال عملهم.
 -3كما تبرز أهمية الدراسة من كونها قد تفتح املجال أمام الباحثين للمزيد من الدراسات واألبحاث املماثلة في تطبيق
التنمية املهنية ُ
وسبل تطويرها ،خاصة في مجالت :التخطيط الستراتيجي ،واتخاذا القرارات ،واإلدارة اإللكترونية
بمدارس التعليم العام.
ّ
 -4إثراء املكتبة العربية والسعودية خاصة بتطبيق قيادات املدراس ملجالت التنمية املهنية املتمثلة في أداة الدراسة
الحالية ،التي يمكن الستفادة منها بوصفها ً
أطرا مرجعية في بحوث مستقبلية.
األهمية التطبيقية:
من املؤمل أن تفيد نتائج الدراسة الحالية:
الصاعدي ،حريري
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 .1املسؤولين بوزارة التعليم في إعادة النظر في مهام ومسؤوليات مشرفي القيادات املدرسية؛ ملتابعة ومساندة تطبيق
ّ
قائدات املدراس التنمية املهنية في عملهم اإلداري والتعليمي ،ومعالجة أوجه القصور
واملعوقات إزاء ذلك.
ّ
املتخصصين في اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التعليم ومكاتبها في وضع خطط وآليات عملية؛ لتفعيل
.2
تطبيق قائدات املدراس للتنمية املهنية ومتابعتها وتقويمها في مدارسهن.
ّ
 .3صانعي السياسة التعليمية وأصحاب القرار بوزارة التعليم في بناء أطر تشريعية ولوائح تنظم تطبيق قيادات
املدراس باململكة ملجالت التنمية املهنية املختلفة في مجال عملهم.
مصطلحات البحث:
 التنمية املهنية :أورد باحثون تعريفات اصطالحية للتنمية املهنية في سياق القيادة املدرسية ،ومنها ما ذكره الشمريّ
ّ
واللوقان ( )2015بأنها" :عملية منظمة ومخططة ومستمرة؛ لبناء وتطوير وتأهيل القادة التربويين (مديري ووكالء
املدراس)؛ بهدف رفع كفايتهم املهنية من خالل أساليب ووسائل التنمية املهنية املختلفة" (ص.)7.
ّ
 oالتعريف اإلجرائي للتنمية املهنية :تعرف التنمية املهنية في الدراسة الحالية على أنها عملية منظمة مقصودة
وشاملة لبناء وتطوير قائدات املدراس ،من خالل تحسين معارفهن ومهاراتهن ،ورفع مستوى أدائهن وأداء العاملين
في املدرسة ًّ
مهنيا؛ لالرتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية في ضوء رؤية .2030

