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Abstract  
The current study aimed to identify the requirements of the development of school leaders' 

performance in the light of standards of school leadership quality of Public Education Evaluation 

Commission in Saudi Arabia. Additionally, this study seeks to identify the statistical significant 

differences between the means of the respondents' responses on the requirements of requirements of the 

development of school leaders' performance according to the study's variables (the current work, 

grade). The researcher used the descriptive approach to analysis the data of this study. The study's 

population consisted of public schools' leaders and they are (1018) leaders and (22,521) teachers 

totaling (23,539) individuals. The researcher used the questionnaire as study instrument that has been 

validated. The data of this study was analyzed and processed statistically by using SPSS program. The 

results of this study show that the study's respondents agree intermediately on the requirements of the 

development of school leaders' performance. These requirements include supporting the activities, tools 

and methods that lead to the development and improvement of the school, as well as releasing the 

culture of school performance of the school's leaders and adopting the flexible policies based on the 

devolution of powers to enable workers occupationally and motivate school staff to meet the standards 

of Public Education Evaluation Commission in Saudi Arabia. The results of this study show that there 

are statistical significant differences at the level of (0.01) between the means of the respondents' 

responses on the requirements of the development of school leaders' performance according to the 

current position variable (teacher – school leader) for the sake of the respondents of the school leaders 

while there are not statistical significant differences between the respondents' responses means on the 

requirements of the development of school leaders' performance according to the current workplace.  

The study provided some recommendations to focus on the provision more incentives for the 

school leaders and define Public Education Evaluation Commission in Saudi Arabia and its standards, 

as well as activate the consulting role of Colleges of Education in all local universities as an experience 

source for school leaders and build a certain strategy to select, prepare and train the school leaders 

before and during the services in the light of standards of school leadership quality of Public Education 

Evaluation Commission in Saudi Arabia. 

  الملخص
إلى التعرف على متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم  هدفت الدراسة

وكذا البحث عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تجاه متطلبات ، التعليم بالمملكة العربية السعودية
، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي(، المرحلة الدراسية، العمل الحالي) بعًا لمتغيرات الدراسةت، تطوير أداء القيادات المدرسية

بإجمالي مجتمع ، معلماً ( 22,521) وعدد، قائد مدرسة( 1018) وعددهم الحكومي وتكون مجتمع الدراسة من قادة مدارس التعليم العام
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وتم معالجة البيانات ، ولقد تم التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، داة للدراسةواستخدم الباحث االستبانة كأ(، 23,539) دراسة
وجاءت أهم النتائج بأن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد عينة ، إحصائيًا عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

مها دعم األنشطة واألساليب واألدوات التي تتجه بالمدرسة نحو وكان من أه، الدراسة على متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية
وتبني السياسات المرنة القائمة على تفويض الصالحيات لتمكين ، ونشر ثقافة تطوير األداء المدرسي وتقويمه، التطوير والتحسين
توصلت الدراسة إلى أن هناك فروقًا ذات داللة  كما، وتحفيز العاملين بالمدرسة الستيفاء معايير هيئة تقويم التعليم، العاملين وظيفياً 

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية باختالف ( 0,01) إحصائية عند مستوى
د هناك فروق ذات داللة بينما ال توج، وذلك لصالح أفراد عينة الدراسة من قادة المدارس(، قائد مدرسة –معلم) متغير العمل الحالي

إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو المتطلبات الالزمة لتطوير أداء القيادات المدرسية باختالف متغير العمل 
 الحالي.
التعليم  والتعريف بهيئة تقويم، منح المزيد من الحوافز المتنوعة للقيادات المدرسيةوعن توصيات الدراسة فجاءت مؤكدة على  
وبناء إستراتيجية محددة ، تفعيل الدور االستشاري لكليات التربية بكافة الجامعات المحلية كبيوت خبرة للقيادات المدرسيةو ، ومعاييرها

عداد وتدريب القيادات المدرسية قبل وأثناء الخدمة في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية  الختيار وا 
 السعودية.

