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ABSTRACT 

The study aimed to identify the reality of the professional performance of educational leaders in the Kingdom of 

Saudi Arabia, and to identify obstacles to the professional performance of educational leaders in the Kingdom of 

Saudi Arabia. The study also aimed to determine the requirements for developing the professional performance 

of educational leaders in the KSA in light of the 2030 vision. The study used the descriptive and analytical 

method due to its relevance to the nature of the study, and it revealed several results, the most important of 

which are: The reality of the professional performance of educational leaders in the Kingdom of Saudi Arabia 

came to a high degree; Because of the existence of clear criteria for evaluating the professional performance of 

educational leaders, and the contribution of professional development programs in raising the efficiency of 

educational leaders in decision-making, and the results of the study showed that obstacles to the professional 

performance of educational leaders in the Kingdom of Saudi Arabia are scarcity of an integrated information 

base for the training needs of educational leaders, and the weak commitment of training centers To implement 

professional development programs according to the set plan, The weak interest of education departments in 

implementing the annual plan for the professional development of educational leaders, the weakness of the 

evaluation plans for professional development programs presented to educational leaders, and the absence of 

indicators indicating the achievement of the goals of the professional development plan for educational leaders. 

The results of the study also showed that the requirements for developing the professional performance of 

educational leaders in the Kingdom of Saudi Arabia are Establishing a specific plan for the professional 

development of educational leaders in line with the Kingdom's vision 2030 AD, and the availability of indicators 

indicating the achievement of the goals of the professional development plan for educational leaders that are 

compatible with the goals of the Kingdom's 2030 vision. With the vision of the Kingdom 2030 AD, With the 

necessity of the availability of indicators indicating the achievement of the objectives of this plan and the extent 

of its compatibility with the goals of the Kingdom's Vision 2030 AD, and the formulation of a professional 

development plan for educational leaders based on the actual training needs. 
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 الملخص

هددددال الدراإددددة علددددى التعدددرا علددددى لاقددددت الداب المباددددي للليدددادال التربويددددة بالمملكددددة العربيددددة السدددعودية  لت ديددددد معوقددددال الداب المباددددي 

للليددددادال التربويددددة اددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية  يمددددا هدددددال الدراإددددة علددددى ت ديددددد مت لبددددال ت ددددوير الداب المباددددي للليددددادال التربويددددة 

م  باإليدددااة علدددى ليدددت ت دددور ملتدددرا لت دددوير الداب المبادددي للليدددادال التربويدددة ادددي 5232السدددعودية ادددي يدددوب ر يدددة  بالمملكدددة العربيدددة

لتويدددلل  لاإدددتتدمل الدراإدددة المدددابا الويددد ي الت ليلدددية لمدبمتددده ل بيعدددة الدراإدددة م  5232يدددوب ر يدددة المملكدددة العربيدددة السدددعودية 

لوجددود معددايير جدداب بدرجددة عاليددةة  الداب المباددي للليددادال التربويددة بالمملكددة العربيددة السددعوديةلاقددت الدراإددة علددى عدددة نتدداما مددن  همبددا     

 لايدد ة لتليددديم الداب المبادددي للليددادال التربويدددة  لعإدددبام بددراما التاميدددة المبايدددة اددي رادددت ي دددابة الليددادال التربويدددة علدددى يددات اللدددرار  يمدددا

ادددي المملكدددة العربيدددة السدددعودية نددددرة لجدددود قاعددددة معلومدددال متكاملدددة التربويدددة للليدددادال  الداب المبادددي   معوقدددال الدراإدددة نتددداما  بيادددل

يدددعل   يدددعل التدددزام مرايدددز التددددريم بتا يددد  بدددراما التاميدددة المبايدددة لالدددا للت دددة المويدددوعة  لالتربويدددةلدحتياجدددال التدريبيدددة للليدددادال 

يددددعل ت ددددب تليدددديم بددددراما التاميددددة المبايددددة الملدمددددة   لالتربويددددةة للليددددادال اهتمددددام عدارال التعلدددديم بتا يدددد  الت ددددة السدددداوية للتاميددددة المبايدددد

بيادددل نتددداما الدراإدددة      يمدددا التربويدددةغيدددال الماتدددرال الدالدددة علدددى ت لدددن  هدددداا ت دددة التاميدددة المبايدددة للليدددادال   لالتربويدددةللليدددادال 

تتمثدددي ادددي ليدددت ت دددة م دددددة الهدددداا للتاميدددة المبايدددة  يةمت لبدددال ت دددوير الداب المبادددي للليدددادال التربويدددة بالمملكدددة العربيدددة السدددعود

م  لتددواار الماتددرال الدالددة علددى ت لددن  هددداا ت ددة التاميددة المبايددة للليددادال التربويددة 5232للليددادال التربويددة متواالددة مددت ر يددة المملكددة 

يدددة العمددددي علدددى ليددددت ت دددة م ددددددة   لادددي يدددوب الاتدددداما السدددابلة  ليددددل الدراإدددة ب همم5232لالمتواالدددة مدددت  هددددداا ر يدددة المملكددددة 

م  مدددت يدددرلرة تدددواار الماتدددرال الدالدددة علدددى ت لدددن  هدددداا 5232الهدددداا للتاميدددة المبايدددة للليدددادال التربويدددة متواالدددة مدددت ر يدددة المملكدددة 

حتياجدددال م  ليدددياغة ت دددة التاميدددة المبايدددة للليدددادال التربويدددة باددداب  علدددى اا5232هددد ل الت دددة لمدددد  تواالبدددا مدددت  هدددداا ر يدددة المملكدددة 

 التدريبية ال علية.

 

 م5232ر ية المملكة   الليادال التربوية  الداب المباي  ت ور ملتراالكلمات المفتاحية: 
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 اإلطار العام للدراسة:

 مقدمـة:

 يدددبل الترييدددز علدددى الداب المبادددي للمدددورد البددددرك إدددمة بدددارتة لدددد  الكثيدددر مدددن الماإسدددال التعليميدددة لتلبيدددة احتياجدددال 

ادددي الامدددو لالت دددور لمسدددايرة يدددي جديدددد ادددي محددداال المعرادددة  يمدددا  يدددب ل عمليدددال التاميدددة المبايدددة مدددن المدددداتي التدددي ال دددرد 

تدددداي المبتمدددين بلطدددايا ت دددوير التعلددديم لكونبدددا ترتكدددز علدددى اارتلددداب بالاكدددار لتعزيدددز التبدددرال لتحويدددد المبدددارال ادددي الحواندددم 

 لت ديال.المعراية لالمبارية لالوجدانية لمواجبة تلك ا

ليدددرتبب الداب المبادددي بالتاميدددة المبايدددة المسدددتدامة التدددي يمتدددد دلرهدددا علدددى ت سدددين  داب العددداملين بالماإسدددة التعليميدددة بمدددن 

لين عددددن العمليددددة التعليميددددة مددددن تددددده راددددت ي ددددابتبم لعيسدددداببم التبددددرال الايبددددا مددددن قددددادة لمعلمددددين لعداريددددين لعدددداملين مسدددد

 [1] .على الاطيلالمبارال الدتمة لت وير  دامبم 

ليعدددد قامدددد المدرإدددة عا دددرا رميسدددا ادددي ت ليدددن  هدددداا المدرإدددة لالرقدددي بمترجاتبدددا لت دددبل معيادددا ا ياطدددم للمدددوارد 

البددددرية  ال الك دددابة العاليدددة الم للدددة للت لعدددال المحتمعيدددةة لددد ا  يدددبل لزامدددا الترييدددز علدددى تاميدددة الداب المبادددي لددده يدددي توايدددم 

  [5] .التربوك ال علية لالمتحددة لتلن يوادر قيادية مدرإية توايم ت لعال المستلبي احتياجاته لاحتياجال الميدا 

لتمثدددي تاميدددة الداب المبادددي للليدددادال يدددرلرة حتميدددة الدددد  يدددب ل قيدددادة الماإسدددال التعليميدددة ادددي الوقدددل ال دددالي  يثدددر 

ال التددي ت دديب بعمليددة عتتددا  اللددرار  يمددا تعليددد ا ممددا يانددل عليدده اددي المايددي بسددبم الامددو الم ددرد اددي ححددم الماإسددال لالمعوقدد

   ااعليدددة الماإسددددال لمددددد  اإددددتعدادها إلنحددددات المبددددام المويولددددة عليبددددا تددددرتبب علددددى حددددد بعيددددد ب بيعددددة الليددددادة التددددي تسددددير  مددددر 

  [3] .الماإسة لتعمي على ت لين  هداابا

لالعمدددي علدددى ت ليدددن  هدددداابا  لادددي يدددوب مدددا إدددبن تتطدددل  هميدددة الددددلر الددد ك يلدددوم بددده اللدددادة ادددي ت دددوير ماإسددداتبم 

لتدددزداد هددد ل الهميدددة ادددي الماإسدددال التربويدددة نةدددرا ل بيعتبدددا التايدددة  ابدددي ت تددداي علدددى قامدددد لددده موايددد ال  عاليدددة لمتمي دددزة ا 

تتدددواار عادددد الحميدددتة ياللددددرة علدددى الت كيدددر العلدندددي  لايمدددا ي دددم بال دددالل العدددام  باإليدددااة علدددى اللددددرة علدددى عيحددداد ال لدددوه 

 ة لكاا ة المدايي التي تواجبه الماإسة التعليمية.اإلبداعي  

لللليدددادة التربويدددة دلر مبدددم ادددي ت ليدددن الهدددداا التاةيميدددة  حيدددع ع  التاةددديم اإلدارك لدددم يعدددد يسدددعى علدددى ت ليدددن هددددا 

لاحددددد  لعنمددددا يطددددت ن ددددم عيايدددده ت ليددددن العديددددد مددددن الهددددداا المعلدددددة لالمتددددداببة  لهاددددا يدددد تي دلر الليددددادة اددددي ت ليددددن هدددد ل 

قدددل لبدددين عتدددبا، ال اجدددال  لمت لبدددال التاةددديم  لقددددرة الليدددادة علدددى الهدددداا مدددن تدددده تويدددي با لت ديددددها بدددين تبددداين الموا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 561 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ا علدددى  ا لايددد   مواجبدددة المددددكدل المترتبدددة علدددى تاويدددت لتعلدددد الهدددداا التاةيميدددة  لالتت يدددل مدددن تلدددك التااقطدددال يعدددد ماتدددر 

  [0] .نحاا الليادة لاعاليتبا

اتبم الدددد عملدددل الدددددله المتلدمدددة علدددى يددددلي تمتددددت بددده الليدددادال التربويدددة مددددن  هميدددة ادددي قيددددادة ماإسدددتلادددي يدددوب مدددا 

مبددداراتبم لععددددادهم بالددددكي الددد ك يتااإدددم مدددت ححدددم المسدددالليال المللددداة علدددى عددداتلبم  لمواجبدددة الت دددديال المسدددتلبلية ادددي عدارة 

 ماإساتبم  ل لك من تده عل اقبم بالعديد من براما التامية المباية.