 .2اإلطارالنظري والدراسات السابقة.
ا
أوال -اإلطارالنظري:
للتنمية املهنية أهمية بالغة للقيادات املدرسية حيث وضح ربيع ( )2017أنها تشمل تطوير الجانب املعرفي،
ً
وإكسابهم استراتيجيات للتعامل مع املواقف املختلفة ،وصول إلى درجة اتخاذ القرار األنسب لكل موقف يحصل بناء على
منهجية علمية ،مع تقديم الحافز والدافعية لهم بشكل دائم ومستمر .وتبرز الهمية بشكل أكبر ألن وظيفة قائدات
َّ
املدارس لم تعد مقتصرة على األعمال اإلدارية الروتينية اليومية؛ بل تعدتها للقيام بأدوار ومهام أخرى ،منها ما يتعلق
ّ
بتحقيق الجودة ،والتخطيط ،وإدارة األزمات والصراعات .ومنها ما يتعلق باتخاذ القرار الصائب واملناسب وفق املعطيات
املتاحة له في هذه املواقف ،وإدارة الوقت بفعالية ،ول يمكن امتالك هذه األساليب واملهارات واستخدامها است ً
خداما
فع ًال إل من خالل مواصلة التنمية املهنية املستمرة ّ
ّ
الفعالة.
وتقوم التنمية املهنية بشكل عام والقيادة املدرسية بشكل خاص على املبادئ واألسس التي ُيضمن من خاللها
نجاح كافة أنشطة التنمية املهنية وعملياتها ،ومن أهم هذه األسس ما ذكره السعود وحسنين ( )2016بأن تكون التنمية
املهنية مقصودة حيث تتم من خالل التحديد الواضح لألهداف املرجوة والطرق التي يمكن بها تحقيق هذه األهداف،
ً
جميعا ،وتكون عملية مستمرة تستمر خالل الحياة املهنية للقادة التربويين؛ كونها
وتكون ذات قيمة للقيادات املدرسية
ّ
فرصا للتعلم .ومن أسس التنمية املهنية ً
يوميا ً
تقدم ًّ
أيضا :أنها عملية منهجية (نظامية) ،تتم وفق أنشطة وعمليات
ّ
ّ
تنظيما ً
ً
دقيقا (رضوان .)2107 ،كما أنها علمية تركز على التغيير الفردي والتنظيمي ،بحيث تحدث
وإجراءات منظمة
تغييرات لدى كافة العاملين وكافة املستويات التنظيمية في املدرسة وأن تكون التنمية املهنية عملية تعاونية تشاركيه،
تقوم على أساس مشاركة وتعاون قادة املدارس التربويين واملعلمين أنفسهم في إعداد وتخطيط وتنفيذ التنمية املهنية على
أن يتم ذلك بين بعضهم بعض من ناحية وبين اإلدارة من ناحية أخرى ،كل حسب مسؤولياته وواجباته تجاه تنفيذ
الخطة وتقييمها (ظاهر.)2016 ،
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تتعدد مجالت التنمية املهنية ً
وفقا ّ
ومن جانب آخر ّ
لتعدد ّ
وتنوع املسؤوليات واألدوار التي يقوم بها األفراد،
ُ
وحسب الواجبات املناطة بهم من ِقبل الجهات الرسمية .فقد عرضت دراسة السعود وحسنين ( )2016ثمانية من
املجالت املعاصرة في التنمية املهنية ملدير املدارس ،ومنها( :تنمية املعلمين وتقويمهم ًّ
مهنيا ،وخدمة املجتمع املحلي،
والتطوير التنظيمي ،وإدارة الوقت ،وشؤون الطلبة ،والتخطيط املدرس ي ،وإدارة املوارد البشرية واملالية ،وتطوير املنهج
وتنفيذه).
ومن خالل الطالع على املجالت املختلفة للتنمية املهنية للقيادة املدرسية التي تناولتها الدراسات السابقة ،وفى
ً ً
اهتماما بالغا من
إطار ما تصبو إليه الدراسة الحالية؛ فقد تم تحديد ثالثة من أهم مجالتها لقائدات املدارس ،التي تنال
مكتب تعليم جدة واإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التعليم ،وكذلك ألهميتها من بين املجالت األخرى لقائدات
املدارس ،وهي :مجال التخطيط الستراتيجي ،ومجال اتخاذ القرارات ،ومجال اإلدارة اإللكترونية ،بوصفها من أهم
املجالت إلنجاح العمل التربوي.
ا
ثانيا -الدراسات السابقة:
أ -محورالتنمية املهنية لقائدات املدارس:
 دراسة قدومي ( ،)2015هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع التنمية املهنية ملديري املدارس العربية ،وصياغةُ
ُّ
تصور ُمقترح له أبعاد مستقبلية؛ لالرتقاء بمستوى التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس العربية في ضوء مجتمع
املعرفة .وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل الرجوع إلى األدب التربوي ،ومسح الدراسات
ُ ّ
ذات العالقة ،واستقراء نتائج املؤتمرات واللقاءات العلمية املتعلقة بالتنمية املهنية ملديري املدارس العربية
ّ
وتوصلت الباحثة إلى أن الواقع الحالي للتنمية املهنية ملديري املدارس العربية
واستدامتها في ضوء مجتمع املعرفة.
يحتاج إلى مزيد من الهتمام والتطوير ،فهناك قلة اهتمام في تحديد احتياجات التنمية املهنية ملديري املدارس،
ُ
ووجود ضعف في سياساتها وأهدافها ،وعدم وجود هيئة تعنى بمسؤولياتها ،مع قصور في جهود البحث وتوظيف
الثقافة في مجال التنمية املهنيةّ .
وقدمت الباحثة ّ
ًّ
مستقبليا لالرتقاء بالتنمية املهنية ملديري املدارس العربية في
تصو ًرا
ُ
ضوء مجتمع املعرفة ،وتقديم استراتيجيات يتم التركيز عليها في مجال التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس
العربية في مختلف املستويات :الوطنية ،واملؤسسية ،والفردية
 دراسة أبيدا وادهيمبو ( ،)Nasreen and adhiambo, 2018هدفت الدراسة إلى استكشاف ممارسات التطويراملنهي املستمر ،والعقبات التي ّ
يتعين عليهم مواجهتها .وقد استخدمت الدراسة املنهج النوعي والكمي (املختلط)،
ّ
ُ
منظمة من عينة ّ
مكونة من ( )30من مديري املدارس الثانوية
وجمعت البيانات من خالل استبيانات ومقابالت شبه
ُ
ّ
ًّ
وتوصلت الدراسة إلى أنه يجب تحسين برامج التنمية املهنية من
عشوائيا.
من لهور (البنجاب -باكستان) اختيروا
ّ
حيث التصميم املتعلق باملحتوى والعملية .وكشفت نتائج الدراسة عن أن مديري املدارس غير راضين عن فرص
التطوير املنهي املستمر الحالية ومحتوى التدريب والبرامج .كما أظهرت الدراسة وجود ّ
معوقات تقف أمام سعي
َّ
مديري املدراس في الحصول على التطوير املنهي املستمر ،وكان أهمها يتعلق بالوقت ،والتمويل ،وعبء العمل.
ب -محورالتخطيط االستراتيجي:
 دراسة أوينو وألوكو ( ،(Owino and Oloko, 2015هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل التي تؤثر في ممارساتّ
وتضمن :أساليب
تنفيذ اإلدارة الستراتيجية باملدارس الثانوية العامة في منطقة أوريري بمقاطعة ميوري بكينيا،
القيادة ،ومستوى التدريب ،وتوفر املوارد .كما هدفت إلى تحليل أثر السياسة الحكومية وموقع املدرسة في تنفيذ
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ممارسة اإلدارة الستراتيجية باملدارس الثانوية .ولتحقيق هذه الهدف استخدمت الدراسة املنهج الوصفي،
والستبانة أداة للدراسةّ ،
وتكونت العينة من ( )68مدير إدارة مدرسة .وكشفت نتائج الدراسة عن أنه عندما يتم
تدريب مديري املدراس بشكل ّ
فعال على التخطيط الستراتيجي؛ فإن ممارسة تطبيق خطط استراتيجي تكون سليمة
وأسهل ،كما كشفت عن أن مديري املدراس بحاجة للحصول على مزيد من الخبرة العملية من خالل العمل مع فريق
القيادة املدرسية في أثناء بحثهم عن فجوات اإلنجاز والعمل على حلها.
 دراسة درويش وآل ( ،)2019هدفت الد اسة إلى ّالت ّ
عرف على درجة توافر مهارات التخطيط الستراتيجي لدى
ر
قائدات مدارس البنات للمرحلة البتدائية بمحافظة حوطة بني تميم من وجهة نظر املعلمات في ضوء رؤية اململكة
 ،2030والكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )0.05في درجة توافر مهارات
للم ّ
التخطيط الستراتيجيُ ،تعزى ُ
تغيرات التالية( :املؤهل العلمي ،واملرحلة الدراسية ،وعدد سنوات الخبرة ،وعدد
الدورات التدريبية في مجال التخطيط الستراتيجي) .وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي املسحي التحليليّ ،
وطبقت
ً
أداة لجمع البياناتّ ،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات مدارس البنات
الستبانة ذات املقياس الخماس ي
ّ
بمحافظة حوطة بني تميم ،خالل الفصل الدراس ي (1440 -1439هـ) ،والبالغ عددهن ( )939معلمة ،وتكونت عينة
ُ
ّ
الدراسة من ( )244معلمة ،اخترن بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتمثل ما نسبته ( )%25من مجتمع عينة
ّ
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :أن درجة توافر مهارات التخطيط الستراتيجي لدى قائدات
الدراسة،
مدارس محافظة حوطة بني تميم من وجهة نظر املعلمات جاءت بدرجة عالية ،بمتوسط حسابي بلغ (،)3.87
وبانحراف معياري ( .)0.94ووجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )05 ,0فأقل ،بين استجابات عينة
تغير املؤهل العلمي .وأظهرت الدراسة ً
الدراسة ُتعزى ملُ ّ
أيضا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى
دللة ( )05 ,0ملُ ّ
تغير املرحلة الدراسية ،وعدد سنوات الخبرة ،وعدد الدورات التدريبية في مجال التخطيط
الستراتيجي..
 دراسة ثني وآخرين  (Thinh, T. P., et al, 2019).عملت الدراسة على جمع املعلومات حول أداء مديري املدارسوفاعليتهم بوصفهم قيادات في الجزئية الخاصة بتحسين األداء املدرس يّ ،
وقدمت الدراسة تقر ًيرا ًّ
جزئيا عن نتائج
ُ
ُ
مبادرة أجريت للحفاظ على جودة األداء وتحسينها في املدارس الثانوية في فيتنام ،واستخدمت أداة تقييم ط ّورت
است ً
نادا إلى املعايير املهنية لقادة املدارس في فيتنام ،واستخدمت هذه األداة لتقديم األفكار حول ممارسة املديرين
ً
ً
املهنية واحتياجاتهم التدريبية .وشارك في الدراسة  593مديرا و 1647مدرسا من  16مقاطعة عبر املناطق الثمان
بالدولة ،وأشارت النتائج إلى وجود عوامل اجتماعية وثقافية معينة تؤثر على ممارسات قادة املدارس الفيتنامية،
ً
ً
ً
منها مطالبتهم بأن يكونوا لئقين سياسيا وأخالقيا ومهنيا ووجود العديد من األدوار الهامشية ،وقد استوفى مديرو
املدارس في فيتنام بشكل عام معايير الدولة من حيث املؤهالت والخبرة اإلدارية ،وهم يتمتعون بالكفاءات الكافية في
التعامل مع إدارة املدرسة ،لسيما في تعزيز قدرة املعلمين على التدريس وضمان جودة التعليم ،ومع ذلك وجد مديرو
املدارس الفيتنامية صعوبة في إدارة موارد املدرسة وأصولها وتعليم املعلمين القيادة ،وتعد املجالت التي تلقوا فيها
التدريب قليلة حتى اآلن أوصت الدراسة بالهتمام بزيادة التدريب ملديري املدارس لتحسين مهاراتهم في التخطيط
وإدارة موارد املدرسة.
ج -محوراإلدارة اإللكترونية:
 دراسة ويدمي ) ،(Oyedemi, 2015وهدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات اإلداريين في استخدام تكنولوجيااملعلومات والتصال بعمليات اإلدارة املدرسية من منظور اإلداريين" ..واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي،
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ُوأ ّ
عدت استبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق هدف الدراسةّ ،
وتكونت عينة الدراسة من ( )120مدير مدرسة
ثانوية .وأظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابية لدى مديري املدراس الثانوية في استخدام أدوات تكنولوجيا
املعلومات والتصالت باإلدارة املدرسية ،وذلك بزيادة فاعلية عمليات وظائف اإلدارة املدرسيةّ ،
وحل املشكالت
املتصلة بضعف التواصل في املدراس ،وتحقيق التخطيط املدرس ي ّ
الفعال.
َّ
ّ
 دراسة الزهراني وآخرون ( ،)2017هدفت الدراسة إلى َّالت ُّ
عرف على درجة توفر ُمتطلبات التصال اإلداري
اإللكتروني في املدارس الثانوية الحكومية بجدة من وجهة نظر مديري تلك املدارس ،والكشف عما إذا كان هناك
َّ
ّ
فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري املدارس الثانوية الحكومية بجدة لدرجة توفر ُمتطلبات
التصال اإلداري اإللكترونيُ ،تعزى إلى ّ
متغيري :عدد سنوات الخبرة ،املؤهل العلمي ،والدورات التدريبية .واتبعت
الدراسة املنهج الوصفي املسحي واستخدمت الستبانة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة املؤلف من ( )104مديرين
ّ
ُ
اختيروا بأسلوب الحصر الشامل .ومن أهم نتائج الدراسة :أن درجة توافر املُتطلبات البشرية لالتصال اإلداري
ُ ّ
ُ َّ
اإللكتروني ،ودرجة توافر املتطلبات املالية؛ كانت بدرجة متوسطة .وكذلك كان درجة توافر املتطلبات التنظيمية
ُ َّ
واإلدارية بدرجة متوسطة .وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية حول توافر املتطلبات املالية لصالح
ُ َّ
األعلى من البكالوريوس ،وفروق إحصائية حول توافر املتطلبات البشرية؛ لصالح املشاركين في الدورات ،ثم وجود
ُ َّ
فروق إحصائية حول توافر املتطلبات املالية؛ لصالح مديري املدارس الثانوية ذوي الخبرات من ( )20سنة فأكثر.
وأوصت الدراسة بضرورة تدريب مديري املدارس على توظيف التقنيات الحديثة والحاسب.
 دراسة الخنيفر ( ،)2018هدفت الدراسة إلى تحديد أبرز ّاملعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة
العامة للتعليم بمنطقة الرياض بوزارة التعليم في ضوء رؤية ّ ،2030
والت ّ
عرف على الفروق ذات الدللة اإلحصائية
من وجهة نظر املوظفات اإلداريات حول ّ
املعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة باملنطقة،
وفق ُم ّ
تغيرات( :املؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،والبرامج التدريبية التي تم حضورها في مجال اإلدارة اإللكترونية)،
واقتراح طرق للتغلب على ّ
معوقات التطبيق .واستخدم املنهج الوصفي املسحي والستبانة أداة لجمع البيانات من
ُ
ًّ
عشوائيا من املوظفات اإلداريات باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض،
مجتمع الدراسة ،حيث اختيرت العينة
ّ
وتوصلت الدراسة إلى :وجود ّ
ّ
معوقات تواجه تطبيق
وبلغ عددهن ( ،)75بما ُيشكل نسبة  %12من مجتمع الدراسة.
اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في ضوء رؤية  2030بدرجة كبيرة ،وجاءت امل ّ
عوقات
وأخيرا ّ
املعوقات اإلدارية ،ثم ّ
املعوقات التقنية ،ثم ّ
املالية في املرتبة األولى ،تليها ّ
ً
املعوقات
املعوقات البشرية،
التشريعية واألمنية .وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة اإلحصائية
( )01 ,0فأقل ،حول ّ
املعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في
ضوء رؤية ُ ،2030تعزى إلى ّ
متغير املؤهل العلمي؛ لصالح أفراد عينة الدراسة الالتي مؤهلهن بكالوريوس ،ول توجد
فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة اإلحصائية (ُ ،)0 ,05تعزى إلى ّ
متغيري :عدد سنوات الخدمة والبرامج
التدريبية التي تم حضورها في املجال اإلدارة اإللكترونية .وأظهرت نتائج الدراسة موافقة أفراد عينة الدراسة على
طرق التغلب على ّ
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،التي من أبرزها :توفير التدريب املستمر ملنسوبات اإلدارة على
األجهزة والبرامج اإللكترونية.
 دراسة عسيري ( ،)2019هدفت الدراسة إلى معرفة كيفية تطوير أداء قادة مدارس التعليم العام؛ بهدف تعزيزالعالقة بين املدرسة واملؤسسات املجتمعية في امللكة العربية السعودية .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
املسحي ،والستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة (ً )385
فردا من قادة مدارس التعليم العام .وخلصت الدراسة
َّ
إلى أن موافقة عينة الدراسة بشكل عام على ُمتطلبات التطوير واآلليات املقترحة لتطوير أداء قادة مدارس التعليم
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العام لتعزيز العالقة بين املدرسة واملؤسسات املجتمعية؛ جاءت بدرجة عالية ،وأنه ل يوجد فرق ذات دللة
َّ
إحصائية بين متوسط استجابات عينة الدراسة نحو ُمتطلبات التطوير واآلليات املقترحة لتطوير أداء قادة
املدارسُ ،تعزى إلى ُم ّ
تغيري :النوع والخبرة في اإلدارة املدرسية .وأوصت الدراسة بأن تعمل إدارات التعليم على تقديم
الدعم اإلداري والفني واملادي إلدارات املدارس ،والحرص على توقيع الشراكات الستراتيجية مع مختلف املؤسسات
املجتمعية.
د -محوراتخاذ القرار:
َّ
 دراسة أبا الخيل والسعود ( ،)2018وهدفت هذه الدراسة إلى الت ُّعرف على واقع اتخاذ القرار الرشيد باملدارس
الخاصة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية ،وعالقته ببعض املُ ّ
تغيرات .وقد استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي املسحي لتحقيق هدف الدراسةّ ،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات
املدارس الخاصة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية ،وبلغت عينة الدراسة ( )214مدي ًرا ومديرة ،و()586
ً
معلما ومعلمة .ولجمع بيانات الدراسة .وأشارت النتائج إلى أن درجة واقع اتخاذ القرار في املدارس الخاصة بمدينة
الرياض باململكة من وجهة نظر مديري تلك املدارس ومعلميها على نحو عام؛ كانت مرتفعة ،ووجود فروق ذات دللة
تغير الوظيفة؛ لصالح املديرُ ،وتعزى ملُ ّ
إحصائية عند مستوى الدللة (ُ ،)0.05تعزى ملُ ّ
تغير الخبرة؛ لصالح الخبرة
ملتغير الجنس ،وملُ ّ
الطويلة .وأنه ل توجد فروق ُت ْعزى ّ
تغير املؤهل العلمي .وأوصت الدراسة بتعزيز أساليب اختيار
قدما في أساليب تنميتهم املهنية ،كما أوصت ّ
املديرين ،واملض ي ً
بعد عامل الخبرة عند تعيين املديرين الجدد ،فهو
ِ
عامل مهم في زيادة الكفاءة ،وله أثر واضح في قدرتهم على اتخاذ القرار.
 دراسة العمري ( ،)2018وهدفت الدراسة إلى َّالت ُّ
عرف على مجالت وأساليب التنمية املهنية الالزمة للقيادات
التربوية بمدارس التعليم العام باململكة في مجالت( :التصال ،والتدريب ،وإدارة الجتماعات) .واستخدمت الدراسة
املنهج الوصفي التحليلي املسحي والوثائقيّ ،
وتكونت عينة الدراسة من جميع املديرين ووكالئهم في مدارس التعليم
ّ
وتوصلت الدراسة إلى أن مجال التصال والتواصل هو
العام الحكومية بمحافظة املخواة ،والبالغ عددهم (.)148
ّ
ّ
ًّ
نسبيا ،وبدرجة تقدير كبيرة ،وبنسبة ( ،)3.41وأن املديرين يواجهون عوائق وتحديات تتعلق بإدارة
األفضل
َّ
الجتماعات بمتوسط ( ،)3.15والحاجة إلى التدريب بنسبة ( .)3.07وتوصلت الدراسة إلى أن دور وزارة التعليم في
تحقيق التنمية املهنية للقيادات التربوية من املديرين والوكالء بمدارس التعليم العام ،من خالل املمارسات
ُ
اإلشرافية لإلدارة التعليمية واملشرفين املنسقين؛ ل تزال تمارس بدرجة تقدير (متوسطة) ،ووجود الكثير من جوانب
القصور ،والحاجة ّ
املاسة إلى التنمية املهنية للقيادات اإلدارية من املشرفين ومديري املدارس ووكالئهم في امليدان
فن إدارة الجتماعات واتخاذ القرارّ ،
التربوي .وأوصت الدراسة بتنمية القيادات التربوية ،بإكسابهم أساليب ّ
وحثهم
على ّ
فن الحوار في أثناء عقد الجتماعات ،وتدريبهم على كيفية صياغة توصيات الجتماعات ،وتزويدهم
باستراتيجيات إدارة الوقت في أثناء الجتماعات ،وتدريبهم على أساليب متابعة تنفيذ التوصيات ،وإجراء مزيد من
البحوث والدراسات.
تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل الطالع على الدراسات السابقة في التنمية املهنية لقائدات املدراس في مجالت التخطيط الستراتيجي
واإلدارة التكنولوجية واتخاذ القرار تبين أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج
املختلط فقد جمعت بين أداة الستبانة (الكمي) ،واملقابلة (النوعي) بينما تم اتباع املنهج الوصفي املسحي ً
منهجا للدارسة
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في جميع محاور الدراسات السابقة ،مثل دراسات :قدومي ( ،)2015وأوينو وألوكو ( ،Owino and Oloko, 2015ويدمي
) ،(Oyedemi, 2015والزهراني وآخرين ( ،)2017والعمري ( ،)2018والخنيفر ( ،)2018والخيل والسعود (،)2018
والشهري ( ،)2018ودرويش ووآل ( ،)2019وعسيري ( .)2019وتتفق هذه الدراسة من حيث املنهج مع دراسة أبيدا
وادهيمبو ( )Abida and adhiambo, 2018التي جمعت بين الستبانة واملقابلة .وكذلك اختلفت الدراسة الحالية مع
الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيث كانت العينة من قائدات الدراسة في التنمية املهنية ،كدراستي العمري
( ،)2018وعسيري ( .)2019وعلى مستوى التخطيط املدرس ي اختلفت العينة فكانت من قائدات املدارس كدراسات:
درويش ووآل ( .)2019بينما كانت عينة الدراسة املديرين في دراسة ) .Thinh, et al., 2019وفي مجال اإلدارة التكنولوجية،
اقتصرت دراسة الخنيفر ( )2018على عينة من املوظفات ،أو املديرين كما في دراسة الزهراني وآخرين ( .)2017وفي مجال
اتخاذ القرار اختلفت مع دراسات :أبا الخيل والسعود ( ،)2018والشهري ( .)2018وكذلك اختلفت الدراسة الحالية مع
معظم الدراسات السابقة في استخدام الستبانة ،حيث اختلفت مع دراسة ثني وآخرين ( ،)Thinh, et al., 2019التي
استخدمت أداة للتقييم ولم ّ
توضح نوع تلك األداة.