 : مقدمةال
تشهد دول العالم اهتماما واسعًا بالتعليم وحركة تطويرية مستمرة ال تهدأ جاءت على شكل سلسلة من اإلصالحات والبرامج  

وكنتيجة طبيعية ، وشملت تلك اإلصالحات والبرامج التطويرية القيادة المدرسية، للرفع من مخرجات النظم التعليمية، التربوية التطويرية
 لذلك فقد لحق القيادة المدرسية تغيرات كبيرة اتضحت في اتساع مهامها و مجاالتها.

، بل أصبحت تجمع بين النواحي اإلدارية والفنية في عن واحد، وعليه فلم تعد القيادة المدرسية مقتصرة على األعمال الروتينية
، واإلشراف الفني، واألنشطة التربوية، والمناهج، واإلداريين، والمعلمين، لطالبوما يتصل با، وتعني بكل ما يتصل باألعمال اإلدارية

 (.3 ، م2010، صالحة) وربط المدرسة بالمجتمع المحلي.
، وهذا التطور في دور القيادة المدرسية يزيد من أهمية القائد المدرسي فمنه و به تبدأ عمليات التطوير واإلصالح المدرسي 

حينما يؤكد أنه و إلحداث تغيير تعليمي إيجابي فالبد من وجود قائد مدرسي ملم ( ,Georg,Williamم 1989) يمذلك جورج ول ويؤكد
  .بالمعرفة منتمي لعمله فقائد المدرسة هو العنصر األهم لتحسين األداء المدرسي

لب ذلك مزيد من االهتمام به والعمل ويتط، وبناًء على ذلك فالقائد المدرسي يواجه تحديات كبيرة لها تأثير مباشر على أدائه 
فتقويم األداء هو أولى الخطوات لتطويره ، ولن يتسنى ذلك إال من خالل تقويم أداءه، وتطوير أداءه، على رفع مستواه وتعزيز كفاءته

ئة مستقلة لها معاييرها الخاصة ومن هنا جاء لهيئة تقويم التعليم أهميتها وحتميتها لتقوم بدورها المأمول في هذا الوقت للرقي بالتعليم كهي
وفي وبناًء على ذلك واستكمااًل لجهود الباحثين في تطوير أداء القيادات المدرسية جاءت ، التي تُْقوم من خاللها جودة القيادة المدرسية

تقويم التعليم بالمملكة هذه الدراسة للوصول لمتطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة 
 العربية السعودية.

 تعتبر إدارة المؤسسات التعليمية من أهم وأبرز األنشطة اإلنسانية في المجتمعات باختالف توجهاتها ومكانتها بين : مشكلة الدراسة
 وسياسيًا.، واقتصادياً ، ومرجع ذلك مساسها وتأثيرها المباشر في حياة الشعوب اجتماعياً ، الدول

يجد العناية الكبيرة والدعم الهائل من القيادة الحكيمة لتطوير ، والمتتبع لحال التعليم لدينا بالمملكة العربية السعودية بشكل عام 
وسيستمر -واستمر هذا االهتمام إلى السنوات الحاضرة ، فقد نال التعليم اهتماًما كبيًرا منذ أن أنشئت المملكة العربية السعودية، التعليم
وقد شهد التعليم في السعودية في بداياته تطوًرا يندر ، ومن مؤشرات هذا االهتمام ما يخص  للتعليم من ميزانية الدولة -ن اهلل تعالىبإذ
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إال أنه مع مرور الوقت ، من ناحية االنتشار واستيعاب الطالب والطالبات ومجانية التعليم والتشجيع على االلتحاق به، مثيله في العالم
 هر مشكالت تواجه هذا النظام التعليمي وتحتم التطوير والتجديد لمعالجة تلك المشكالت وخلق فر  أكبر لتطوير األداء.بدأت تظ
حيث ، فالتعليم لدينا يتعرض النتقادات كبيرة باعتباره مازال دون مستوى الطموحات لمواكبة التطلعات والجهود التي تبذلها الدولة 

علمية والتقارير الرسمية عن أوجه القصور التي يعاني منها هذا القطاع وأبرزت العديد من المعوقات التي كشفت العديد من الدراسات ال
وواقعه الفعلي الميداني خاصة على المستوى ، كما أن هناك فجوة بين أهدافه المعلنة المنشودة، تحول دون تحقيق الجودة المأمولة