رنددداما متكامدددي إلعدددداد الليدددادال التعليميدددة يدددمن محموعدددة مدددن مت لبدددال ا دددي الوايدددال المت ددددة المريكيدددة يدددتم تاةددديم ب

التبدددرال العمليدددة  ليرتكدددز هددد ا البرنددداما علدددى  إدددان انتلددداب  اطدددي المرتددد ين لبرنددداما الليدددادة التربويدددة  ليا ددد  البرنددداما مدددن 

المدددددارن  ليبدددددا تددددده التعددددال  بددددين ندنددددة  مددددراا مددددن  يدددد ال الم ددددل ة هددددم   إددددات ة الحامعددددال لالمدددددراين  لمددددديرك 

برنددداما اإلعدددداد علدددى عدددرا الممارإدددال العلدددى نحاحدددا لقيمدددة للت سدددين المسدددتمر لبرنددداما الليدددادة التربويدددة  لت ديدددد المحددداال 

 .العمليدددة التدددي تلبدددي الم الدددم التعليميدددة للمرتددد ين للبرنددداما  مدددت تسدددليب الطدددوب علدددى المحددداال العمليدددة التدددي ت تددداي علدددى ت سدددين

[5] 

يددددتم ععددددداد الليددددادال التربويددددة اددددي عمددددار مددددن المعراددددة لالمبددددارال يحددددم    تتددددواار اددددي اللامددددد مددددن تددددده لاددددي عنحلتددددرا 

اجتيددددات ندنددددة بددددراما هددددي  برنددددداما الليددددادة التعليميددددة مددددن  جددددي الريدددددادة لالتميددددز  لبرندددداما اإلدارة التدددددايلية إلدارة النةمدددددة 

ة التاييددددر  لتحمددددت هدددد ل البددددراما بددددين الاةريددددة لالممارإددددة  لبعددددد لالعمليددددال الماإسددددية  لبرندددداما الليددددادة ااإددددتراتيحية لليدددداد

لة عددددن عدارة الماإسددددال التعليميددددة تاهلدددده هدددد ل الاجتيددددات هدددد ل البددددراما يددددتم مددددال اللامددددد رت ددددة مددددن السددددل ال الم ليددددة المسدددد

 ]6[ .الرت ة لليادة الماإسال التعليمية

بدددالترليا علدددى ن دددام لاإدددت لهميدددة الليدددادة ادددي ت سدددين  لعدرايدددا مدددن ال كومدددة الإدددترالية لهميدددة ععدددداد الليدددادال قامدددل

الاتددداما التعليميدددة ادددي المددددارن  لليدددعل محموعدددة مدددن الممارإدددال الامو جيدددة للليدددادة بددددا مدددن الترييدددز علدددى تدددت  اللامدددد  ل 

لاةريدددة  ال ددد ال اللياديدددة  لاهتمدددل بتددددريببم علدددى ممارإدددال الليدددادة مدددن تدددده محموعدددة متاوعدددة مدددن الدلار لالت دددراال لالدددا

الممارإدددة ال ديثدددة التدددي تسدددتحيم للمددددكدل الماإسدددية ب اعليدددة  مدددت تسدددليب الطدددوب علدددى الممارإدددال التدددي  نبتدددل نحاحبدددا ادددي 

 [7]  .الميدا  التربوك

لاددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية تواجدددده الليددددادال التربويددددة العديددددد مددددن ال ددددعوبال لالمدددددكدل التددددي تسددددتوجم تددددواار 

بدددراما تاميدددة مبايدددة عاليدددة الك دددابة لت دددوير مبدددارال اللدددادة لقددددراتبم علدددى مواجبدددة هددد ل ال دددعوبال لالمددددكدل التدددي تدددواجببم 
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نددده ا توجدددد بدددراما تدريبيدددة لمددددراب المددددارن مرتب دددة باإلعدددداد لبددد ل ع( 5223) داتدددي مدارإدددبم  الدددد  يددددل نتددداما دراإدددة ال ايددددك

 الوظي ة لاايت اب بالبراما التلليدية  يما ا توجد الس ة ل هداا م ددة لتدريم مديرك المدارن على مت لبال لظام بم.

تربويددددة مرتب ددددة باإلعددددداد (  ندددده ا توجددددد بددددراما لتاميددددة الداب المباددددي للليددددادال ال5222) يمددددا تويددددلل دراإددددة العبددددرك

للوظي دددة ال اليدددة ل   م دددور  إددداليم التاميدددة المبايدددة هدددو اليثدددر إدددلبية مدددن حيدددع تادددو،  إددداليم التاميدددة المبايدددة يبدددراما عامدددة  

عددددم مددددارية الليدددادال التربويدددة ادددي ليدددت الهدددداا لت ديدددد  إددداليم تلددددويم ل لاايت ددداب بالإددداليم التلليديدددة مثدددي لر  العمدددي

 ة المباية ليعل ارتبام م تو  البراما بالهداا المويوعة.براما التامي

( يدددددعل بدددددراما تاميدددددة الداب المبادددددي للليدددددادال التربويدددددة 5216) يمدددددا  يددددددل دراإدددددة ال دددددوتي لال ربدددددي لالدإدددددوقي

 داب هددد ل يدددانر علدددى ن سدددية لااعليدددة  دددديببالمملكدددة لعددددم مراعاتبدددا لدحتياجدددال التدريبيدددة ال عليدددة للليدددادال التربويدددة ل   هددد ا ال

 الليادال المر ال ك يستلزم ت وير براما التامية المباية الملدمة لبم.

لقددددد هدددددال الر يددددة الحديدددددة للاةددددام التعليمددددي اددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية علددددى اارتلدددداب بالماإسددددال التعليميددددة  يددددي 

عليبدددا المبدددارال اللياديدددة التدددي تمكدددابم مدددن تكدددو  مدممدددة لمت لبدددال ال يددداة ادددي اللدددر  ال دددادك لالعددددرين  لتتدددوار ادددي اللددداممين 

ععدددداد الددداشب لالددددبال لمسدددتلبي مددددرم لمتميدددزة لددد ا بددد لل حكومدددة تدددادم ال دددرمين الددددري ين الملدددك إدددلما  بدددن عبدددد العزيدددز 

جبدددودا جبدددارة  مدددن  جدددي ععدددداد تددداغلي الوظدددامل اللياديدددة لامدددتديبم الت دددام  لالمبدددارال التدددي تمكدددابم مدددن الليدددام بمبدددامبم 

 [8].ياتبم لممارإتبا ب اعلية  من تده تدريببم  نااب التدمة على العديد من  ند ة لبراما التامية المبايةلمسالل

م  لعدرايدددا مابدددا لهميدددة الددددلر الددد ك  تلدددوم بددده الليددددادال 5232لادددي ظدددي الر يدددة ال موحدددة للمملكدددة العربيدددة السدددعودية 

با  ل داب رإدددددالتبا  لمواجبدددددة المددددددكدل المعلددددددة لالتايدددددرال التربويدددددة ادددددي قيدددددادة الماإسدددددال التعليميدددددة ن دددددو ت ليدددددن  هدددددداا

 تكددو  المتسددارعة التددي ت دديب ببددا  اددإ   لددك يت لددم لجددود ت ددة متكاملددة الريددا  لتاميددة الليددادال التربويددة مبايددا لععدددادها ل 

 عدارة علدى لاللددرة لالتاةديم الت كيدر علدى اللددرة لدديبا قيدادة لاعيدة معده  للالتكي د تكيي ده علدى لقدادرة جداهزة لليدادة التايدر

 مدت التعامدي علدى قدادرة قيدادة  مريدن عدن عا يتد تى لدن مابدا  لهد ا العداملين جميدت السدريت  لتمكدين بددكلبا المتدالدة المعرادة

معده  بمدا يتددم  اللامدد لالعداملين بدين المتبادلدة لالثلدة الحمداعي العمدي مريدن عدن بدي ادردك  بددكي لدي  المتايدرال يدي هد ل

 م.       5232ت لين  هداا ر ية 
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 مشكلة الدراسة:

تواجددده الماإسدددال التعليميدددة ادددي المملكدددة العربيدددة السدددعودية ت دددديال تدددديدة نتيحدددة للتايدددرال التكاولوجيدددة السدددريعة  المدددر 

للماإسددددال التعليميددددة اللدددددرة علددددى تحددددالت الدددد ك ا يددددد، محدددداا  للتددددردد اددددي البدددددب ببددددراما تدددداملة للت ددددوير لالت ددددديع تطددددمن 

 مدايلبا لنلام الطعل ايبا لتتوامم مت مت لبال محتمت المعراة.

لقددد تزايددددل ال اجددة ادددي المملكددة علدددى ت ددوير الماإسدددال التعليميددة  يثدددر مددن  ك لقدددل مطددى للدددن يددتم  لدددك عا مددن تدددده 

بادددي الحيدددد لالمتابعدددة لالتددددريم المسدددتمر  االلامدددد المدرإدددي هدددو ااهتمدددام بت دددوير  داب الليدددادال التربويدددة  لمدددن تدددده التكدددوين الم

  [9].الم رك الإاإي لال اعي اي ت لين جودة العملية التعليمية

لقددددد  يدددددل نتدددداما العديددددد مددددن الدراإددددال السددددابلة يددددرلرة ااهتمددددام بتددددواير ماةومددددة متكاملددددة لتاميددددة الليددددادال التربويددددة 

( يدددعل درجدددة تت ددديب المسدددار الدددوظي ي للليدددادال 5210اليمدددي  الدددد  يددددل دراإدددة البتددداني )مبايددداة للليدددام بمبدددامبم علدددى الوجددده 

التربويدددة علدددى المسدددتو  التاةيمدددي  ليدددرلرة تبادددي عدارال مكاتدددم التعلددديم اإدددتراتيحيال تدريبيدددة حديثدددة لتاميدددة الك دددابة المبايدددة 

 للليادال المدرإية  لتواير بيئة م  زة للليادال لإلبدا، اي عملبم.

( علددددى يددددرلرة امددددتدك الليددددادال التربويددددة للمبددددارال لالك ايددددال اللياديددددة  5216مددددا  يدددددل دراإددددة ميددددم  لالوتددددمي)ي

ليددد لك يدددرلرة تددددريم الليدددادال التربويدددة  ناددداب التدمدددة لتاميدددة ممارإدددتبم للمبدددارال اللياديدددة لااإدددت ادة مدددن التوجبدددال ال ديثدددة 

لعدددالي ادددي التعدددال  مدددت  عطددداب هيئدددة التددددري  بالحامعدددال لتلدددديم بدددراما تدريبيدددة للمملكدددة ادددي دمدددا لتارة التعلددديم العدددام لالتعلددديم ا

 للليادال التربوية اي ممارإة المبارال الليادية.

( يددددرلرة تددددواير بددددراما اإلعددددداد لالتدددددريم الدتمددددة لتاميددددة مبددددارال 5216يدددد لك  يدددددل دراإددددة ال ددددوتي  لال ربددددي )

سددددتمر  لاددددرا الامددددو المباددددي  لالعمددددي علددددى راددددت مسددددتو  لي ددددابة الليددددادال الليددددادال التربويددددة مبايددددا  لتددددواير التدددددريم الم

 التربوية ال اية لاإلدارية  لتكوين التبرة العملية.

م إياإدددد  برندددداما الملددددك إددددلما  لتاميددددة المددددوارد البدددددرية عدارة للمددددوارد البدددددرية 5232لاددددي يددددوب ر يددددة المملكددددة 

بة المبايددددة علددددى  علددددى مسددددتو   لليددددت إياإددددال لت ديددددد قددددادة المسددددتلبي لإدددديلدم الدددددلرال التدريبيددددة لت ددددوير المبددددارال لالك ددددا

 لتمكيدددابم مدددن تدددده تعزيدددز ادددرا التددددريم لالت هيدددي  لهدددو مدددا يا بدددن  يطدددا علدددى الليدددادال التربويدددة ادددي الماإسدددال التعليميدددة

.[12] 

لتتحددده المملكدددة العربيدددة السدددعودية مثدددي معةدددم المحتمعدددال المعايدددرة علدددى الليدددادال التربويدددة باعتبدددارهم مدددن  هدددم الدلال 

ال عالددددة لمواجبددددة الت ددددديال المعايددددرة  ل حددددد  هددددم مددددداتي ت ليددددن مموحددددال المحتمددددت المسددددتلبلية مددددن تددددده ر يددددة المملكددددة 
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لتددددواير اددددرا  تربويددددة بالمملكدددة  هميددددة تايدددة للليددددادال التربويدددةم  للددد لك يددددا  مدددن الطددددرلرك    تدددولي الماإسددددال ال5232

التاميددددة المبايددددة المتميددددزة لبددددمة لبادددداب الدت ددددية اللياديددددة المتمكاددددة عداريددددا  لاللددددادرة علددددى مواجبددددة ت ددددديال الع ددددر مددددن تددددده 

 تزليدها بالمبارال الليادية الدتمة.