 .3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهجية الدراسة:
اتبعت الدراسة املنهج املختلط حيث تم الجمع بين املنهج النوعي واملنهج الوصفي التحليلي.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من ( )22مشرفة في القيادة املدرسية للمدارس الثانوية بإدارة التعليم في مدينة جدة.
واختيرت عينة من مشرفات القيادة املدرسية الثانوية ،حيث بلغ عددهن الكامل حسب إحصائيات 1442هـ2020 -م
ُ
( ،)22وهو املجتمع الحصري ،واعتمد اختيار عينة املقابلة بناء على معيار مكان وجود املعلومة ،حيث اختير للمقابالت
عينة قصدية من مشرفتين ممن قمن باملمارسة الفعلية بتطبيق برامج التنمية املهنية في املدارس الثانوية الحكومية من
مشرفات القيادة املدرسية الثانوية.
أداة الدراسة:
استخدمت الدراسة الستبانة لجمع البيانات من العينة وتكونت من ( )31عبارة.
صدق األداة:
ّ
وتم التحقق من الصدق الظاهري من خالل عرضها على تسعة محكمين ألخذ آرائهم في الستبانة واستمارة
ّ
عدة ،ومراجعة بعد ذلك الفقرات ً
املقابلة املُ ّ
وفقا ملالحظات املحكمين.
صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من صدق التساق الداخلي لالستبانة باحتساب معامل ارتباط بيرسون ( (PEARSONللتحقق من
ً
إحصائيا بالدرجة الكلية لكل مجال من املجالت التي تنتمي إليها ،وارتباط كل املجالت بمحور
مدى ارتباط درجة كل فقرة
ً
التنمية املهنية؛ وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى الدللة (.)0.01
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ا
أوالُ :م َع ِامل ارتباط بيرسون ( (PEARSONبين كل درجة فقرة بالدرجة اإلجمالية للمجال:
جدول رقم (ُ )1معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة مع املحاورالتي تنتمي إليها.
ُ
ُ
عامل
عامل
ُمعامل
م ِ
م ِ
رقم الفقرة
رقم الفقرة
رقم الفقرة
االرتباط
االرتباط
االرتباط
**.970
7
**.912
4
**.956
1
**.963
8
**.950
5
**.921
2
املجال األول :اتخاذ
القرار
**.929
9
**.966
6
**.906
3
**.975
11
**.920
10
**.938
7
**.936
4
**.958
1
**.978
8
**.948
5
**.976
2
املجال الثاني :التخطيط
الستراتيجي
**.936
9
**.886
6
**.967
3
**.957
10
**.927
7
**.959
4
**.946
1
**.913
8
**.950
5
**.936
2
املجال الثالث :اإلدارة
اإللكترونية
**.956
9
**.868
6
**.975
3
**.862
10
** الرتباط دال عند مستوى دللة إحصائية ()0.01
جدول رقم (ُ )2م َ
عامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل مجال بالدرجة الكلية لألداة كاملة.
ُ
عامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة
املجاالت
عدد الفقرات م ِ
**.986
11
املجال األول :اتخاذ القرار
**.996
10
املجال الثاني :التخطيط الستراتيجي
**.985
10
املجال الثالث :اإلدارة اإللكترونية
** الرتباط دال عند مستوى دللة إحصائية ()0.01
ثبات أداة الدراسة:
وللتحقق من ثبات األداة استخدمت الدراسة معامل ألفا كرونباخ ( (Cronbach s Alphaحيث تبين إن استبانة
ً
إحصائيا ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية (ألفا) لألداة ككل ( )0.995وملجالت اتخاذ
عال
الدراسة تتمتع بثبات ٍ
القرار والتخطيط الستراتيجي والدارة اللكترونية ( )987.و( ) 0.891و( )0.982على التوالي.
ُ
عامل ألفاكرونباخ ملحاور أداة الدراسة ولألداة ككل.
جدول رقم ( (3م ِ
ُ
عامل ألفا كرونباخ
املجاالت
م
عدد أفراد عينة الثبات ع ــدد الفقرات م ِ
1
2
3