  (.3 ، ه1428، البالع) اإلجرائي التنفيذي
التي توصلت إلى أن المؤسسة التربوية في شكلها الحالي, ال تلبي الحد األدنى ( ه1430) كما يؤكد ذلك القصور دراسة المالكي 

وجود قصور في التخطيط ( ه1427) وعن القيادة المدرسية تحديدًا تؤكد دراسة الشعيالن، المطلوب من األهداف التعليمية التربوية
ومن أوجه ومظاهر االنتقادات والقصور حول واقع تعليمنا ما يتعرض له الطالب من أشكال العنف ، ارساالستراتيجي لدى قادة المد
على ( ه1434) كما أكدت دراسة طيبة، تعرض الطالب داخل المدرسة ألشكال من العنف( ه1425) حيث أكدت دراسة البشري

وما توفر ، ومن خالل تتبع نتائج تلك الدراسات، درسة من العنفوجوب تفعيل معاهدة حقوق الطفل في اإلسالم لحماية الطفل داخل الم
وبما أن ، نلمس الحاجة الماسة لتطوير أداء تلك القيادات، من معلومات ومن واقع الخبرات ومعايشته واقع القيادات المدرسية في أداءها

ولما لهذه الهيئة من أهمية ، بإنشاء هيئة تقويم التعليمالمملكة العربية السعودية خطت الخطوة األولى في مجال االعتماد المدرسي وذلك 
 و دراسة الريس( ه1430) ودراسة عل الشيخ( ه1428) كبيرة حيث أوصت بها العديد من الدراسات العلمية كدراسة الملحم

م لتحديد متطلبات تطوير فمن هنا أتت هذه الدراسة والتي اعتمدت على معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعلي(، ه1436)
، وهذا ما يؤكد الحاجة الكبيرة لهذه الدراسة، لمعالجة تلك المشكالت التي أشارت إليها الدراسات العلمية السابقة أداء القيادات المدرسية

الدراسات في هذا  ويعضد ذلك حداثة تأسيس هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية مما يدل أن هذه الدراسة ستكون من أوائل
تها المجال باإلضافة لكون هذه الدراسة تأتي مساندة لهيئة تقويم التعليم في نشر ثقافة التقويم ونشر معايير الهيئة ومؤشراتها وبيان أهمي

 ومجاالت عملها.
 هدفت هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة : 
ايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية التعرف على متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء مع -1

 السعودية.
البحث عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تجاه متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في   -2

المرحلة ، العمل الحالي) تبعًا لمتغيرات الدراسة، ربية السعوديةضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة الع
 (.الدراسية

 ويمكن توضيح ذلك كما يلي، لهذه الدراسة أهمية نظرية وأخرى عملية: أهمية الدراسة : 
 األهمية النظرية : 
 تأتي هذه الدراسة مواكبة للجهود المبذولة لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل عام.  .1
من أجل لفت األنظار ، تلقي هذه الدراسة الضوء على معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية  .2

 في ضوء تلك المعايير.، القيادات المدرسيةو إلى متطلبات تطوير أداء ، لالهتمام بها
أهمية اإلثراء العلمي الذي يمكن أن تضيفه هذه الدراسة للمكتبة التربوية ؛ نظرًا لعدم وجود دراسة ميدانية تناولت هذا الموضوع   .3

إضافة علمية في  ويأمل الباحث أن يكون هذا العمل، مما يجعل الحاجة ملّحة إللقاء الضوء عليه وتوضيحه، حسب علم الباحث
 هذا المجال. 
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 األهمية العملية : 
 لفت انتباه اهتمام المسئولين لمتطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية. .1
  قد تسهم هذه الدراسة في فتح عفاق جديدة للمزيد من الدراسات في مجال اإلدارة التربوية والتي تستهدف تطوير األداء. .2
 لإلجابة على التساؤالت التالية تسعى هذه الدراسة: أسئلة الدراسة : 
، ما متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية .1

 من وجهة نظر أفراد الدراسة؟
متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تجاه  .2

المرحلة ، العمل الحالي) تبعًا لمتغيرات الدراسة، معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية
 ( الدراسية
 : حدود الدراسة

  اقتصرت الدراسة على التعرف متطلبات تطوير أداء القيادات في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم : الحد الموضوعي
 التعليم بالمملكة العربية السعودية. 