ت دددوير الداب المبادددي للليدددادال التربويدددة ادددي يدددوب ر يدددة لمدددن تدددده مدددا تلددددم تت ددددد مددددكلة الب دددع ال دددالي ادددي ال اجدددة ل

 م.5232المملكة العربية السعودية 

 تساؤالت الدراسة:

 تتبلور مدكلة الدراإة اي التسا ال التالية 

 ما لاقت الداب المباي للليادال التربوية بالمملكة العربية السعودية؟ .1

 اي المملكة العربية السعودية؟ ما معوقال ت وير الداب المباي للليادال التربوية .5

 م؟5232ما مت لبال ت وير الداب المباي للليادال التربوية بالمملكة العربية السعودية اي يوب ر ية  .3

 م؟5232ما الت ور ملترا لت وير الداب المباي للليادال التربوية اي يوب ر ية المملكة العربية السعودية  .0

 أهداف الدراسة:

 داب المباي للليادال التربوية بالمملكة العربية السعودية.التعرا على لاقت ال .1

 ت ديد معوقال الداب المباي للليادال التربوية اي المملكة العربية السعودية. .5

 م.5232ت ديد مت لبال ت وير الداب المباي للليادال التربوية بالمملكة العربية السعودية اي يوب ر ية  .3

 م.5232المباي للليادال التربوية اي يوب ر ية المملكة العربية السعودية  ليت ت ور ملترا لت وير الداب .0

 أهمية الدراسة: 

 لالهمية الت بيلية   تتدكي  همية الدراإة اي جانبين رميسين هما  الهمية الاةرية

 أوال: األهمية النظرية: 

ت ددددوير الماةومددددة التربويددددة بحميددددت  لالتددددي تايددددد علددددى يددددرلرة  م5232تتددددزامن الدراإددددة ال اليددددة مددددت ر يددددة المملكددددة 

مكوناتبددا  لت هيددي لبادداب تت دديال قياديددة قددادرة علددى اإلإددبام ال عدداه اددي ت ليددن  هددداا هدد ل الر يددة  يمددا تتمثددي  هميددة الدراإددة 

اددددي تااللبددددا مويددددو، ت ددددوير الداب المباددددي للليددددادال التربويددددة بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية اددددي ظددددي تعلددددد لتاددددو، مسددددالليال 

الليددددادال التربويددددة لمواجبددددة مدددددكدل المحتمددددت المدرإددددي لاللدددددرة علددددى اتتددددا  اللددددرارال ل لبددددا  االدددددلر الليددددادك  ل لمبددددام 

 الإلول ال ك يمارإه اللامد التربوك يسبم بدكي يبير اي مستو   داب المعلمين.
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 ثانيًا: األهمية التطبيقية: 

اللدددوة ادددي ماةومدددة التاميدددة المبايدددة للليدددادال التربويدددة تكمدددن  هميدددة الدراإدددة ال اليدددة ادددي ال اجدددة علدددى تددددتي  جواندددم 

ت يدددد نتددداما الدراإدددة ال اليدددة مسددداللي     المتوقدددت نلمددد  لتعزيزهدددا  ليددد لك ال اجدددة علدددى ريدددد جواندددم الطدددعل لمعالحتبدددا

يابادددي     التت ددديب التربدددوك عادددد ليدددت البدددراما التدريبيدددة الدتمدددة لتاميدددة الليدددادال التربويدددة مبايدددا  لت ديدددد الموايددد ال التدددي

 م.5232يت لى ببا اللامد  لبتاية اي يوب الر ية ال موحة للمملكة 

 مصطلحات الدراسة:

 األداء المهني: -1

" محموعدددة مدددن الهدددداا التدددي تتدددرجم ادددي لإدددامي ل ندددد ة لالتدددي تتتددد ها الماإسدددة لتت ددديب  يعدددرا الداب المبادددي ب نددده

لالك ايدددة المسدددتمرة للعددداملين ببدددا لتلبيدددة ااحتياجدددال ال اليدددة لالمسدددتلبلية لت دددوير مسدددتلبي الوظدددامل لدددديبا مدددن تدددده رادددت الك دددابة 

  [11] .للت ور الكمي لالاوعي لالتلاي المستمر اي الوظامل لال ا لمعايير لمت لبال الحودة العالمية"

لمددددا يب لوندددده مددددن  " محمددددو، مدددا يلددددوم بدددده الليددددادال التربويددددة بالمملكدددة العربيددددة السددددعودية لتُعرابدددا الباحثددددة عجراميددددا ب ندددده

جبددددود ماةمددددة لاددددن ت ددددة تمايددددة م ددددددة  ببدددددا ت ددددوير لت سددددين ي ددددابة الداب المدرإددددي لراددددت مسددددتو  جميددددت العدددداملين 

 بالمدرإة  لت سين العملية التعليمية  ل لك من تده البراما لالند ة التي تا   داتي لتاري المدرإة.

 القيادة التربوية: -0

لو  عدددن تا يددد  الهدددداا التدددي العمليدددة توجيددده العددداملين لاإلتدددراا علددديبم حيدددع عنبدددم مسددد"  تعدددرا الليدددادة التربويدددة ب نبدددا

 [15] .لية تواير الدااعية للعاملين مبما يانل دقة الت ب  ل ي ابة التاةيم"ال رإاها التت يب  ليت مي اللامد التربوك مس

 – )العمدداه المدرإددية لالحماعددة المدرإددة يرمددد التربددوك بددين ااجتمدداعي الت اعددي لتُعرابددا الباحثددة عجراميددا ب نبددا  لددك

لالتوجيدده   لاات دداه التدد نير عمليددال مددن هدد ا الت اعددي يتطددماه المحتمددت الم لددي ل لليدداب المددور( لمددا –التدميدد  – المدرإددين

 التربوية. ت لين الهداا لارا المدكدل  لحي اللرارال لاتتا 

 م:0202رؤية  -0

لالتدددي  عدددد ها  5232م الهدددداا لالبدددراما التدددي لردل ادددي لنيلدددة ر يدددة 5232يُل دددد بر يدددة المملكدددة العربيدددة السدددعودية  

محلددد  الدددددال  ااقت ددددادية لالتاميدددة اددددي المملكددددة العربيددددة السدددعودية لتعددددرا ب نبددددا "تارمددددة مريدددن ن ددددو الويددددوه ل هددددداا 

  [13] .المرادة  لالبويلة التي توجه جميت العماه ن وها"
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لتعرابدددا الباحثدددة  ب نبددددا الت دددب التامويدددة التددددي تاتبحبدددا المملكدددة العربيددددة السدددعودية مدددن  جددددي تاميدددة الل اعدددال التعليميددددة 

لال دددااعية لالتحاريدددة لال ددد ية لالتددددمال المتتل دددة مدددن  جدددي الابدددوا بالدللدددة  لقدددد ريدددزل ادددي بعددد   جزامبدددا علدددى يدددرلرة 

 بااب الدت ية الليادية المت ت ة.

 النظري للدراسة:اإلطار 

 أهداف تنمية األداء المهني للقيادات التربوية:

يعدددد  اللامدددد التربدددوك الرييدددزة الإاإدددية لالدعامدددة الرميسدددة لإليددددا لالت دددوير المدرإدددي الماددددود  لمدددن هادددا يدددا  اهتمدددام 

تسدددبم اددددي ت عيدددي دلر اللامددددد جدددودة التعلددديم بتاميددددة الداب المبادددي للليددددادة التربويدددة  اويدددعل بعدددد  المعدددايير لالممارإددددال التدددي 

للياته لالعمدددي علدددى تا يددد ها لالت دددوير المسدددتمر للليدددادة المدرإدددية ادددي اب دددورة مثلدددى لهدددي تريدددز علدددى علمدددام اللامدددد بددددلرل لمسددد

ددده عليددده مدددن قبدددي الحبدددال التارجيدددة  اإدددتتدام التكاولوجيدددا ال ديثدددة لم دددادرها المتتل دددة لااإدددت ادة مدددن التا يدددة الراجعدددة التدددي توج 

 [10] .اتلية التي تتابت إير العملية التعليمية داتي المدرإة  ل حتى من تده تلييمه لا سه ل دامه اليومي ل الد

للكددددي ت ددددبل بتاميددددة الداب المباددددي للليددددادة التربويددددة عمليددددة اإددددتثمار اعدددداه للمددددوارد البدددددرية يلددددزم    تابددددت  هددددداابا مددددن 

ععدددداد اللامددد قبددي الت اقددده بالمباددة  لمسددداعدة اللددادة الحدددد ادددي المباددة لتيسدددير ااحتياجددال ال عليددة لللامدددد  لتداددي  لجدده الل دددور اددي 

انتةدددامبم لتعزيدددز نلدددتبم ب ن سدددبم مدددت تب ددديرهم بالمددددكدل التدددي قدددد تدددواجببم لإدددبي مواجبتبدددا  لحدددي المددددكدل التدددي تواجددده 

التعلدددديم ال ديثددددة لاإددددتتدام الإدددداليم اللددددادة اللدددددامى لعمدعبددددم علددددى  حدددددا الاةريددددال اإلداريددددة لالتربويددددة لالا سددددية لتلايددددال 

  [12].الحديدة

يمدددا تبددددا عمليدددة تاميدددة الداب المبادددي للليدددادة التربويدددة علدددى تت يدددل بعددد  المعوقدددال التدددي تواجددده اللدددادة ادددي عملبدددم لباددداب 

ميدددة المعلمدددين بدددراما تامويدددة متكاملدددة لاعالدددة لللدددادة تسدددعى علدددى تاميدددتبم داتدددي المدرإدددة  ل تددددعيم دلر اإلدارة المدرإدددية ادددي تا

مباي دددددا  لت ليدددددن المدددددا  الدددددوظي ي لللدددددادة  لتمكدددددين اللدددددادة مدددددن ممارإدددددة التعلددددديم لالدددددتعلم المسدددددتمرين لمدددددن مسدددددايرة الت دددددور 

 [16].التكاولوجي لالثورة المعراية

بددددين  لمددددن  هددددداا تاميددددة الداب المباددددي للليددددادة التربويددددة مسدددداعدة اللددددادة علددددى تاميددددة عدقدددداتبم اإلنسددددانية لتيددددادة التعددددال 

المدرإدددة لالمحتمدددت لتاميدددة قددددرال اللدددادة اابتكاريدددة لتيدددادة قددددراتبم علدددى اإلبددددا، لالتحديدددد بمدددا يدددادك علدددى تدددرغيببم ادددي المبادددة 

ددددا عيحابيددددة لراددددت رلحبددددم المعاويددددة ممددددا يحعلبددددم يتحبددددو  ن ددددو مزيددددد مددددن التحديددددد  نتيحددددة  لاحدددداحبم اددددي عملبددددم لعيسدددداببم قيم 

 .[17]لالت ديع
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الداب المباددددي للليددددادة التربويددددة لددددي  تددددواير التبددددرال لالمبددددارال لالاددددراد ا سددددم  لعنمددددا غددددرن  ع  البدددددا مددددن تاميددددة