املجال األول :اتخاذ القرار
املجال الثاني :التخطيط الستراتيجي
املجال الثالث :اإلدارة اإللكترونية
الثبات الكلي لألداة
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ّ
تكونت الستبانة من قسمين ،القسم األول :البيانات األولية التي ّ
تضمنت :املؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة في
الوظيفة الحالية .أما القسم الثاني فاشتمل على محورين ،املحور األول :درجة تطبيق برامج للتنمية املهنية لدى قائدات
املدارس الثانوية الحكومية في ضمدينة جدة ،وقد ُج ّزئ املحور إلى ثالثة مجالت:
وتكون من ( )11عبارة ،واملجال الثاني :التخطيط الستراتيجيّ ،
املجال األول :اتخاذ القرارّ ،
وتكون من ()10
عبارات ،واملجال الثالث :اإلدارة اإللكترونيةّ ،
وتكون من ( )10عبارات .أما املحور الثانيُ :س ُبل تطوير تطبيق برامج التنمية
املهنية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة جدة في ضوء رؤية  ،2030فإن عبارة املحور ّ
تتكون من سؤال
مفتوح وهو :هل من مقترحات تقدمينها لتطوير تطبيق برامج التنمية املهنية لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية
بجدة؟
ُ
ويستخلص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن األداة صادقة في قياس ما وضعت لقياسه ،كما أنها تتصف
عال ،ويمكن الوثوق بها لإلجابة عن تساؤلت الدراسة.
بثبات ٍ