  ومعلميهم( ثانوي، متوسط، ابتدائي) اقتصرت الدراسة الميدانية على قادة المدارس في جميع المراحل الدراسية: الحد المكاني ،
 التعليم بمدينة الرياض.  شرفي القيادة المدرسية بإدارةوم

 ه.1438 - 1437تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي : الحد الزمني 
 مصطلحات الدراسة : 
 م2008، عمر) والمتطلب أمر أو عمل يطلب تحقيقه، وهو اسم مفعول من تطلب، متطلبات جمع ومفردها " متطلب ": متطلبات ،

 59 ) 
االرتقاء بمستوى أداء القائد المدرسي من وضع إلى وضع أفضل وصواًل لتحقيق الهدف المطلوب : ويعرف الباحث التطوير إجرائيًا بأنه 

  .بكفاءة عالية في ضوء معايير هيئة تقويم التعليم
 م2005، محامده) بأي مؤسسه من المؤسساتهو مجموعه أنشطة ووظائف يمارسها أي إداري لتحقيق األهداف الخاصة : األداء ،

 28.) 
أم فعلية والتي تبرز قدرته على ، جميع األنشطة التي يقوم بها قائد المدرسة قولية كانت: ويعرف الباحث األداء إجرائيًا بأنه 

  .التغيير في المدرسة من أجل تحقيق األهداف المرسومة في ضوء معايير هيئة تقويم التعليم
 غاياتها وبلوغ، ألهدافها المدرسة تحقيق األول عن المسؤول وهو، بالمدرسة العاملين لجميع المباشر هو الرئيس: درسيالم القائد ،

 (.79، ه1417، الحقيل) والمدرسة البيت بين العالقة توثيق عن المسؤول أنه كما
وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ليكون مسؤاًل عن المعين رسميًا من قبل  الشخ : بأنه القائد المدرسي إجرائياً  الباحث ويعرف 

 والعمل على توفير االمكانات والظروف لبلوغ األهداف المرسومة. ، جميع جوانب العمل في مدرسته لتحقيق بيئة تعليمية أفضل
 ي الجهة المختصة في المملكة وه، هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية إعتبارية مستقلة ماليًا وادارياً : هيئة تقويم التعليم

ويقوم ، بالتقويم والقياس واالعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتها في خدمة االقتصاد والتنمية الوطنية
  وهذا التعريف هو مايقصده الباحث.، عليها مجلس إدارة رئيسه يعين بأمر ملكي
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 اإلطار النظري 
 المدرسيالقائد : األول
 ( : مدير المدرسة) القائد المدرسي 

يعتبر القائد المدرسي منطلق نجاح المدرسة ومحور ارتكازها وداعم أساسي للعاملين بها على الصعيد المادي والمعنوي لرفع  
، ارئة لتفادي المشكالتوقائد المدرسة بال شك قادر على السيطرة على األحداث الط، دافعتيهم للعمل وتحقيق الرؤية المستقبلية للمدرسة

 والعمل على حلها باعتبار المدرسة وحدة متكاملة تضم بين جنباتها مكونات عناصر متفاعلة ومتصارعة. 
بأن القائد المدرسي يجب أن يتصف بخصائ  ومهارات تتطلبها األدوار التي يتوقع ( م1997) وبناًء على ذلك يؤكد أحمد 

 واالرتياح. هدافها المنشودة في أجواء من األمنممارستها في قيادته للمدرسة لبلوغ أ
والمشرف الدائم ، "المسئول األول عن إدارة المدرسة وتوفير البيئة التعليمية المناسب فيها بأنه( 9 ، م2015) ويعرفه الحية 