الددددعور ادددي  ن سدددبم بالرغبدددة ادددي ت سدددين قددددراتبم لمبددداراتبم  لتعدددديي الممارإدددال المبايدددة ن دددو غايدددة مل دددودة بل دددد ت سدددين 

سددددل ال التعليميدددة لعحددددداا تايددددرال لكددددي مدددددكلة لتاميدددة المترجددددال التعليميددددة لعحددددداا التايددددرال التدددي تويددددي بدددده البيئددددال لال

دراإدددية يت لدددم حلبدددا عجدددراب تعدددديي ادددي البدددراما التدريبيدددة لهكددد ا يدددادك الامدددو المبادددي دلرل ادددي مسددداعدة مدددديرك المددددارن علدددى 

 . تا ي   لك التعديي

اإلتحاهدددال اإليحابيدددة لديددده  لتبددددا التاميدددة المبايدددة لللامدددد علدددى رادددت مسدددتو   دامددده لتيدددادة قدرتددده علدددى الت كيدددر المبدددد،  لتاميدددة

ن دددو تلددددير عملددده لدلرل ادددي تيدددادة ااإدددتلرار التاةيمدددي لتيدددادة ال اعليدددة التاةيميدددة  لترإدددي  مبدددد  الرقابدددة ال اتيدددة يمدددا تبددددا 

  [19].التامية المباية على الامو المباي لللامد تت ي ا لت ور قدراته لي ايته الياديمية لالسلويية لالعلمية لاإلدارية

علدددى  هدددداا ت هيليدددة تاميدددة الداب المبادددي للليدددادة التربويدددة ا إدددبن يمكدددن للباحثدددة تلسددديم الهدددداا المرجدددوة مدددن عمليدددة لممددد

تويددددت لت هيددددي اللددددادة الدددد ين ي ملددددو  مدددداهدل متوإدددد ة  ل غيددددر تربويددددة اإددددتكماه تدددد هيلبم  ل هددددداا عدجيددددة توجدددده لعدددددي 

اا لموايبدددة التحديدددد لتعريدددل اللامدددد المدرإدددي علدددى  حددددا المعدددارا ندددواحي لجواندددم الل دددور ادددي  داب اللامدددد المدرإدددي  ل هدددد

لالعلدددوم لالاةريدددال اإلداريدددة  ل هدددداا الترقدددي الدددوظي ي مدددن  جدددي ح دددوه اللدددادة علدددى حدددوااز  ل لتدددرقيتبم علدددى ماايدددم عداريدددة 

  على.

 مبررات تنمية األداء المهني للقيادات التربوية:

ميدددة الداب المبادددي للليدددادال التربويدددة ادددالبع  يددددير علدددى الت دددور التلادددي لالددد ك تتادددو، المبدددررال لالإدددبال الداعيدددة علدددى تا

يعدددد مدددن  هدددم الإدددبال التدددي تسددددتدعي التاميدددة المبايدددة للليدددادال  لمدددا لبدددا مددددن انعكاإدددال علدددى العمليدددة التعليميدددة بكاادددة  بعادهددددا 

 [52]:للليادال نتيحة للمبررال التاليةلمحااتبا  لمن تده  لك تعرل الماإسال التعليمية ب همية التامية المباية 

 تست يت الليادال من تده عملية التامية المباية  داب  عمالبا للاجباتبا ب ورة  يثر ااعلية لجودة. -

 عيسال الليادال مبارال لقدرال جديدة اي محاه تت  با. -

 عتاحة محاه م توا لتعليم على مستو  عالي للتعليم مد  ال ياة. -

 ابم الثلااال الوماية لاإلقليمية لت سيرها لتعزيزها.المساعدة على  -

تسدددداعد التاميددددة المبايددددة الليددددادال التربويددددة علددددى اان تدددداا علددددى العددددالم التددددارجي لااإددددت ادة مددددن تبددددراتبم اددددي محدددداه  -

 التعليم.

 التتل  من الإاليم التلليدية اي الليادة لاإلدارة لاإتبدالبا بالإاليم ال ديثة. -
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 بما يال با من مبارال.تزليد الليادال  -

ادددي جميدددت محددداال العلدددم لالمعرادددة لقدددد إددداهمل ندددورة اات ددداال ادددي انتددددارها   الثدددورة المعرايدددة لالت حدددر المعرادددي -

 . لاتسا، ن اقبا

الثددددورة اددددي محدددداه تلايددددال المعلومددددال لاات دددداال  دل علددددى    يكددددو  العددددالم مدياددددة يددددايرة تاتلددددي ايبددددا المعددددارا  -

 المستحدة بسرعة هاملة.

 لتعدد مسالياته اي المحاه الليادك لاإلدارك.  تعدد  دلار الليادال التربوية -

 المستحدال المتسارعة اي محاه الليادة لاإلدارة مما يت لم من اللامد موايبة  لك. -

 دارة.محاه اإل  التوجه العالمي ن و التليد بالحودة الداملة للعملية التعلمية لااعتماد الياديمي  -

 لت بيله لان المعايير الدللية.  ما هو جديد لمت ور اي العملية التعليميةموايبة يي  -

ادددي التلايدددال المعايدددرة ليحدددم   إددداليم الت دددوير لالدددتعلم الددد اتي لادددن الت دددور لالتادددو، تعددددد النةمدددة التعلميدددة لتادددو،  -

 . على المعلم موايبة  لك

 الدراسات السابقة:

 المهنية:ول: دراسات تناولت التنمية المحور األ

( بدراإدددة هددددال علدددى التعدددرا علدددى ااعليدددة برنددداما ملتدددرا للتاميدددة المبايدددة قدددامم علدددى الدددتعلم الددد اتي  5210قدددام يددددكو)

لت سددددين مبددددارال التدددددري  لددددد  معلمددددي الكيميدددداب بمرحلددددة التعلدددديم الثددددانوك اددددي غددددزة  لاإددددتتدم الباحددددع المددددابا التحريبددددي  

التدريبيددددة لععددددداد قاممددددة بمت لبددددال التاميددددة المبايددددة لمعلمددددي الكيميدددداب بالمرحلددددة للت ليددددن  لددددك قددددام الباحددددع بت ديددددد ااحتياجددددال 

الثانويددددة باددددزة  يمددددا تددددم ععددددداد  دلال الب ددددع لهددددي  ب اقددددة المدحةددددة نددددم تطددددت معلمددددي الكيميدددداب اددددي المحموعددددة التحريبيددددة 

لتددددرا اددددي التاميددددة المبايددددة بددددي للبرندددداما الملتددددرا اددددي حددددين معلمددددي الكيميدددداب اددددي المحموعددددة الطدددداب ة لددددم تتطددددت للبرندددداما الم

تتطدددت للبدددراما الملدمدددة مدددن قبدددي لتارة التربيدددة لالتعلددديم  لبعدددد اانتبددداب مدددن تا يددد  البرنددداما الملتدددرا تدددم ت بيدددن  دلال الب دددع 

بعددددي ا علدددى ن ددد  محموعدددة الب دددع )التحريبيدددة لالطددداب ة( مدددن معلمدددي الكيميددداب بمرحلدددة التعلددديم الثدددانوك بادددزة  ليدددد ل نتددداما 

 علية البرناما الملترا اي تامية الحوانم المبارية لد  معلمي الكيمياب.الب ع اا

هددددال علدددى ت دددوير معدددايير التليددديم لالماتدددرال التايدددة  بتليددديم  دراإدددةب (Khuanwang, et al, 2016)يمدددا قدددام 

الم دددداهيم ال ديثددددة بددددراما التاميددددة المبايددددة لالتدددددريم المباددددي لل الددددم المعلددددم  لقددددد اعتمدددددل عمليددددة ت ددددوير هدددد ل المعددددايير علددددى 

التايدددة بتوجبدددال التاميدددة المبايدددة للمعلدددم باإليدددااة علدددى الاةريدددال لالدراإدددال لالب دددوا التدددي  جريدددل ادددي محددداه التاميدددة المبايدددة 
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( المعدددايير لالماتدددرال التايدددة 1لمدددن ندددم  مكدددن ليدددت مدددا يلدددي  )  للمعلدددم لقدددد تدددم ااعتمددداد ادددي الدراإدددة علدددى اإدددتمارة تليددديم

( مبدددارال معلدددم اللدددر  ال دددادك 3( المعدددايير الدلليدددة للتاميدددة المبايدددة للمعلمدددين 5)  ايدددة للمعلمدددين ادددي تايدنددددببدددراما التاميدددة المب

لالدددا للاتددداما تدددم اقتدددراا    تعتمدددد معدددايير التليددديم المبادددي لالتددددريم التحريبدددي   ( م ددداهيم محتمعدددال الدددتعلم المبادددي0  لالعددددرين

(معدددايير  3  (  التاميدددة ال اتيدددة للتلددددم المبادددي5بة التددددري  لالب دددع ادددي العمدددي ( ي دددا1لل البدددال المعلمدددال علدددى نددددا قواعدددد هدددي 

 للتلييم إيستتدمبا ال دل لالمدرإين المدراين على المعلمين التدريم المباي التحريبي. 

ن ( بدراإدددة هددددال التعدددرا علدددى درجدددة تدددواار مت لبدددال التاميدددة المبايدددة لللدددادة التربدددويي5212لقدددام الددددمرك  لاللوقدددا )

ادددي المددددارن السدددعودية  ليددد لك التعدددرا علدددى معوقدددال التاميدددة المبايدددة لللدددادة التربدددويين ادددي المددددارن السدددعودية  لدرجدددة ت ليدددن 

بدددراما التاميدددة المبايدددة لللدددادة التربدددويين لهدددداابا ادددي المددددارن السدددعودية  لاإدددتتدمل الدراإدددة المدددابا الويددد ي  لتكوندددل عيادددة 

اد اإدددتبانة لحمدددت البياندددال لالمعلومدددال  لتويدددلل الدراإدددة علدددى    درجدددة تدددواار مت لبدددال ( مدددديرا  لتدددم ععدددد22الدراإدددة مدددن )

التاميددددة المبايددددة لللددددادة التربددددويين اددددي المدددددارن السددددعودية جددددابل بدرجددددة متوإدددد ة  ل   درجددددة ت ليددددن بددددراما التاميددددة المبايددددة 

  بددددراما التاميددددة المبايدددة لللددددادة التربددددويين اددددي لللدددادة التربددددويين لهددددداابا ادددي المدددددارن السددددعودية جدددابل بدرجددددة يبيددددرة  يمدددا  

 المدارن السعودية تواجه العديد من المعوقال.

( دراإددددة هدددددال التعددددرا علددددى درجددددة تددددواار الليددددال التاميددددة المبايددددة لعدقتبددددا ب اعليددددة اتتددددا  5212يمدددا  جددددر  يراتددددي)

ة اإدددتتدم الباحددددع المدددابا الويددد ي المسدددد ي اللدددرار لدددد  مددددديرك المددددارن اابتداميدددة بدللددددة الكويدددل. للت ليدددن  هددددداا الدراإددد

ا لمدبمتدددده ل بيعددددة ل هددددداا الدراإددددة.  تمثلددددل  داة الدراإددددة بااإددددتبانة  لقددددد قددددام الباحددددع بالت يددددد مددددن يدددددقبا  اارتبددددامي نةددددر 

ا لمسددداعديبم ادددي جميدددت المددددارن اابتداميدددة بدللدددة الكويدددل البدددال  عدددددها  306لنباتبدددا لتكوندددل عيادددة الدراإدددة مدددن   501مددددير 

تويدددلل الدراإدددة علدددى    درجدددة تدددواار الليدددال التاميدددة المبايدددة ادددي المددددارن اابتداميدددة بدللدددة الكويدددل جدددابل بدرجدددة   مدرإدددة.