 .4عرض النتائج وتحليلها
1- 4إجابة السؤال األول :ما درجة تطبيق قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة لبرامج التنمية املهنية في ضوء رؤية
2030؟
جدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية العامة
االنحراف
املتوسط
درجة تطبيق القائدة
الترتيب
مجاالت التنمية املهنية
املعياري
الحسابي
كبيرة
1
1.24707
3.6227
املجال الثالث :اإلدارة اإللكترونية
متوسطة
2
1.18564
3.3636
املجال األول اتخاذ القرار
متوسطة
3
1.13599
3.3000
املجال الثاني التخطيط الستراتيجي
كبيرة
1.16832
3.4288
األداة ككل
ّ
يتبين من الجدول ( )4أن درجة تطبيق قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة لبرامج التنمية املهنية في ضوء رؤية
 2030بمجالت الدراسة الثالثة؛ جاءت بدرجة كبيرة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ( ،)3.42وانحراف معياري
( .)1.168وتراوحت املتوسطات الحسابية للمجالت الثالثة ما بين ( ،)3.6 -3.3وجاء مجال :اإلدارة اإللكترونية في الترتيب
األول بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.622بدرجة تطبيق كبيرة ،يليه في الترتيب الثاني مجال :اتخاذ القرار بمتوسط
حسابي مقدراه ( ،)3.366بدرجة تطبيق متوسطة .فيما جاء مجال :التخطيط الستراتيجي في الترتيب الثالث واألخير،
بمتوسط حسابي ( ،)3.30بدرجة تطبيق متوسطة .ويعني هذا تطبيق قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة لبرامج
التنمية املهنية املتصلة بمجال اإلدارة اإللكترونية بدرجة كبيرة ،ومجالي :اتخاذ القرار والتخطيط الستراتيجي بدرجة
متوسطةً ،
وفقا ملا هو ُمشار إليه في معيار الحكم على درجة تطبيق قائدة املدرسة لبرامج التنمية املهنية.
ومن وجهة نظر الباحثة يعود سبب حصول مجال اإلدارة اإللكترونية على الترتيب األول -وبدرجة كبيرة -يرجع
ّ
التحول الرقمي التي ّ
تمر بها اململكة ،واعتماد وزارة التعليم على التعليم عن ُبعد عبر منصة (مدرستي)؛ مما
إلى مرحلة
اضطر كثير من القائدات إلى العمل على مواكبة هذا الحدث ،من خالل تنمية قدرتهن في هذا املجال ،وتتفق نتائج
الدراسة مع دراسة ويدمي ( )Oyedemi, 2015ودراسة عسيري ( ،)2019فيما ترجع الباحثة سبب تطبيق قائدات املدارس
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ملجالي :اتخاذ القرار والتخطيط الستراتيجي بدرجة متوسطة؛ إلى قلة التدريب في هذا املجال ،سواء في أثناء اإلعداد
األكاديمي أو على رأس العمل .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ثني وآخرين (،)Thinh, et al, 2019
ولإلجابة عن األسئلة الفرعية :ما درجة تطبيق برامج التنمية املهنية لدى قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة
َّ
يتعلق بـ (اتخاذ القرار ّ
وحل املشكالت ،والتخطيط الستراتيجي املدرس ي ،واإلدارة التكنولوجية)،
في ضوء رؤية 2030فيما
من وجهة نظر مشرفات القيادة املدرسية؟
وفيما يلي عرض لنتائج تحليل كل مجال ،وتفسيرها ،ومناقشتها من خالل ربطها بالدراسات السابقة:
ا
أوال :مجال اتخاذ القرار :جاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
جدول رقم ( )5املتوسطات واالنحر افات املعيارية حول درجة تطبيق قائدات املدارس الثانوية التخاذ القرارككل
ًّ
تنازليا
مرتبة
م

اتخاذ القرار

2
9
8

تحدد القائدة الهدف املراد اتخاذ القراربشأنه.
تتابع القائدة تنفيذ األفراد القرار.
تحدد القائدة مسؤوليات األفراد الذين سيقومون بتنفيذ القرار.
تجمع القائدة املعلومات والبيانات الدقيقة عن املوضوع الذى يتطلب
إصدارقراربشأنه.
تقيم القائدة البدائل للمشكلة املطروحة في ضوء اإلمكانات املتاحة.
ترصد القائدة املشكالت التي تتطلب إصدارقرارات ملعالجتها.
تطرح القائدة البدائل للمشكلة القائمة.
تصيغ القائدة القرارات التي يتم اتخاذها في اإلطاراملستهدف لرؤية
 2030في مجال التعليم.
تعتمد القائدة في اتخاذ القرارعلى اختيارالبديل األمثل كقرارنهائي.
ُ
تقوم القائدة النتائج املترتبة على تنفيذ القراربشكل مستمر.
تحاورالقائدة املشاركين لطرح البدائل أو الحلول املمكنة للمشكلة
املطروحة.
املجال ككل

3
6
1
5
11
7
10
4

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب
تنازلي

درجة
تحققها

3.50
3.50
3.45

1.185
1.439
1.335

1
1
2

كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.41

1.368

3

كبيرة

3.36
3.35
3.32

1.136
1.177
1.287

4
5
6

متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.32

.995

6

متوسطة

3.27
3.27

1.162
1.386

7
7

متوسطة
متوسطة

3.23

1.343

8

متوسطة

3.363

1.1854

متوسطة

ّ
يتبين من الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية ملجال اتخاذ القرار تراوحت ما بين ( ،)3.50 -3.23ومتوسط
حسابي كلي للمجال مقدراه ( ،)3.36وانحراف معياري ( ،)1.185بدرجة تطبيق "متوسطة" ،كما هو مشار في معيار
الحكم على درجة تطبيق قائدة املدرسة لبرامج التنمية املهنية؛ مما يعني أن قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة ّ
يطبقن
برامج التنمية املهنية املتصلة بمجال اتخاذ القرار بدرجة متوسطة.
ّ
وترجع الباحثة سبب تطبيق القائدات لهذا املجال بدرجة متوسطة إلى تعدد مهام القائدة ،وقلة البرامج
التدريبية ّ
املوجهة نحو تنمية هذه املهارة في أثناء اإلعداد األكاديمي وحتى على رأس العمل ،حيث يحتاج هذا املجال إلى
ّ
وقت أطول في اإلعداد والتنفيذ ،وتعلقه بالسمات الشخصية للقائدة ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة اوينو وألوكو
( ،)2015 ,Owino & Olokoونتائج دراسة اوينو وألوكو (.)2015 ,Owino and Oloko
ُويالحظ من خالل املتوسطات الحسابية في الجدول ( )5تباين في درجة تطبيق القائدات لعبارات مجال اتخاذ
القرار وترتبيها تناز ًّليا ،حيث اتضح مجيء (أربع) عبارات بدرجة تطبيق كبيرة .كما ّ
تبين أن تطبيق قائدات املدارس الثانوية
الصاعدي ،حريري
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ّ
تحقق بدرجة كبيرة في برامج التنمية املهنية املتصلة بمجال :اتخاذ القرار في العبارتين ( )2و( ،)9ونصهماّ :
"تحدد القائدة
الهدف املراد اتخاذ القرار بشأنه" ،و"تتابع القائدة تنفيذ األفراد القرار"؛ إذ جاءت العبارتان في الترتيب األول ،بمتوسط
حسابي واحد ( ،)3.50وانحراف معياري ( .)1.439( )1.185وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى أن قائدات املدارس تتعدد
لديهن املهام وتتزاحم ،بحيث تضطر القائدة إلى املوازنة بين أولوياتها ،وتقديم األساسية واملُ ّ
لحة منها بحسب وجهة نظرها،
وتتفق بذلك مع دراسة ثني وآخرين )))2019 ,Thinh, et al
فيما اتضح مجيء (سبع) عبارات ُت ّ
طبقها قائدات املدارس بدرجة متوسطة في برامج التنمية املهنية املتصلة
باتخاذ القرار ،حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لها بين (ّ ،)3.36 -3.23
وتبين أن قائدات املدارس الثانوية ّ
يطبقن
بدرجة متوسطة العبارة (ست) ،ونصها" :تقيم القائدة البدائل للمشكلة املطروحة في ضوء اإلمكانات املتاحة" ،إذ جاءت
في الترتيب الرابع في املجال ،بمتوسط حسابي ( ،)3.36وانحراف معياري ( .)1.136وترجع هذه النتيجة إلى عدم وجود
ّ
قاعدة بيانات كافية تخدم مديرات املدارس ليتوفر لهن من خالل معالجتها إمكانية اتخاذ القرار الصائب والبديل
املناسب له.
وقد جاءت في الترتيب األخير العبارة رقم (أربع) ،ونصها" :تحاور القائدة املشاركين لطرح البدائل أو الحلول
املمكنة للمشكلة املطروحة" ،بمتوسط حسابي واحد ( ،)3.23بانحراف معياري ( .)1.343وتفسر الباحثة مجيء هذه
النتيجة في أدنى درجات تطبيق قائدات املدارس في برامج التنمية املنهية املتصلة بهذا املجال إلى حاجة كثير من القائدات
إلى مهارة التفويض وإدارة الجتماع ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العمري (.)2018
ا
ثانيا :مجال التخطيط االستراتيجي:
جدول رقم ( )6املتوسطات واالنحر افات املعيارية حول درجة تطبيق قائدات املدارس الثانوية للتخطيط
ًّ
تنازليا.
االستراتيجي ككل ،مرتبة
م