 األهداف العامة".وتقويم أعمالهم من أجل تحقيق ، لضمان سير العملية التربوية وتنسيق جهود العاملين فيها وتوجيههم
 المدرسة تحقيق األول عن المسؤول وهو، بالمدرسة العاملين لجميع المباشر الرئيس "هو( 79 ، ه1417) كما عرفه الحقيل 
 .والمدرسة" البيت بين العالقة توثيق عن المسؤول أنه كما، غاياتها وبلوغ، ألهدافها

يمانًا من القائمين على التعليم بالمملكة العربية  السعودية بأهمية دور قائد المدرسة فقد صدرت موافقة معالي وزير التعليم برقم وا 
ه بناًء على توجيهات وتوصيات ملتقى القيادة المدرسية األول بتعديل مسمى مدير ومديرة المدرسة إلى 1436-7-18في 137504

مكين الحديثة لمنح القيادة المدرسية مزيدًا من الصالحيات و إتباع أساليب الت، قائد وقائدة المدرسة ضمن التوجهات التنظيمية واإلدارية
كما أكد الملتقى على إعادة النظر في ضوابط وعليات اختيار القيادات المدرسية وفق متطلبات المستقبل ، ومنحها حوافز مادية ومعنوية

والتعليم العالي في مجال تطوير ، التعليم العام واالستفادة من فرصة دمج، بناء على معايير الجدارة وتقبل التغيير والتطوير اإليجابي
 القيادات المدرسية. 

 يحدد جولكان: مهام القائد المدرسي (م 2012 Gulcan, )أدوار القائد المدرسي كما يلي : 
 .بناء رؤية ورسالة المدرسة وتحديد أهدافها وتقيمها وتطويرها -1
 .في تحقيق ذلكاستخدام التدريس لتحفيز الطالب على التعلم والتعاون  -2
 تنمية قدرات الموظفين وتطويرهم مهنيًا. -3
 رصد وتقييم عملية التدريس. -4
 العمل على تطوير المناخ المدرسي وتقوية االتصاالت. -5
أن قائد المدرسة يجب أن يمتلك مجموعة من الكفايات التي تمكنه من ( ,Toppin مp 124 ,2002) وعن كفايات القائد المدرسي يرى 

 : اعلية وهيأداء مهامه بف
وتحملهم ، واكتساب كفايات جديدة، وتطوير األداء، وذلك بمساعدة العاملين على التعلم المستمر: تطوير وتنمية العاملين .1

 مسؤوليات ومبادرات جديدة. 
 والمبادرات وتوظيف التكنولوجيا. ، واألفكار الحرة، وذلك من خالل خلق ثقافة التطوير: تطوير المؤسسة بتشجيع المبادرة واالبتكار .2
 إبراز السلوك األخالقي. .3
وتنفيذها في ، وحلها بفاعلية، وذلك من خالل وضع المشكالت المعقدة والقرارات ضمن أولويات: حل المشكالت واتخاذ القرارات .4

 الوقت المناسب. 
ويعمل على االستفادة منها من أجل تحسين األداء داخل ، يبني الفرق داخل المدرسة: بناء الفرق الداخلية واالستفادة منها .5

 المدرسة. 
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 وذلك من خالل اتخاذ القرارات ذات التأثير بعيد المدى. : تفعيل التفكير اإلستراتيجي .6
 يظهر تواصاًل فعااًل لتحقيق األهداف ورفع دافعية المعلمين. : التواصل مع اآلخرين .7
 . واإلستراتيجيات واألهداف، والرسالة، والرؤيا ،الفهم الجيد للظروف الداخلية والخارجية .8

 المبحث الثاني
 تطوير أداء القائد المدرسي 
 إن مصطلح التطوير شائع االستعمال دون أن يكون هناك اتفاق على ما يعنيه هذا المصطلح فالتطوير يحدث : مفهوم التطوير

التطوير كمفهوم في المجال التربوي يعرفه (.17 ، م2001، وتيالقري) عندما تزداد كمية األشياء المرغوب فيها والمفضلة نسبياً 
بأنه" مجموعة من التغيرات التي تحدث في نظام تعليمي بقصد زيادة فعاليته أو جعله أكثر استجابة ( 7 ، م2005) مصطفي