 عالية  ل   درجة ااعلية اتتا  اللرار لد  مديرك المدارن اابتدامية اي دللة الكويل جابل عالية.

ا  دراإددددة ((Sonia Bland ford, 2014ل جددددر    م بددددوم التاميددددة المبايددددة للمعلددددم  ل هددددداابا  هدددددال علددددى تعددددر 

ل هميتبدددا لمحااتبددددا. ل الكدددددل عددددن دلر المعلدددم اددددي ت عيددددي العمليددددة التعليميددددة. ل الوقدددوا علددددى ااتحاهددددال العالميددددة المعايددددرة 

ادددي  ادددي التاميدددة المبايدددة للمعلمدددين. اإدددتتدمل الدراإدددة المدددابا الويددد ي ببددددا التدددرلي بر يدددة مسدددتلبلية ملترحدددة يمكدددن    تسدددبم

ت سدددين بدددراما التاميدددة المبايدددة للمعلمدددين ادددي يدددوب ااتحاهدددال العالميدددة المعايدددرة. حيدددع تدددم  ت ديدددد ماةومدددة عجراميدددة تسددداعد ادددي 

لمايدددة لت دددوير بدددراما التاميدددة المبايدددة للمعلمدددين تتمثدددي ادددي  عقامدددة مددداتمر تربدددوك دللدددي يسددداعد ادددي  ةت ديدددد لبلدددورة اإدددتراتيحي

 ددددين  لاددددي اامددددد، علددددى المعددددارا لالمعلومددددالة تكددددوين هيئددددة لمايددددة تعبددددد عليبددددا الوقددددوا علددددى الراب التبددددراب لالمتت 
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مسددداللية التت ددديب للتددددريم  ناددداب العمدددي  لليدددت إياإددداته لت ديدددد الليدددة تا يددد ل  لمدددرم تلويمدددهة عندددداب معبدددد لمادددي لتت ددديب 

مددداعي  لااحتياجدددال ال عليدددة للمحتمدددت التعلددديم لالتددددريم يبدددتم بدددالتت يب لالت دددوير لالبرمحدددة العلميدددة الما للدددة مدددن الواقدددت ااجت

 لالمعلم. 

( بدراإددددة هدددددال الدراإددددة تعددددرا يددددعوبال بددددراما التاميددددة المبايددددة الموجبددددة لمدددددير المدرإددددة 5210لقددددام الدلإددددرك)

الثانويدددة السدددعودية ادددي السددديام التربدددوك الدددراهن  لتعدددرا  اطدددي الممارإدددال العالميدددة المتبعدددة ادددي محددداه التاميدددة المبايدددة لمدددديرك 

ارن الثانويدددة  لت سدددين لت دددوير بدددراما التاميدددة المبايدددة لمددددير المددددارن الثانويدددة السدددعودية ادددي يدددوب  اطدددي الممارإدددال المدددد

التدريبيدددة اددددي السدددديام التربددددوك المعايددددر. تسددددتتدم الدراإددددة المدددابا الويدددد ي ل لددددك بت ليددددي م بددددوم التاميددددة المبايددددة لتدددددتي  

لمددددارن الثانويدددة السدددعودية. ندددم تاتلدددي علدددى ريدددد لهدددم المعدددايير لالممارإدددال الويدددت الدددراهن للتاميدددة المبايدددة الموجبدددة لمدددديرك ا

العالميدددة لالمددددداتي التدددي تتبددددت اددددي ت دددميم بددددراما التاميددددة المبايدددة لمددددديرك المدددددارن ببددددا ت ديددددد مرجعيددددة حديثدددة يمكددددن اددددي 

 يومبا ت سين براما التامية المباية الموجبة لمديرك المدارن.

 اولت القيادة التربوية:المحور الثاني: دراسات تن

( دراإددددة هدددددال الكدددددل عددددن درجددددة ممارإددددة مددددديرك المدددددارن اابتداميددددة للمبددددارال 5210 جددددر  يددددالل ل  بددددوم  )

للت ليدددن   اللياديدددة مدددن لجبدددة نةدددر المعلمدددين داتدددي التدددب التطدددر ادددي السددد ين ادددي يدددوب الماةمدددة المتعلمدددة لالثلاادددة التاةيميدددة

دددا لمعلمدددة532  لتكوندددل عيادددة الدراإدددة مدددن ) هدددداا الدراإدددة  تدددم ععدددداد اإدددتبانتين لقدددد تويدددلل الدراإدددة علدددى    درجدددة   ( معلم 

ممارإدددة مددددديرك المدددددارن اابتداميدددة للمبددددارال اللياديددددة يكدددي مددددن لجبددددة نةدددر المعلمددددين داتددددي التدددب التطددددر يانددددل يبيددددرة  

رال اإلدراييددددة الت ددددورية لمددددن نددددم ليددددا  ترتيببددددا حسددددم اتتددددي )المبددددارال ال اتيددددة الدت ددددية نددددم المبددددارال ال ايددددة نددددم المبددددا

للددددم تةبددددر الاتدددداما لجدددددود اددددرلم دالددددة عح ددددامي ا لمتوإدددد ال تلددددديرال معلمددددي المددددددارن   المبددددارال اإلنسددددانية ااجتماعيددددة(

اابتداميددددة داتددددي التددددب التطددددر لدرجددددة ممارإددددة مددددديريبم للمبددددارال اللياديددددة يكددددي لالددددا للمتايددددرال )الحددددا   الرتبددددة العلميددددة  

 التبرة   عمي اي مدرإة يديرها/تديرها(.

هددددددال التعددددرا علدددددى درجددددة ممارإدددددة مدددددديرك المدددددارن الثانويدددددة للليدددددادة ( بدراإدددددة 5210لقددددام الددددددتوك  لال بيددددم )

التدقيدددة مدددن لجبدددة نةدددر معلمددديبم  لالتعدددرا علدددى ال دددرلم  ال الدالدددة اإلح دددامية بدددين متوإددد ال اإدددتحابال عيادددة الدراإدددة 

ة(  لقددددد اعتمدددددل لدرجددددة ممارإددددة الليددددادة التدقيددددة تعددددز  لمتايرال)الماهددددي العلمددددي  لعدددددد إدددداوال التدمددددة  لنةددددام الدراإدددد

( معلمددددا  لتويددددلل 360الدراإددددة علددددى المددددابا الويدددد ي المسدددد ي  لاإددددتتدمل ااإددددتبانة  داة لبددددا  مبلددددل علددددى عياددددة عددددددهم)

 الدراإة على    مديرك المدارن الثانوية بمدياة الرياا يمارإو  الليادة التدقية بدرجة يبيرة.
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ا الك ايدددال5216لقدددام العادددزك) اللياديدددة الدتمدددة لمددددير المدرإدددة ادددي المرحلدددة المتوإددد ة ادددي  ( بدراإدددة هددددال علدددى تعدددر 

ندددل عيادددة  دددا ادددي يدددوب متايدددرال )الحدددا   لالماهدددي العلمدددي  لإددداوال التبدددرة(  لتكو  دللدددة الكويدددل بويددد ه مددددراا تربوي دددا مليم 

راإدددة  ل ظبدددرل نتددداما  322الدراإدددة مدددن  راإدددة عددددم لجدددود معلدددم لمعلمدددة. لقدددام الباحدددع بت دددوير اإدددتبانة لليدددان متايدددرال الد   الد  

ادددرلم  ال دالدددة عح دددامية تعدددز  لندددر متايدددر الحدددا  ادددي جميدددت محددداال ممارإدددة مددددير المدرإدددة ادددي المرحلدددة المتوإددد ة ادددي 

ا من لجبة نةر المعلمين.  دللة الكويل للك ايال الليادية بوي ه مدرا ا تربوي ا مليم 

بددددا، لدددد  معلمدددي مددددارن المرحلدددة درإدددية ادددي تاميدددة اإل( بدراإدددة هددددال لمعرادددة دلر الليدددادة الم5216لقدددام الاعيمدددال)

بدددا، لددد  المعلمددين لمعراددة ال ددرلم بددين عاددراد العياددة حددوه تتميددة اإل  الثانويددة اددي تربيددة ق ددبة عمددا  لمددن لجبددة نةددر المعلمددين

كوندددل هددد ل لالدددا للمتايدددرال )التت ددد   لعددددد إددداوال التبدددرة ندددم الماهدددي العلمدددي( لتدددم باددداب ااإدددتبانة إلغدددراا الدراإدددة لت

( حيدددع اإدددتتدم الباحدددع المدددابا الويددد ي  ل ظبدددرل الاتددداما جدددابل درجدددة ممارإدددة للليدددادة المدرإدددية بدرجدددة 50الدراإدددة مدددن )

اددي  ( α=0.0 ) لجددود اددرلم  ال دالددة اح ددامية عاددد مسددتو  الدالددة متوإدد ة حسددم المعيددار المسددتتدم اددي هدد ل الدراإددة. 

د  معلمددي مدددارن المرحلدددة الثانويددة اددي تربيدددة ق ددبة عمددا  مدددن لجبددة نةددر المعلمدددين دلر الليددادة المدرإددية ادددي تاميددة اإلبدددا، لددد

 .تبع ا اتتدا الماهي العلمي

( بدراإددددة هدددددال التعددددرا لاقددددت اإددددتتدام البيئددددة التعليميددددة لتكاولوجيددددا اات دددداال 5213يمددددا قددددام الل  دددداني  لالتددددزك)

ايددددة الدددد ك تلدمدددده الليددددادال اإلداريدددة المدرإددددية لبددددم ببدددد ا الت ددددوا لالمعلومدددال لتوظي بددددا  لاتحاهدددداتبم ن ددددو عدارة التاميدددة المب

معلمدددا  لدلدددل الاتددداما  026اعتمددددل الدراإدددة المدددابا الويددد ي الت ليلدددي  باإدددتتدام اإدددتبانة مبلدددل علدددى عيادددة عددددوامية قوامبدددا 

ا  دددر ادددي الت بيلددددال علدددى    اإدددتتدامال  عطددداب البيئددددة التعليميدددة لتكاولوجيدددا المعلومددددال لاات ددداال  قدددي مدددن المتوإددددب لي

 التلليدية  ل   ت وراتبم لدلر الليادة اإلدارية المدرإية ن و دعمبم بب ا الت وا لي  اي محمله عيحابي ا. 