التخطيط االستراتيجي

تتابع القائدة الخطط الدراسية الشهرية والسنوية.
9
تعالج القائدة بيانات وأوضاع املدرسة الداخلية عند التخطيط للعمل
3
املستقبلي.
تضع القائدة الخطط االستراتيجية للمدرسة؛ لتعكس سياستها سياسة
ا
الوزارة ،انطالقا من احتياجاتها الفعلية ،وبالتو افق مع احتياجات
5
املجتمع املحلي.
ُ
تحدد القائدة األهداف املستقبلية املراد تحقيقها للمدرسة.
2
تضع القائدة رؤية مستقبلية واضحة إلدارة العملية التعليمية باملدرسة
1
من و اقع املوارد املتاحة.
تعتمد القائدة الخطط االستراتيجية للعملية التعليمية بما يتو افق مع
10
التخطيط االستراتيجي لرؤية  2030في مجال التعليم.
تتابع القائدة البرامج املدرسية بشكل مستمر؛ لتقويمها وتطويرها في أثناء
7
عملية التنفيذ.
تراجع القائدة تطبيق الخطة؛ للتأكد من تحقيق أهداف تتجاوب مع
8
الحاجات الو اقعية للعمل املدرس ي.
ُ
تعالج القائدة بيانات وأوضاع املدرسة الخارجية عند التخطيط للعمل
4
الصاعدي ،حريري
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املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

درجة
تحققها

3.46

1.299

1

كبيرة

3.45

1.190

2

كبيرة

3.41

1.182

3

كبيرة

3.38

1.136

4

متوسطة

3.36

1.136

5

متوسطة

3.36

1.136

5

متوسطة

3.23

1.193

6

متوسطة

3.27

1.241

7

متوسطة

3.14

1.082

7

متوسطة
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االنحراف
املعياري

م

التخطيط االستراتيجي

املتوسط
الحسابي

6

املستقبلي.
توظف القائدة نتائج البحوث والدراسات التربوية؛ لبناء الخطة
االستراتيجية للعملية التعليمية باملدرسة.
املجال ككل

2.95

1.174

3.300

1.1359

الترتيب

8

درجة
تحققها

متوسطة
متوسطة

يتضح من الجدول ( )6أن املتوسطات الحسابية ملجال التخطيط الستراتيجي تراوحت ما بين (،)3.46 -2.95
وبمتوسط كلي للمجال مقدراه ( ،)3.30وانحراف معياري ( ،)1.135بدرجة تطبيق "متوسطة" في معيار الحكم على درجة
تطبيق قائدة املدرسة لبرامج لتنمية املهنية؛ مما يعني تطبيق قائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة بدرجة متوسطة
لبرامج التنمية املهنية املتصلة بمجال التخطيط الستراتيجي.
ً
ً
وتعزو الباحثة مجيء تطبيق القائدات لهذا املجال بدرجة متوسطة إلى أن كثيرا من الدورات التي تقام حاليا-
رغم وفرتها -تبقى مقلة في هذا الجانب لعدة أسباب؛ أهمها :أن تنمية مهارة التخطيط يحتاج إلى مدة طويلة وتنمية
جوانب متعددة لدى القائدة ،منها ما يتصل بالسمات الشخصية.
ويالحظ من خالل املتوسطات الحسابية في الجدول ( )6تباين درجة تطبيق القائدات لعبارات مجال التخطيط
الستراتيجي وترتبيها تناز ًّليا؛ فقد اتضح مجيء (ثالث) عبارات بدرجة تطبيق كبيرة ،إذ ُت ّ
طبق قائدات املدارس الثانوية
بدرجة كبيرة برامج التنمية املهنية املتصلة بمجال التخطيط الستراتيجي ،كما يتضح من العبارة رقم (تسع) ،ونصها:
"تتابع القائدة الخطط الدراسية الشهرية والسنوية" ،حيث جاءت في الترتيب األول ،بمتوسط حسابي ( ،)3.46وانحراف
معياري ( .)1.299وتفسر الباحثة هذا بأن قائدات املدارس يعتبرنه من أولويات عمل القائدة ،وتتفق بذلك مع دراسة
درويش وآل (.)2019
ّ ُ
كما ّ
تبين أن العبارة رقم (ثالث) ،ونصها" :تعالج القائدة بيانات وأوضاع املدرسة الداخلية عند التخطيط للعمل
املستقبلي" ّ
تطبقها قائدة املدرسة بدرجة كبيرة في برامج التنمية املهنية املتصلة بمجال التخطيط الستراتيجي؛ إذ حصلت
على الترتيب الثاني ،بمتوسط حسابي ( ،)3.45وانحراف معياري قدره ( .)1.190وتعزى هذه النتيجة إلى توافر البيانات
الداخلية لدى القائدة وسهولة الوصول إليها.
ُ
فيما اتضح مجيء (سبع) عبارات ت ّ
طبقها قائدات املدارس بدرجة متوسطة في التخطيط الستراتيجي ،حيث
تراوحت املتوسطات الحسابية لها بين (ّ .)3.38 -2.95
وتبين أن قائدات املدارس الثانوية ّ
يطبقن بدرجة متوسطة برامج
ّ
التنمية املهنية فيما يتصل بمجال التخطيط الستراتيجي ،كما ّ
وضحت العبارة رقم (اثنتين)ّ ،
"تحدد القائدة
ونصها:
األهداف املستقبلية املراد تحقيقها للمدرسة" ،إذ جاءت في الترتيب الرابع ،بمتوسط حسابي ( ،)3.38وانحراف معياري
(.)1.136
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن تحديد األهداف املستقبلية يحتاج إلى تحليل األوضاع الداخلية والخارجية
للمدرسة؛ لكن وفي ظل كثير من املُ ّ
تغيرات ،وعدم توافر قاعدة بيانات ملثل هذه البيانات؛ فإنهن يجدن صعوبة في تحليل
األوضاع الخارجية .وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة املهيدلي ( ،)2016التي خلصت إلى أن واقع الكفايات املعرفية ملديرات
املدارس جاء بدرجة (متوسطة).
ّ
وجاءت في الترتيب األخير العبارة رقم (ست)ّ ،
ونصها" :توظف القائدة نتائج البحوث والدراسات التربوية؛ لبناء
الخطة الستراتيجية للعملية التعليمية باملدرسة" ،بمتوسط حسابي مقدراه ( ،)2.85وانحراف معياري ( .)1.174ويعزى
مجيء هذه النتيجة في أدنى درجات تطبيق قائدات املدارس في برامج التنمية املهنية املتصلة بالتخطيط الستراتيجي إلى
الصاعدي ،حريري
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عدم توافر قاعدة بيانات تشمل الدراسات واألبحاث التي تخدم القائدات .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبيدا
وادهيمبو ()،Abida & adhiambo, 2018
اا
ثالثا :مجال اإلدارة اإللكترونية:
جدول رقم ( )7املتوسطات واالنحر افات املعيارية حول درجة تطبيق قائدات املدارس الثانوية اإلدارة اإللكترونية
ًّ
تنازليا
ككل ،مرتبة
م

اإلدارة اإللكترونية

1
2

ًّ
إلكترونيا.
تحرص القائدة على تبادل الرسائل اإلدارية
تستخدم وسائل االتصال الحديثة لزيادة كفاءة العملية اإلدارية.
ًّ
إلكترونيا في إطارالتحول الرقمي،
تحدث القائدة نظم اإلدارة باملدرسة
ا
تو افقا مع رؤية  2030في مجال التعليم.
توفر القائدة قاعدة بيانات متاحة لكافة منسوبي املدرسة.
تنشر القائدة الثقافة اإللكترونية بين منسوبي املدرسة.
تضع القائدة سياسة آمنة بين اإلنترنت والشبكة الداخلية (جدران
حماية).
تتبع القائدة نظام املتابعة اإللكترونية باملدرسة.
تفعل القائدة التعامالت اإللكترونية بين املدرسة واإلدارة التعليمية على
املستوى املحلي.
توفر القائدة وسائل اتصال إلكترونية بين املدرسة وأولياء أمورالطالب.
تنشر القائدة القرارات واللوائح على صفحة وموقع املدرسة اإللكتروني.
املجال ككل