للقائد المدرسي ووصفه على تطوير األداء ( &,etal Richardson (1989 ولقد أكد ريتشارد، لحاجات المجتمع الذي ينشأ فيه"
وأكد ، وهذا يتطلب مهارات يتعلمها ويقوم بممارستها وليس فقط أن يكون موهوبًا فطرياً ، بأنه العنصر الجوهري ألي مدرسة فعالة

ريتشارد على نقاط أساسية ألي برنامج لتطوير أداء القائد المدرسي أن يكون القائم على التطوير متفاعاًل مع القائد المدرسي 
و إدخال األساليب التقنية في التطوير لتدريس بعض المفاهيم ، و أن األسلوب الغير مباشر في توجيه القادة يكون نافعاً ، لمدرسةوا

 اإلدارية. 
 تعتبر الحاجة إلى زيادة فعالية النظم التعليمية من أهم الدوافع و المحفزات الستمرارية التطوير في : متطلبات تطوير أداء القيادات

ومن تلك المتطلبات ، ولتحقيق ذلك فال بد من توافر بعض المتطلبات التي تسهم في صناعة ذلك التطوير المأمول، ام التعليميالنظ
 : فيما يلي( 31–30   ، م2006) ما هو عام ألي عملية تطوير كما يؤكده شبالق

 توافر إرادة التغيير وعزيمة التطوير. – 1
 توافر اإلمكانات البشرية القادرة على نقل األفكار والمقترحات إلى حيز التنفيذ.  – 2
 توافر اإلمكانات المادية التي تمكن من تحقيق التطوير المنشود. – 3
 توافر الوقت الكافي إلجراء الدراسات وعمليات التطوير المتعددة والنوعية. – 4
 والتنفيذ لعمليات التطوير. ،تعزيز مشاركة المعلمين في التخطيط – 5
 توافر البيانات والمعلومات الكمية والنوعية الالزمة التخاذ قرارات التطوير. -6
 استمرارية عملية التطوير. – 7
 : المتطلبات التالية( 128–127 ، م2004) أما ما يتعلق بمتطلبات تطوير القيادات المدرسية فيذكر محمد 
 ومنح قائد المدرسة حرية الحركة والتصرف في حدود مدرسته بما يحقق مصلحتها.، الحد من مركزية اإلدارة – 1
بعاد شبح الخوف من نتائج االبتكار والتجديد. – 2  تأكيد الشعور باألمن والطمأنينة وا 
 ني نتائجه بنفسه.توفير االستقرار في الوظيفة لقائد المدرسة ليستطيع أن يرسم خططًا طويلة المدى إلصالح مدرسته والتأكد من ج – 3
 حماية الحرية الفكرية والعلمية والحرية الشخصية المسؤولية الملتزمة في المدرسة.  – 4
 تطبيق األسلوب الديمقراطي في اإلدارة التعليمية. – 5
 توفير المبنى المدرسي الصالح. – 6

على وجوب خلق ( 7 ، م2000) بو عابدوعن دور المجتمع المحلي كمتطلب لنجاح وتطوير أداء القيادات المدرسية يؤكد أ 
وينبغي أن تكون هذه ، وتأمين عالقات وثيقة بين المدرسة والمجتمع المحلي لضمان نجاح عمليات تطوير أداء القيادات المدرسية

 : ومستمرة تؤدي إلى، ومخططة، وتبادلية، وتفاعلية، العالقة نظامية
 فهم واقع الطالب وتحصيله الدراسي. – 1
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 ء أضواء كافية على جوانب شخصية الطالب.إلقا – 2
 حل المشكالت النفسية واالجتماعية والتعليمية التي تواجه المتعلم. – 3
 إيجاد جو من األلفة بين المدرسة وولي األمر. – 4
 تنمية المجتمع المحلي وخدمته بصورة منظمة وهادفة. – 5
مكانات المجتمع المحلي  – 6 المادية والبشرية استثمارًا يعود بالنفع على تحسين نوعية تعلم التالميذ استثمار إمكانات المدرسة وا 

 وتربيتهم.
تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة والمساندة المجتمعية للمدرسة مما يساعد على القيام بوظائفها ومهماتها بيسر وسهولة وتوعية  – 7