هدددب( بدراإدددة هددددال علدددى معرادددة النمدددام اللياديدددة السدددامدة لدددد  مدددديرك المددددارن الثانويدددة بمديادددة مكدددة 1033لقدددام الرلقدددي)

معلدددم  222إدددتتدمل الدراإدددة المدددابا الويددد ي اارتبدددامي  لتكوندددل عيادددة الدراإدددة مدددن المكرمدددة مدددن لجبدددة نةدددر المعلمدددين  لا

مددن جميددت معلمددي المرحلددة الثانويددة بالمدددارن ال كوميددة اددي مدياددة مكددة المكددة لاإددتتدم الباحددع اإددتبانة مددن ععدددادل يدد داة للب ددع 

نويدددة بمكدددة المكرمدددة هدددو الدددامب الدددديموقرامي  لجدددابل  بدددرت نتددداما الدراإدددة    الدددامب الليدددادك السدددامد لدددد  مدددديرك المددددارن الثا

يليدددده الددددامب اللتددددوقرامي ليددددا   قددددي النمددددام ممارإددددة الددددامب الترإددددلي يمددددا    درجددددة الريددددا الددددوظي ي لددددد  معلمددددي المرحلددددة 

 الثانوية من لجبة نةرهم يانل عالية. 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 511 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 التربوية:المحور الثالث: دراسات تناولت التنمية المهنية وعالقتها بالقيادات   

( بدراإددددة هدددددال علددددى ت ديددددد العدقدددة اارتباميددددة بددددين التاميددددة المبايددددة للليددددادال التربويددددة 5216قدددام ال ددددوتي  لال ربددددي)

المبايددددة للليددددادال التربويددددة    لتعددددرا لاقددددت التاميددددةبالمملكددددة العربيددددة السددددعودية لمسددددتو  الريددددا الددددوظي ي مددددن لجبددددة نةددددرهم

ل الدراإددددة المددددابا الويدددد ي الت ليلددددي لالمددددابا الملددددار   لتكددددو  محتمددددت الدراإددددة مددددن بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية  لاإددددتتدم

اددددردا  لتويددددلل  62الليدددادال التربويددددة اددددي ما لددددة الل دددديم  لاإددددتتدمل الدراإددددة ااإددددتبانة  داة لبددددا  لمبلددددل علددددى عياددددة مددددن 

ة العربيددددة السددددعودية لمسددددتو  الريددددا الدراإددددة علددددى لجددددود عدقددددة ارتباميددددة بددددين التاميددددة المبايددددة للليددددادال التربويددددة بالمملكدددد

 الوظي ي.

( بدراإدددة هددددال علدددى ت ديدددد الر يدددة المسدددتلبلية لت دددوير بدددراما التاميدددة المبايدددة للدددادة المددددارن 5216يمدددا قدددام الددددمرك)

ادددي مددددارن التعلددديم العدددام بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية ادددي يدددوب ااتحاهدددال العالميدددة  لاإدددتتدمل الدراإدددة المدددابا الويددد ي مدددن 

ده اإدددددتتدام  حدددددد  دلال الب دددددوا الكي يدددددة لهدددددو ت ليدددددي لاإدددددتلراب الدبيدددددال السدددددابلة  ال العدقدددددة بالتاميدددددة المبايدددددة للدددددادة تددددد

المددددارن  لتل دددل الدراإدددة علدددى محموعدددة مدددن الاتددداما مابدددا  يدددرلرة الت دددوير المسدددتمر لبدددراما التاميدددة المبايدددة للدددادة المددددارن 

ة ادة السددددعودية  لااإددددت ادة مددددن الممارإددددال العالميددددة اددددي محدددداه التاميددددة المبايددددة للدددداددددي مدددددارن التعلدددديم العددددام بالمملكددددة العربيدددد

 المدارن.

( بدراإدددة هددددال علدددى التعدددرا علدددى الددددلر الليدددادك لمدددديرك المددددارن بمكدددة المكرمدددة ادددي تاميدددة 5213يمدددا قدددام العاتدددر) 

الويدددد ي المسدددد ي  لاتددددتملل عياددددة  المعلمددددين مبايددددا  اإلدراك لالممارإددددة مددددن لجبددددة نةددددرهم  لاإددددتتدمل الدراإددددة المددددابا

مدددديرا ادددي مراحدددي التعلددديم العدددام ال كدددومي  لاعتمددددل الدراإدددة ااإدددتبانة  داة لبدددا  لتويدددلل الدراإدددة علدددى  532الدراإدددة علدددى 

لجدددود عدقدددة ارتباميدددة  ال دالدددة عح دددامية بدددين درجدددال عدراك لممارإدددة مدددديرك المددددارن ادددي مرحلدددة التعلددديم العدددام لددددلرهم 

 تحال يي من م الر الدراإة.اامية المعلمين مبايا الليادك اي ت

( دراإددددة هدددددال تعددددرا لاقددددت اإددددتتدام البيئددددة التعليميددددة لتكاولوجيددددا اات دددداال لالمعلومددددال 5213ل جددددر  الل  دددداني) 

عتمدل التوظي بددددا  لاتحاهددددداتبم ن دددددو عدارة التاميدددددة المبايدددددة الددددد ك تلدمدددده الليدددددادال اإلداريدددددة المدرإدددددية لبدددددم ببددددد ا الت دددددوا.

معلمدددا  لدلدددل الاتددداما علدددى     026لدراإدددة المدددابا الويددد ي الت ليلدددي  باإدددتتدام اإدددتبانة مبلدددل علدددى عيادددة عددددوامية قوامبدددا ا

اإدددتتدامال  عطددداب البيئدددة التعليميدددة لتكاولوجيدددا المعلومدددال لاات ددداال  قدددي مدددن المتوإدددب ليا  دددر ادددي الت بيلدددال التلليديدددة  

 مدرإية ن و دعمبم بب ا الت وا لي  اي محمله عيحابي ا. ل   ت وراتبم لدلر الليادة اإلدارية ال
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( بدراإدددة هددددال علدددى تعدددرا مسدددتو  الك ايدددال المبايدددة لمدددديرك المددددارن الثانويدددة ال كوميدددة ادددي دللدددة 5215لقدددام اددددا )

الكويددددل لعدقتدددده بدرجددددة مدددددارية المعلمددددين اددددي يددددااعة اللددددرار مددددن لجبددددة نةددددرهم لقددددد تكددددو  محتمددددت الدراإددددة مددددن جميددددت 

علمدددين لالمعلمدددال ادددي المددددارن الثانويدددة ال كوميدددة ادددي جميدددت المادددامن التعليميدددة ادددي م ااةدددال دللدددة الكويدددل السدددل لالبدددال  الم

دددا لمعلمدددة. لتدددم اتتيدددار عيادددة عددددوامية  تكوندددل مدددن  0013عدددددهم  دددا لمعلمدددة لباسدددبة  980معلم  مدددن محتمدددت الدراإدددة   %55معلم 

الللدددى  للك ايدددال المبايدددة لمدددديرك المددددارن الثانويدددة  لالثانيدددة  للمددددارية ادددي  للادددرا جمدددت البياندددال قدددام الباحدددع بباددداب  داتدددين

اتتددددا  اللددددرار  لتويددددلل الدراإددددة علددددى الاتدددداما اتتيددددة  ع  مسددددتو  الك ايددددال المبايددددة لمددددديرك المدددددارن الثانويددددة ال كوميددددة اددددي 

المعلمدددين ادددي يدددااعة اللدددرارال ادددي ل ع  درجدددة مددددارية   دللدددة الكويدددل مدددن لجبدددة نةدددر المعلمدددين بددددكي عدددام يدددا  متوإددد  ا

للجددددود اددددرلم  ال دالددددة   المدددددارن الثانويددددة ال كوميددددة اددددي دللددددة الكويددددل مددددن لجبددددة نةددددرهم بدددددكي عددددام يانددددل متوإدددد ة

ادددي درجدددة مددددارية المعلمدددين ادددي يدددااعة اللدددرارال ادددي المددددارن الثانويدددة ال كوميدددة ادددي دللدددة  2.22عح دددامية عادددد مسدددتو  

 لل الل اإلناا. الكويل تبع ا لمتاير الحا  

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

مدددن تدددده العدددرا السدددابن للب دددوا لالدراإدددال السدددابلة التدددي تااللدددل متايدددرال الدراإدددة ال اليدددة  يمكدددن مدحةدددة  لجددده 

 الدبه لااتتدا لما يميز الدراإة ال الية عن الدراإال السابلة ليمكن عريبا يالتالي 

 الحالية والدراسات والبحوث السابقة:أوجه التشابه بين الدراسة 

اعتمدددددل الدراإددددال السددددابلة اددددي الويددددوه علددددى نتامحبددددا علددددى عياددددال متتل ددددة حسددددم مبيعددددة الدراإددددة  لقددددد تاوعددددل العياددددال 

 المستتدمة اي الدراإال السابلة من حيع العدد لالحا  لمبيعة العياة.

تت دددن بعددد  الدراإدددال السدددابلة مدددت الدراإدددة ال اليدددة ادددي ل تاوعدددل الماددداها المسدددتتدمة   الدراإدددال السدددابلة  هدددداا للت ليدددن

( 5213لدراإددددة الل  دددداني  لالتددددزك)م(  5210تااللبددددا للمددددابا الويدددد ي المسدددد ي حيددددع تادددداله يددددد مددددن الدددددتوك لال بيددددم )

(  (Sonia Bland ford, 2014(  لدراإدددددة 5228(  لدراإدددددة العتيبدددددي)5210(  لدراإدددددة الدلإدددددرك)5212يراتدددددي)

 هب(.1052لدراإة الرميل)

 يما تاوعل  دلال الدراإة المستتدمة اي الدراإال السابلة ما بين اإتبانال لملايي  جاهزة ل تر  من ععداد الباحثين.

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 511 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات والبحوث السابقة 

الداب المبادددي للكدددن مدددن جواندددم تتتلدددل الدراإدددة ال اليدددة عدددن الدراإدددال السدددابلة بددد    غلدددم الدراإدددال اهتمدددل بتاميدددة 

م  بيامدددا اهتمدددل الدراإدددة ال اليدددة 5232متتل دددة لدددم تتعدددرا علدددى تاميدددة الليدددادال التربويدددة لبتايدددة بعدددد يددددلر ر يدددة المملكدددة 

 م.5232اي يوب ر ية المملكة العربية السعودية  بدراإة التامية المباية للليادال التربوية

 السابقة أوجه االستفادة من البحوث والدراسات 

يدددا  لبدددد ل المحموعددددة مددددن الب ددددوا لالدراإددددال السددددابلة  نرهددددا اددددي تويدددديل الر يددددة  مددددام الباحددددع اددددي جميددددت المراحددددي  

مدددار باددداب اإل لعجدددرابال الب دددع ال دددالي  لتمثلدددل  لجددده ااإدددت ادة للباحدددع ادددي الدراإدددال السدددابلة ادددي العديدددد مدددن المدددور مابدددا  

اإددددة  لاددددي توجيدددده الباحددددع علددددى بعدددد  المراجددددت  ال العدقددددة لال ددددلة بالب ددددع لاددددي ت ديددددد المددددابا المتبددددت اددددي الدر  الاةددددرك

 لاي ت سير نتاما الدراإة لتدعيمبا باتاما الدراإال السابلة.  ال الي

 منهج الدراسة:

بادددداب  علددددى مدددددكلة الدراإددددة ل إددددئلتبا اددددإ  المددددابا المدمددددم للدراإددددة هددددو المددددابا الويدددد ي الت ليلددددي حيددددع يعتمددددد علددددى" 

ا يي ي ددا  ل يمي ددا  حيددع عندده  لددك الاددو، مدددن دراإددة الةدداه رة يمددا توجددد اددي الواقددت ليبددتم بويدد با ليدد  ا دقيل دددا  ليعبددر عابددا تعبيددر 

الب ددوا الدد ك يدددتم بواإدد ة اإدددتحوال جميددت  اددراد محتمدددت الب ددع  ل عيادددة يبيددرة مددابم  ل لدددك ببدددا ليدددل الةدداهرة المدرلإدددة 

ل لددددك مددددن  [51].ت  لددددك علددددى دراإددددة العدقددددة  ل اإددددتاتاي الإددددبال "مددددن حيددددع مبيعتبددددا لدرجددددة لجودهددددا الددددب  دل     يتحددددال

ت دددور ملتدددرا لت ددددوير تدددده اإلمدددد، لالب دددع ادددي  دبيدددال الب دددع التربدددوك لالدراإددددال السدددابلة المتعللدددة بمويدددو، الب دددع" 

 ". م5232الداب المباي للليادال التربوية اي يوب ر ية المملكة العربية السعودية 

 م0202األداء المهني للقيادات التربوية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية  تصور مقترح لتطوير

 أوال_ منطلقات التصور المقترح:

 المنطلق التعليمي للمملكة العربية السعودية: .1

ت ددددوير الماةومددددة  لالتددددي تايددددد علددددى يددددرلرة   م5232يتددددزامن الت ددددور الملتددددرا مددددت ر يددددة المملكددددة العربيددددة السددددعودية  -

بحميدددت مكوناتبدددا  لت هيدددي لباددداب تت ددديال قياديدددة قدددادرة علدددى اإلإدددبام ال عددداه ادددي ت ليدددن  هدددداا هددد ل الر يدددة   التربويدددة

 ل لك موايبة لرإالة التعليم لدعما  لمسيرتبا  لبااب جيي متعلم قادر على ت مي المساللية لاتتا  اللرارال مستلبد .