10
5
9
3
4
7
8
6

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

درجة
تحققها

3.82
3.77

1.181
1.270

1
2

كبيرة
كبيرة

3.77

1.193

2

كبيرة

3.68
3.64

1.323
1.432

3
4

كبيرة
كبيرة

3.59

1.221

5

كبيرة

3.50

1.300

6

كبيرة

3.55

1.405

6

كبيرة

3.55
3.36
3.622

1.405
1.293
1.247

كبيرة
6
متوسطة
7
كبيرة

يتضح من الجدول ( )7أن املتوسطات الحسابية ملجال اإلدارة اإللكترونية تراوحت ما بين (،)3.82 -3.36
وبمتوسط حسابي كلي للمجال مقدراه ( ،)3.622وانحراف معياري ( ،)1.247بدرجة تطبيق "كبيرة" ،كما هو مشار في
معيار الحكم على درجة تطبيق قائدة املدرسة لبرامج التنمية املهنية؛ مما يعني تطبيق قائدات املدارس الثانوية بمدينة
جدة بدرجة كبيرة برامج التنمية املهنية املتصلة بمجال اإلدارة اإللكترونية.
ّ
التحول
ومن وجهة نظر الباحثة فإن مجيء تطبيق القائدات لهذا املجال بدرجة كبيرة إلى متوسطة سببه
ّ
التحول الرقمي في ظل التعليم عن ُبعد للتعامل مع جائحة كورونا .وتتفق هذه النتيجة مع
الحاصل اآلن ،والتجاه نحو
نتيجة دراسة ويدمي (،)2015 ,Oyedemi
ًّ
وبناء على درجة تطبيق القائدات لعبارات مجال اإلدارة اإللكترونية ،وترتبيها تنازليا حسب املتوسطات
الحسابية؛ اتضح من النتائج الواردة في الجدول ( )7أن جميع العبارات جاءت بدرجة تطبيق كبيرة ،عدا العبارة رقم
(ست).
ّ
وتبين أن قائدات املدارس الثانوية ّ
يطبقن بدرجة كبيرة برامج التنمية املهنية املتصلة بمجال اإلدارة اإللكترونية،
ًّ
إلكترونيا" .حيث جاءت في
كما يتضح من العبارة رقم (واحد) ،ونصها" :تحرص القائدة على تبادل الرسائل اإلدارية
ّ
الترتيب األول ،بمتوسط حسابي ( ،)3.82وانحراف معياري ( .)1.181وتعزو الباحثة ذلك إلى أن قائدات املدارس يركزن
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بشكل عام على سير األداء الوظيفي وتسيير العملية التعلمية بشكل كبير .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عسيري
(.)2019
ّ
فيما تبين أن العبارتين رقما (اثنتين) (وعشر) ،ونصهما" :تستخدم وسائل التصال الحديثة لزيادة كفاءة
إلكترونيا في إطار التحول الرقميً ،
ًّ
توافقا مع رؤية  2030في مجال
العملية اإلدارية" ،وتحدث القائدة نظم اإلدارة باملدرسة
التعليم"؛ ُت ّ
طبقها قائدة املدرسة بدرجة كبيرة في املدارس الثانوية بمدنية جدة في برامج التنمية املهنية املتصلة بمجال
اإلدارة اإللكترونية .حيث حصلتا على الترتيب الثاني ،بمتوسط حسابي واحد ( ،)3.77وانحراف معياري لهما (( )1.270
( .1.193ومن رأي الباحثة أن سبب حصولهما على هاتين النتيجتين يرجع إلى التغير الحاصل اآلن في ظل جائحة كورونا،
واستخدام منصة (مدرستي)؛ مما ّأدى إلى اهتمام كثير من القادة بهذا الجانب للتعامل مع التطور التكنولوجي الحاصل.
وقد حصلت عبارة واحدة فقط برقم (ست)ّ ،
ونصها" :تنشر القائدة القرارات واللوائح على صفحة وموقع
املدرسة اإللكتروني" درجة متوسطة في برامج التنمية املهنية املتصلة بمجال اإلدارة اإللكترونية ،وكان متوسطها الحسابي
( ،)3.36وانحرافها املعياري ( ،)1.293وجاءت في الترتيب السابع واألخير من بين عبارات املجال.
وتفسر الباحثة الحصول على هذه النتيجة في الترتيب األخير ،وبدرجة تطبيق متوسطة؛ بعدم اهتمام كثير من
القائدات بجانب نشر القرارات واللوائح على صفحة وموقع املدرسة اإللكترونية؛ إذ تجده القائدات أقل أهمية في مهامهن
املتعددة لتسيير العملية التعليمية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الخنيفر (،)2018
ُ َّ
 -2-4إجابة السؤال الثاني :ما املتطلبات الالزمة لتطوير تطبيق قائدات املدارس الثانوية لبرامج التنمية املهنية من
وجهة نظرمشرفات القيادة املدرسية؟
ولإلجابة عن هذه السؤال ،تم جمع جميع املقترحات التي استجابت لها عينة الدراسة في السؤال امللحق
بالستبانة ،وجاءت مقترحات مشرفات القيادة ( )22مشرفة قيادة كاآلتي:
 -1العمل على تكثيف برامج التنمية املهنية.
 -2تدريب القائدات واملوظفات على الكفايات املهنية.
 -3إقامة دورات تدريبية حول استراتيجيات حل الصراع في بيئة العمل وإدارة املشكالت وآلية اتخاذ القرار.
ُ َّ
 -4إعداد برامج تتوافق مع املتطلبات واملتغيرات الراهنة للتنمية املهنية لقائدات املدارس.
 -5ضرورة التزام الوزارة للقيام بهذه اإلجراءات لضمان التنفيذ.
 -6الشراكة مع مدارس أجنبية -دورات أكاديمية عن التخطيط ومتطلبات رؤية  -2030إجادة اللغة اإلنجليزية.
 -7إقامة دورات تدريبية في مجال التنمية الشخصية للقائدات ،ومجال تأهيل القيادات الحديثة ،ودورات مكثفة
لقائدات املدارس الحكومية الثانوية ًّ
تقنيا؛ لرفع املهارة في الكفايات املهنية.
ّ
 -8تدريب مكثف للكادر اإلداري ،وتقنين العمل بصورة أكثر دقة ،مع وضع لئحة منظمة ملهام كل العاملين في
املدرسة.
 -9استمرارية التنمية املهنية عن ُبعد.
 -10الحصول على دورة في القيادة من أشهر القيادات املوجودة في وزارة التعليم؛ للحصول على الفائدة والخبرة
والتجربة ،ودورات عملية في الكمبيوتر والتقنية.
فيما لم يسجل (ست) من القائدات أي مقترح ،وبحسب رأى الباحثة فان ذلك يعود إلى خبرة املشرفات
ً
ّ
وتحسسهن لحاجة قائدات املدارس الثانوية الحكومية؛ نظرا لحتكاكهن املباشر وتعاملهن املستمر مع القائدات وبذلك
تتوافق مع دراسة (الخنيفر ( ،)2018ومع دراسة الزهراني وآخرين (.)2018
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 -3-4إجابة السؤال الثالث :ما فاعلية برامج التنمية املهنية لقائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة في ضوء رؤية
َّ
 ،2030فيما يتعلق بـ (اتخاذ القرار ،والتخطيط االستراتيجي املدرس ي ،واإلدارة التكنولوجية) ،من وجهة نظر
مشرفات القيادة املدرسية؟
تم إجراء مقابالت شخصية مع مشرفتين من مشرفات القيادة املدرسية ذوات الخبرة ،حيث ّ
تضمنت أسئلة
املقابلة جزئيين ،شمل الجزء األول :بيانات أولية ،فيما شمل الجزء الثاني ثمانية أسئلة.
ً
وكان الهدف من املقابلة لتفسير نتائج الستبانة والوصول إلى نتائج أكثر عمقا؛ لإلجابة عن السؤال البحثي
َّ
الثالث :ما فاعلية برامج التنمية املهنية لقائدات املدارس الثانوية بمدينة جدة في ضوء رؤية  ،2030فيما يتعلق بـ (اتخاذ
القرار ،والتخطيط الستراتيجي املدرس ي ،واإلدارة التكنولوجية) ،من وجهة نظر مشرفات القيادة املدرسية؟
وقد تم تنظيم البيانات وترميزها ،ثم تصنيفها ،ثم عدة محاور متعلقة بالبحث ،ثم تحديد التساق والنماط
حيث حددت اتساقا عاما لنمط فاعلية التنمية املهنية
واظهرت نتائج املقابلة وفقا للمحاور ما يلي:
املحور األول :فاعلية هذه البرامج من حيث وضوح األهداف واملنهجية.
البرامج املهنية :األهداف واضحة وممنهجة ،تجمع بين املعالجة والتأهيل في إطار من املتابعة والتقويم؛ ّ
لتحقق
ُ
املشاركتان إلى أن البرامج املهنية املقامة تحتاج إلى مزيد من وضوح األهداف وتحديد
األهداف املرجوة منها ،وتشير
ِ
املنهجية.
املحور الثاني :فاعلية برامج التنمية املهنية من حيث كونها إثرائية شمولية.
البرامج املهنية :إثرائية شمولية تشمل جميع الكفايات الفنية واإلدارية وبرامج تنمية الذات ،وتواكب التغيير مع
قابلتها للتنفيذّ ،
وعبرت املُشاركات عن حاجة القائدات إلى مزيد من البرامج التي تهتم بالجانب العملي ،وأن تكون ّ
ميسرة
لعمل القائدات ،وقابلة للتنفيذ في امليدان ،حيث تحتاج لتخاذ العديد من القرارات ،مع توفير قواعد بيانات تخدم
القائدات؛ مما يسهم في اتخاذهن القرار السليم
املحور الثالث :فاعلية برامج التنمية من حيث كونها تشاركية متعددة املصادر.
البرامج املهنية :تشاركية متعددة املصادر ومجددة تثير الدافعية والتنافس
املحور الرابع :ما فاعلية برامج التنمية البرامج املهنية من حيث كونها استقصائية متسمة بالستمرارية
والستدامة؟
البرامج املهنية :استقصائية تعمل على حصر حاجات القائدات لتواكب التغيير ،وهي منسجمة مع املنظومة
التربوية ،ومتاحة للجميع؛ مما ُيسهم في تحسين الرؤية املستقبلية.
وبحسب رأي الباحثة يمكن أن تفسر هذه النتائج بوجود حاجة فعلية لتكثيف وتنويع البرامج التأهيلية في أثناء
الدراسة األكاديمية وفي أثناء العمل بما يتناسب مع الحاجات الفعلية للقائدات وفق منهجية واضحة.
وبناء على نتائج الدراسة ،نوص ي بضرورة دعم إدارة تعليم جدة قائدات املدارس بالدورات والبرامج التدريبية
ّ
تتضمن (الحوار البناء -الشراكة والتشارك -التعاون والتفاعل) ،وذلك
والتقنية من خالل إشراكهن في ورش عمل ولقاءات
لتطوير أدائها ولتحسين دورها في تطبيق برامج التنمية املهنية املتصلة باتخاذ القرار والتخطيط الستراتيجي وصناعة
القرارات والحلول املمكنة للمشكلة املدرسية ،وتحديد أهداف اتخاذ القرارات ،ومتابعة تنفيذها من خالل التوسع في
مشاركة القائدات باتخاذ القرارات املدرسية عن طريق عضوية املجالس واللجان؛ كل ذلك من شأنه إثارة دافعية قائدات
املدارس ملتابعة التنفيذ والعمل على استمرارية التنمية املهنية من خالل البرامج املتصلة باإلدارة اإللكترونية .هذا
باإلضافة إلى ضرورة سعي إدارة تعليم جدة ومكاتبها إلى تقديم دورات تدريبية دورية في الكفايات الالزمة لقائدات املدارس
الصاعدي ،حريري