، مما يسهم في التغلب عليها، ومشكالتها القائمة والمنتظرة، تقبليةومشاريعها التطويرية المس، المجتمع المحلي بأهداف المدرسة
تاحة فر  التخطيط التعاوني الشامل لبرامج المدرسة وأنشطتها  مما يساعد على تحقيقها.، وا 

 االستفادة من عراء ذوي الخبرة في المجتمع المحلي في مجال العملية التربوية. – 8
مجموعة من المتطلبات التطويرية التي تؤدي بالمؤسسة التعليمية إجمااًل ( 61-59   ، ه1434) كما يذكر نداء والشحنة 

للتطور وتحقيق الجودة ومن أهم تلك المتطلبات وضوح األهداف إذ يجب أن تتسم هذه األهداف بالوضوح والتحديد وتناسبها مع 
كما يؤكد ، جميع العاملين في وضعها ومراجعتها بصفة دائمةومشاركة ، وقابليتها للتحقق على أرض الواقع، اإلمكانات المادية والبشرية

على متطلب أن تكون للمؤسسة التعليمية رؤية ورسالة معلنة وواضحة المعالم وأن تترجم إلى خطط تحسين قابلة للتحقيق في ضوء 
: وتوفير اإلمكانات والتجهيزات مثل، يةوالمشاركة المجتمعية لخدمة العملية التعليم، ومن المتطلبات الدعم المادي، اإلمكانات المتاحة

  والحواسيب.، واألجهزة التكنولوجية، والقاعات المناسبة، والفصول، والمكتبات المعامل
وبالنظر في المتطلبات السابقة ومن وجهة نظر الباحث نجد ضعف في توافر تلك المتطلبات فما زال قائد المدرسة يعاني من  

هـ والقاضي بمنح 1432/ 26/2/ق وتاريخ 32155521صالحيات لقادة المدرسة بقرار وزير التعليم رقمالمركزية اإلدارية برغم منح 
ه المتضمن اإلصدار الثاني من صالحيات قادة 1/4/1437في  37617168والقرار الوزاري رقم ، صالحية( 52) قادة المدارس

ولكنها ، لم تسهم بالشكل المأمول في االنفكاك من المركزية اإلدارة إال أنها، واإلجراءات والمتطلبات لتطبيق تلك الصالحيات، المدارس
وليس المتطلب الثاني ببعيد عن سابقة فشعور قائد المدرسة باألمن الوظيفي مازال ينتظر ، تعتبر خطوة إيجابية ُيْؤمل في خطوات الحقة

ذلك بمستوى االنجازات ينافي متطلب االستقرار في الوظيفة كما أن قرار استمرارية تنقالت قادة المدارس وعدم ربط ، التعزيز والتأكيد
وأن تكون للمدرسة رؤية ورسالة معلنة وواضحة المعالم وأن ، لقائد المدرسة كي يستطيع أن يرسم خططًا طويلة المدى إلصالح مدرسته

كات المتواضعة واالجتهادية بعيدًا عن وعن دور المجتمع المحلي فمازال مقتصرًا على المشار ، تترجم إلى خطط تحسين قابلة للتحقيق
تؤكد وتن  عليها ، وبالنظر الفاح  في تلك المتطلبات نجد هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية، المشاركة الفعالة والمنتظمة

 ضمن معاييرها للحكم على جودة األداء المدرسي لمدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية. 
 الدراسات المحلية -أ: الدراسات السابقة : 

مكانية : االعتماد المدرسي للتعليم العام في المملكة العربية السعودية( ه1433) دراسة النوح وآخرون - دراسة في الصعوبات وا 
، العربية السعودية هدفت الدراسة للتعرف على أبرز صعوبات ومتطلبات تطبيق االعتماد المدرسي في التعليم العام بالمملكة .التطبيق

واستخدم الباحث المنهـج ، التي تساعد في التغلب على تلك الصعوبات( المقترحات) مع محاولة وضع مجموعة من الميسرات
وعن ، لدراسة وتحليل الصعوبات المختلفة التي تواجه إمكانية تطبيق معايير الجودة الشاملة بأبعادها المختلفة، الوصفي التحليلي