بيدددة السدددعودية لالتدددي تسدددتوجم مراجعدددة الدددامب المريدددزك ادددي اإلدارة التايدددرال التدددي يددددبدها الاةدددام التعليمدددي بالمملكدددة العر -

 م.5232ليعل دلرل اي ت لين الت وير المادود لماةومة التعليم لتزامن ت ويرل مت ر ية المملكة 
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 المنطلق السياسي للمملكة العربية السعودية: .0

ر  ال دددادك لالعددددرين  لر يدددة المملكدددة تتمثدددي يدددورة المحتمدددت السدددعودك السياإدددي المتوقدددت لالدددا  لمت لبدددال محتمدددت اللددد 

 م ايما يلي 5232

 محتمت يامن ب رية التعبير عن الر ك لالمدارية السياإية للموامن اي يااة الند ة. -

 حرا المحتمت السعودك لماإساته على الد ااية لالازاهة اي يااة الند ة. -

 ععدب قيمة العلم لالثلااة اي المحتمت السياإي. -

 لسعودك ن و عتاحة ال رية لتمكين الموامن من المدارية اي ال ياة السياإية.توجه المحتمت ا -

 للة اي الدللة.الجود قيادال ماهلة ل ات اللرار السياإي  لتللد ماايم مس -

 المنطلق االقتصادي للمملكة العربية السعودية: .0

 السعودك.لجود ت ة للتامية ااقت ادية لالبدرية ت لن مت لبال لمموحال المحتمت  -

 يرلرة الت وه ن و السوم الوماية اي ظي التمة المالية العالمية لتطتم الإعار. -

 محتمت يتحه على الماااسة اي ظي اقت اد العولمة لت رير الإوام. -

 ليت ال كومة إياإال لحوااز لتدحيت الل ا، التاا على المدارية المتميزة. -

 ة: المنطلق االجتماعي للمملكة العربية السعودي .4

 ماترال التامية اي المملكة تدير على يرلرة التلدم اي الماترال التاية بال  ة لالتعليم. -

 يياغة ماةومة متكاملة من الليم لالتدقيال التي ت كم المحتمت. -

 ااعتراا بدلر ماإسال المحتمت المدني التي تعمي لان مرجعية لماية. -

 على التوظيل الكامي )السعودة(.تباي اإتراتيحية لتللي  معده الب الة ليوا   -

 التوجه المحتمعي ن و ت مين ااحتياجال الإاإية للمواماين من غ اب  لمسكن  لموارد مامية  لي ية. -

 المنطلق التكنولوجي للمملكة العربية السعودية:  .5

 محتمت علمي تكاولوجي يرتكز على اقت اد المعراة لتكاولوجيا المعلومال. -

 ة العلمية لالتكاولوجيه لاة لل وار لالت اهم بين الجياه الحديدة.التوجه إلحده الثلاا -

 التوجه من محتمت مستبلك للتكاولوجيا  على مستثمر  نم ماتا لبا. -

 ندر نلااة التكاولوجيا لمت لبال بااب محتمت المعراة لكااة  لجه ال ياة اي المملكة. -
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 ثانيًا_ مبررات ومرتكزات التصور المقترح:

الليدددادال يدددرلرة مواجبدددة هددد ا الت دددور لالتايدددر  ىمعرادددي لالت دددور التكاولدددوجي الددد ك يددددبدل الع دددر ادددرا علددداان حدددار ال -

لعددددي بتكاولوجيددددا المعلومددددال لاإددددتتدامبا  ىعلدددد ليكونددددو ممددددا يت ل ددددم تاميددددة الليددددادال مباي ددددا لمواجبتدددده لالتعامددددي معدددده 

 لتوظي با اي عملية الليادة لاإلدارة داتي المدرإة.

التاميدددة المبايدددة ليدددعل انتددددارها ادددي المددددارن  امتابعدددة الحديدددد ادددي محددداه الليدددادة  ل اإلدارة م ددددلد للاايدددة يدددعل نلاادددة  -

لا يوجدددددد اهتمدددددام بدددددالب وا اإلجراميدددددة  بدددددي لي تلدددددر المحتمدددددت المدرإدددددي لممارإدددددال التاميدددددة المبايدددددة مثدددددي تبددددداده اتراب 

 تعل م من الم ادر المتاوعة.لالزيارال ال  ية لالالد المويوعي لالادلال للر  العمي لال

يدددعل بدددراما ععدددداد الليدددادال قبدددي تدددولي الليدددادة  د  علدددى تددددني مسدددتوك الليدددادال  باإليدددااة علدددى ظبدددور  إددداليم جديددددة ادددي  -

الليددادة لاإلدارة يدددي  لددك  د  علدددى  هميددة ليدددرلرة تاميددة الليدددادال مباي ددا حتدددى يمك اددوا مدددن التالددم علدددى نددواحي الل دددور ادددي 

 الت ورال ال ديثة اي الليادة لاإلدارة . اإلعداد لمواجبة

 التاميدددددددددة المبايدددددددددة يدددددددددرلرة م للدددددددددة ع ا مدددددددددا  رادل المددددددددددارن الليدددددددددام بت دددددددددوير  هدددددددددم الريدددددددددامز ببدددددددددا  ا لهدددددددددم -

 الليادال التربوية. 

حبم تاميددة قددددرال الليددادال اابتكاريدددة لتيددادة قددددراتبم علددى اإلبددددا، لالتحديددد بمدددا يددادك علدددى تددرغيببم ادددي المباددة نتيحدددة لاحدددا -

ددا عيحابيددة لراددت رلحبددم المعاويددة ممددا يحعلبددم يتحبددوا ن ددو مزيددد مددن  اددي عملبددم لتاييددر إددلويبم علددى الاطددي لعيسدداببم قيم 

 التحديد لالت ديع.

 ثالثًا_  أهداف التصور المقترح:

عيددة لي ددابة تداددي  لجدده الل ددور اددي ععددداد الليددادال قبددي تددولي الليددادة لعع دداب نددو، مددن التعزيددز لماإسددال اإلعددداد عددن نو -

 الليادال الملت لين بالتدريم حتى يتساى لبا مراجعة ت ب لبراما اإلعداد.

 ت سين جودة  داب جميت الليادال من تده تامية مباراتبم لمساعدتبم على مواجبة مت لبال العمي المتحددة. -

 ي تواجه الليادال اي عملبم.رات معايير الداب المتوقعة من الليادال التربوية بإتالة لتت يل بع  المعوقال الت -

 تمكين الليادال من ممارإة  حدا  إاليم الليادة لمن مسايرة الت ور التكاولوجي لالثورة المعراية. -

 مساعدة الليادال على تامية عدقاتبم اإلنسانية لتونين ال لة بيابم لبين العاملين معبم البيئة . -

 قدراتبم على اإلبدا، لالتحديد.تامية قدرال الليادال اابتكارية لتيادة  -
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ت ليدددن الامدددو المسدددتمر للليدددادال لرادددت مسدددتو   دامبدددم المبادددي لت سدددين اتحاهددداتبم ليدددلي مبددداراتبم لتيدددادة معدددارابم لمدددن  -

 نم اارتلاب بالمستو  الليادك لبم.

رايددددة لالمباريددددة انتلددداب  اطددددي الم دددادر المع ىتاميدددة مبددددارال الب دددع لااإتل دددداب العلمدددي ب يددددع ي دددبل اللامددددد قدددادرا علدددد -

 الدتمة لالتي تمكاه من الليام ب دلارل المتعددة ب اعلية.

 تامية قدرال الليادال على اإللمام بالإاليم ال ديثة اي الليادة لاإلدارة لتعزيز تبراته. -

ابدددددا ت سدددددين اتحاهدددددال الليدددددادال ن دددددو المبادددددة لالداب لتاميدددددة ااتحدددددال اإليحدددددابي للددددددعور باانتمددددداب للمدرإدددددة لالريدددددا ع -

 لمساعدتبم على التكيل المباي داتي البيئة المدرإية.

اإدددتاده جميدددت اإلمكاندددال الماديدددة لالبددددرية ادددي ت دددوير عمليدددة التاميدددة المبايدددة للليدددادال إلنحددداا برامحبدددا لت ليدددن  ق دددي  -

 اامدة مادودة من عمليال التامية المباية.

 ي التعالني لالعمي برلا ال رين.مبد  التامية المباية ال اتية للليادال لالعم ىالت ييد عل -

 رابعًا_ متطلبات تطبيق التصور المقترح:

 م .5232متواالة مت ر ية المملكة  ليت ت ة م ددة الهداا للتامية المباية للليادال التربوية -

 م.5232المملكة لالمتواالة مت ر ية  تواار الماترال الدالة على ت لن  هداا ت ة التامية المباية للليادال التربوية -

 بااب  على ااحتياجال التدريبية ال علية. يياغة ت ة التامية المباية للليادال التربوية -

 قيام التت يب الزماي لبراما التامية المباية على مراعاة مسالليال اللادة اليومية. -

 بالت ة ااإتراتيحية لت سين المدرإة. ربب ت ة التامية المباية للليادال التربوية -

    تسبم براما التامية المباية اي توعية الليادال التربوية بمساللياتبم. -

 م .5232لان ر ية المملكة  التعال  مت يليال التربية اي ليت براما التامية المباية للليادال التربوية -

 تا ي  مرايز التدريم  براما التامية المباية لالا للت ة المويوعة. -

 ة عن ااحتياجال التدريبية للليادال المدرإية. تحبيز قاعدة بيانال متكامل -

 تا   براما التامية المباية باإتتدام  إاليم لاإتراتيحيال حديثة قابلة للت بين. -

 تتسم بالمويوعية. ت ديد ت ب تلييم لبراما التامية المباية للليادال التربوية -

 م الحديدة.ب بيعة يدحياتب ربب براما التامية المباية للليادال التربوية -

 توار المرلنة لبراما التامية المباية حتى يمكن تعديلبا حسم ال اجة. -
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 لإللت ام اي براما التامية المباية.   توار حوااز تدحيعية للليادال التربوية -

 ت ديد الليادال التربوية الم لول تدريببم لنو، التدريم الم لول لمدة البراما لالاتاما المتوقعة مابم. -

 آليات تنفيذ التصور المقترح:خامسا_ 

يحدددم    تعمدددي  بدددراما التاميدددة المبايدددة علدددى    تكدددو  رامددددة ادددي ت سدددين وجوووود رؤيوووة واضوووحة لبووورامج التنميوووة المهنيوووة:  .1

لت دددوير  داب الليدددادال التربويدددة  مدددن تدددده ت دددة مدرلإدددة ترقدددى ببدددم مباي دددا مبل دددا لدتحاهدددال العالميدددة ال ديثدددة ادددي الليدددادة  

  دامبم لال ا لمت لبال التامية البدرية ليما  الحودة. لبما يطمن ت وير

تسدددعى بدددراما التاميدددة المبايدددة علدددى باددداب قددددرال الليدددادال التربويدددة علدددى وجوووود رسوووالة محوووددة لبووورامج التنميوووة المهنيوووة:  .5

ال ديثدددة  مدددن التعامدددي مدددت متايدددرال الع دددر  لتايدددد علدددى تاميدددة الك ايدددال المبايدددة للليدددادال للتعامدددي مدددت مت لبدددال الليدددادة 

 تده يي ما تلدمه من  ند ة لبراما تدريبية.