()165

واقع تطبيق برامج التنمية المهنية لدى قائدات المدارس الثانوية
الحكومية في جدة وسبل تطويرها في ضوء رؤية 2030

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد األربعون ــ أكتوبر 2021م

في نظم معالجة املعلومات اإلدارية والبيانات الخارجية للمدرسة ،لتحسين قدرتهن في معالجة البيانات الخارجية عند
التخطيط للعمل املستقبلي ،وعقد الجتماعات وورش العمل معهن لتوظيف نتائج البحوث والدراسات عند بناء الخطة
الستراتيجية للعملية التعليمية باملدرسة.

التوصيات واملقترحات:

في ضوء ما َّ
توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج؛ توص ي الباحثة وتقترح ما يلي:
 -1ضرورة دعم إدارة تعليم جدة قائدات املدراس بالدورات والبرامج التدريبية؛ لتحسين دورهن في تطبيق برامج
التنمية املهنية املتصلة باتخاذ القرار والتخطيط الستراتيجي بشكل عام.
 -2تعزيز أدوار قائدات املدراس في تحديد أهداف اتخاذ القرارات ،ومتابعة تنفيذها من خالل التوسع في مشاركة
القائدات باتخاذ القرارات املدرسية عن طريق عضوية املجالس واللجان؛ إلثارة دافعيتهن نحو متابعة التنفيذ.
 -3تعزيز أدوار قائدات املدراس من خالل إقامة دورات مكثفة لقائدات املدارس الثانوية ًّ
تقنيا ،والعمل على
استمرارية التنمية املهنية من خالل البرامج املتصلة باإلدارة اإللكترونية.
 -4ضرورة قيام مكاتب التعليم ومشرفات القيادات في جدة بتحسين وتطوير أداء قائدات املدراس في تقويم نتائج
اتخاذ القرارات املدرسية ،من خالل إلحاقهن ببرامج ّ
متنوعة تتناول تقويم نتائج وآثار القرارات املدرسية.
ّ
 -5تولي إدارة تعليم جدة تنمية وتطوير مهارات قائدات املدراس في صناعة القرارات والحلول املمكنة للمشكلة
ّ
تتضمن( :الحوار البناء –الشراكة والتشارك -التعاون
املدرسية ،من خالل إشراكهن في ورش عمل ولقاءات
والتفاعل).
 -6زيادة اهتمام مكاتب التعليم بتشجيع وتحفيز قائدات املدراس في الستمرار بمتابعة ممارسات التخطيط على
املستوى الشهري والسنوي.
 -7ضرورة دعم إدارة تعليم جدة قائدات املدراس بالدورات والبرامج التدريبية التي تتسم بوضوح الهدف واملنهجية
وأن تكون تشاركية ،اثرائية ومستدامة؛ لتحسين دورها في تطبيق برامج التنمية املهنية.
 -8ضرورة سعي إدارة تعليم جدة ومكاتبها إلى تقديم دورات تدريبية دورية في الكفايات الالزمة لقائدات املدراس في
نظم معالجة املعلومات اإلدارية والبيانات الخارجية للمدرسة؛ لتحسين قدرة ومهارات قائدات املدراس في
معالجة البيانات الخارجية عند التخطيط للعمل املستقبلي.
 -9قيام إدارة تعليم جدة ومكاتبها املختلفة بعقد الجتماعات وورش العمل مع قائدات املدراس؛ لستثمار نتائج
البحوث والدراسات عند بناء الخطة الستراتيجية للعملية التعليمية باملدرسة.
 -10زيادة اهتمام مشرفات القيادات بتعزيز وتقوية استخدام قائدات املدراس التطبيقات اإللكترونية في علمية
التواصل وتبادل الرسائل ،من خالل توفير كافة اإلمكانات املادية والفنية البروشورات الدعائية لوسائل التصال
الحديثة الالزمة واملناسبة للعمل اإلداري بكفاءة.
 -11ضرورة توجيه إدارة تعليم جدة قائدات املدراس باللتزام بنشر القرارات واللوائح املدرسية على موقع املدرسة
اإللكتروني ،عن طريق إصدار الخطابات والتعميمات والتوجيهات امللزمة للعمل بذلك.
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قائمة املراجع.
ا
أوال -املراجع بالعربية:
 أبا الخيل ،هناء بنت محمد؛ والسعود ،راتب سالمة .)2018( .واقع اتخاذ القرار الرشيد في املدارس الخاصة في مدينةالرياض باململكة العربية السعودية وعالقته ببعض املتغيرات .املجلة التربوية األردنية :الجمعية األردنية للعلوم
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