لت ل دددم  لدددك الت ديدددد الددددقين لالوايدددل لهدددداا لمبدددام تحديووود أهوووداف ومهوووام بووورامج التنميوووة المهنيوووة للقيوووادات المدرسوووية:  .3

بايددددة علددددى بدددراما التاميددددة المبايددددة لمحااتبددددا للإدددداملبا اددددي يددددوب الواقددددت لت ددددديال المسددددتلبي  لتعمددددي بددددراما التاميددددة الم

 ت لين العديد من الهداا التي تكو  غايتبا الإاإية هي ت وير لت سين  داب الليادال.

يحدددم    تلدددوم عمليدددة ليدددت لت دددميم بدددراما ل ندددد ة التاميدددة المبايدددة علدددى التت ددديب بووورامج التنميوووة المهنيوووة للقيوووادات:  .0

لدراإددددة الممارإددددال المبايددددة الراهاددددة لت ددددميم ااإددددتراتيحي الدددد ك يا لددددن مددددن ااحتياجددددال التدريبيددددة ال عليددددة للليددددادال 

البددددراما لالنددددد ة اددددي يددددوب الواقددددت لاحتياجددددال المسددددتلبي مددددت مراعدددداة عمكانيددددة لمت لبددددال التا يدددد  لجددددودة م تويددددال 

البدددراما لالندددد ة التدريبيدددة بمدددا يتااإدددم مدددت الثدددورة المعرايدددة لالتكاولوجيدددة  لمدددن  هدددم البدددراما التدددي يحدددم    تتطدددمن ادددي 

 ية المباية للليادال التربويةما يلي ت ة التام

 التت يب ااإتراتيحي لاإلدارة اإلإتراتيحية.

 النمام لالإاليم ال ديثة اي الليادة. -

 عدارة التمال التعليمية. -

 مبارال اللامد ال عاه. -

 عدارة الوقل. -

 اإلدارة اإللكترلنية. -

 مبارال التوايي ال عاه. -
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يحدددم    يلدددوم التت ددديب الزمادددي لبدددراما ل ندددد ة التاميدددة المبايدددة علدددى مراعددداة يوووة: التخطووويل الزمنوووي لبووورامج التنميوووة المهن .2

إددير العمدددي المدرإددي لعددددم اإلتددده بددده لليددت الحددددله الدراإددي اليدددومي بمددا يدددوا ر اددرا التاميدددة المبايددة لكدددي قامددد  يمدددا 

العلمددددي للبددددراما لتددددواير تددددبور السدددداة بمددددا يتااإددددم لححددددم الم تددددو   ىيحددددم    يتسددددم بااتسددددام لالواقعيددددة لالتوتيددددت علدددد

 الت ة الزماية حسم ال اجة. ىعا ر المرلنة ال ك يمكن من تدله عدتاه تعديدل عل

يحدددم    تتسدددم  إددداليم لاإدددتراتيحيال تا يددد  بدددراما التاميدددة المبايدددة  أسووواليب واسوووتراتينيات تنفيوووذ خطوووة التنميوووة المهنيوووة: .6

 إدددد  التعددددال  لالمدددددارية لالعمددددي بدددددرلا  ىللت بيددددن  ل   تلددددوم علددددبال دانددددة لال اعليددددة لالواقعيددددة لالمرلنددددة لاللابليددددة 

ال ريدددن لتبددداده التبدددرال لاتراب لاحتدددرام الدددر ك اتتدددر  لتلدددوم علدددى  إددداليم عبداعيدددة لابتكاريدددة تسدددبم ادددي الامدددو المبادددي 

 للليادال المدرإية.

لالمتابعددددة بالدددددمولية لالمرلنددددة ليحددددم    تتسددددم ت ددددب التلددددويم تقووووويت ومتابعووووة بوووورامج وأنشووووطة خطووووة التنميووووة المهنيووووة:  .0

ت ليلبددددا لهددددداابا   لااإددددتمرارية لاإددددتتدام  إدددداليم تلددددويم متاوعددددة للت يددددد مددددن مترجددددال بددددراما التاميددددة المبايددددة لمددددد

الت سددددن ادددددي الداب المدرإددددي للليدددددادال المدرإددددية  مدددددت اتسددددام  دلال التلدددددويم بالمااإددددبة لالواقعيدددددة  ىلانعكددددان  لددددك علددددد

 لالتكامي.

 قات تنفيذ التصور المقترح:سادًسا_ معو

يدددد تي ريددددد المعوقددددال التددددي تواجدددده تا يدددد  الت ددددور الملتددددرا مددددن تددددده التت دددديب ااإددددتراتيحي لالتابددددا بال ددددعوبال 

التاميددددة المبايددددة لهددددداابا لليددددت الت ددددب البديلددددة  لالمعوقددددال التددددي يمكددددن    ت ددددد  مددددن ت ليددددن اإلإددددتراتيحية الملترحددددة لبددددراما

 المتوقعة  لتتمثي  هم المعوقال اي لمواجبة ه ل ال عوبال 

ال دددياغة اإلجراميدددة اللابلددددة  ىمعوقدددال تتعلدددن ب هدددداا برندددداما تاميدددة الداب لعموميدددة لتددددمولية الهدددداا لااتلارهدددا علدددد -

 للليان لالتلويم لالم ارقة بين  هداا البرناما التدريبي لبين الاةرة المستلبلية.

معدددايير اتتيدددار المددددرل الكدددلب ليدددعل المكااددد ل لال دددوااز لنلددد   معوقدددال تتعلدددن بالمددددرل مدددن حيدددع اااتلدددار علدددى -

  عداد المدربين المتت  ين.

التددددريبي ل همبدددا التكدددرار ادددي معةدددم البدددراما التدريبيدددة لالم ارقدددة بدددين الهدددداا المويدددوعة   مددددكدل تتعلدددن بدددالم تو -

الدددتعل م الددد اتي لالامدددو المبادددي لعددددم  للبرنددداما لم تدددوال لعددددم احتدددواب البرنددداما التددددريبي علدددى مدددا يددددحت الليدددادال علدددى

 مدممة الت ة الزماية الم ددة للبرناما مت م توال.
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مددددكدل تتعلدددن بالليدددادال مدددن عددددم مراعددداة ااحتياجدددال التدريبيدددة للليدددادال لعددددم عتاحدددة التددددريم لحميدددت ال ئدددال العاملدددة  -

 عيدها.بالتعليم لإلبية المتدرل اي اتتيار البراما التدريبية لم تواها لموا

مدددكدل تتعلددن بددالتلويم  مثددي اااتلددار علددى المعددايير ال اإددمة اددي التلددويم ممددا يددادك علددى تددكلية لرلتيايددة التلددويم لعدددم  -

اإدددتمراريته لالمحاملدددة لالتبدددال  ادددي لحدددا  التلدددويم لعددددم جديدددة ب دددوا المتددددربين يوإددديلة لتلدددويمبم   حيدددع يحدددم    

مرلندددددة لااإدددددتمرارية لاإدددددتتدام  إددددداليم تلدددددويم متاوعدددددة للت يدددددد مدددددن تتسدددددم ت دددددب التلدددددويم لالمتابعدددددة بالددددددمولية لال

ت ليلبدددا لهدددداابا لانعكدددان  لدددك علدددى الت سدددن ادددي الداب المدرإدددي للمعلمدددال     مترجدددال لحددددة التاميدددة المبايدددة لمدددد

 مت اإتتدام  دلال التلويم المااإبة لالواقعية.

 توصيات الدراسة:

 م .5232متواالة مت ر ية المملكة  امية المباية للليادال التربويةالعمي على ليت ت ة م ددة الهداا للت -

لالمتواالدددة مدددت  هدددداا  يدددرلرة تدددواار الماتدددرال الدالدددة علدددى ت لدددن  هدددداا ت دددة التاميدددة المبايدددة للليدددادال التربويدددة -

 م.5232ر ية المملكة 

 التدريبية ال علية.بااب  على ااحتياجال  يياغة ت ة التامية المباية للليادال التربوية -

 قيام التت يب الزماي لبراما التامية المباية على مراعاة مسالليال اللادة اليومية. -

 م.5232لان ر ية المملكة  التعال  مت يليال التربية اي ليت براما التامية المباية للليادال التربوية -

 لت سين المدرإة.بالت ة ااإتراتيحية  ربب ت ة التامية المباية للليادال التربوية -

    تسبم براما التامية المباية اي توعية الليادال التربوية بمساللياتبم. -

 تا ي  مرايز التدريم  براما التامية المباية لالا للت ة المويوعة. -

 تحبيز قاعدة بيانال متكاملة عن ااحتياجال التدريبية للليادال المدرإية.  -

 لإللت ام اي براما التامية المباية.   التربويةتوار حوااز تدحيعية للليادال  -

 تتسم بالمويوعية. ت ديد ت ب تلييم لبراما التامية المباية للليادال التربوية -

 ب بيعة يدحياتبم الحديدة. ربب براما التامية المباية للليادال التربوية -

  اجة.يرلرة تواار المرلنة لبراما التامية المباية حتى يمكن تعديلبا حسم ال -

    تا   براما التامية المباية باإتتدام  إاليم لاإتراتيحيال حديثة قابلة للت بين. -

    تسبم براما التامية المباية اي توعية الليادال التربوية بااتحاهال ال ديثة اي الليادة المدرإية. -
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 يادال المدرإية.   تراعي مرايز التدريم الاةام المدرإي عاد تا ي  براما التامية المباية للل -

    تدتمي ت ب تا ي  براما التامية المباية للليادال التربوية على  إاليم تلويمية لليان ت نير نتاما التدريم . -

    تسبم براما التامية المباية اي تيادة قدرة الليادال التربوية على يات اللرار. -

 ربوية على مواجبة التمال المدرإية.   تسبم براما التامية المباية اي ت وير قدرة الليادال الت -

 عع اب حوااز لميزال مالية للعاملين اي محاه الليادة المدرإية . -

 بدكي دقين.    تا   عدارال التعليم الت ة الساوية للتامية المباية للليادال التربوية -

 نااب التدريم .  يلال ا ك   تريز براما التامية المباية على الحانبين الاةر -

 _ المقترحات:ثالثا

ان دقددددا  مددددن  هميددددة مويددددو، تاميددددة الداب المباددددي لدلرل المبددددم اددددي اارتلدددداب بالمسددددتو  المباددددي للليددددادال التربويددددة  

 لالدراإدددةلانعكدددان  لدددك علدددى مسدددتو  جدددودة العمليدددة التعليميدددة ب نرهدددا  يلتدددرا الباحدددع عندددراب هددد ا المويدددو، مدددن تدددده الب دددع 

 من تده الملترحال التالية 

 دراإة ميدانية حوه تلييم نتاما براما التامية المباية الملدمة للليادال التربوية اي محاه الليادة.عجراب  -

 دراإة ااعلية براما التامية المباية اي رات ي ابة اإتتدام التكاولوجيا لد  الليادال التربوية. -

 م.5232يوب ر ية بالمملكة اي  دراإة دلر مرايز التدريم اي الامو المباي للليادال التربوية -

 اي محاه الليادة. دراإة دلر عدارال التعليم اي ت لين الامو المباي للليادال التربوية -

 اي محاه الليادة. دراإة تلييمية لحودة براما التامية المباية للليادال التربوية -
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