حيث ، اقتصرت الدراسة على عينة من مديري مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية الحكومية واألهلية للبنين بمنطقة الرياضالعينة فقد 
التي يمكن أن تساعد في التغلب ( المقترحات) وجاءت أهم نتائج الدراسة مقدمه مجموعة من الميسرات، مديراً  73بلغت عينة الدراسة 

، ماد المدرسي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية جاء أهمها نشر ثقافة الجودة واالعتمادعلى صعوبات تطبيق نظام االعت
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و العمل ، واالستعانة بالخبراء المختصين في نظم االعتماد المدرسي، وتزويد المدارس بالمعايير والمؤشرات الالزمة لالعتماد المدرسي
 وتقويم األداء المدرسي بشكل مستمر.وقياس ، على تهيئة المناخ المناسب للتغيير

 دور المشاركة المجتمعية في إصالح التعليم العام في المملكة العربية السعودية تصور مقترح.: بعنوان( ه1433) دراسة العريفي -
وجهة نظر من ، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المشاركة المجتمعية في إصالح التعليم العام في المملكة العربية السعودية

وقد استخدم ، أعضاء المجالس البلدية والمحلية والغرف التجارية وبعض المسئولين عن التعليم ووضع تصور مقترح لهذه المشاركة
وتوصلت الدراسة إلى أن تقديرات أفراد الدراسة لدور ، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، الباحث المنهج الوصفي التحليلي

 عية في إصالح التعليم العام في المملكة العربية السعودية قد جاءت متوسطة.المشاركة المجتم
لتحقيق االعتماد ، تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة المدرسية في ضوء إدارة معايير الجودة: بعنوان( ه1434) دراسة الصفار -

لى دور اإلدارة ، دة الشاملة وأبرز مالمحهاجاءت الدراسة هادفة للتعرف على ماهية إدارة الجو  .المدرسي في مؤسسات التعليم وا 
تصور مقترح لتطوير هذا الدور في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة لتحقيق االعتماد  المدرسية في تحقيق االعتماد المدرسي؛ لتقديم

دارة المدرسية في تحقيق وعمدت الباحثة لعرض معايير إلدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي واستعراض دور اإل، المدرسي
أن إعداد القيادات اإلدارية وتدريبها كان من العوامل التي أسهمت في إنجاح : وخلصت الدراسة لنتائج أهمها، االعتماد المدرسي

 .أهمية تطوير أدوار قادة المدارس، و أهمية تطوير طرق اختيار قادة المدارس، تجربة الجودة الشاملة
تطوير أداء القيادات التربوية في مدارس التعليم العام وفق متطلبات االعتماد المدرسي : بعنوان( ه1436) دراسة القحطاني -

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع أداء القيادات التربوية الحالية بمدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية في ضوء  .العالمي
على درجة أهمية تطبيق معايير االعتماد المدرسي العالمي في مدارس المملكة العربية  والتعرف، معايير االعتماد المدرسي العالمي

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ومن ثم قدمت ، والوقوف على التطبيقات العالمية المتميزة لالعتماد المدرسي، السعودية
ية وجاءت أهم نتائج تلك الدراسة إلى أن واقع تطبيق معايير االعتماد الباحثة برنامج تدريبي يساهم في تطوير أداء القيادات التربو 

العالمي بمدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية جاءت بدرجة متوسطة بالنسبة لثلثي معايير االعتماد المدرسي العالمي كما 
 رجة عالية جدًا.تؤكد هذه الدراسة على أهمية معايير االعتماد المدرسي بمدارس المملكة بد

متطلبات تطبيق مشروع تقويم األداء المدرسي في المدارس الثانوية للبنات بمدينة : بعنوان( ه1437) دراسة البقمي -
هدفت الدراسة إلى التعرف على المتطلبات اإلدارية والفنية الالزم توفرها لتطبيق مشروع تقويم األداء المدرسي في المدارس الرياض.

، ومقترحات تفعيل هذه المتطلبات من وجهة نظر مديرات المدارس الثانوية للبنات بمدينة الرياض، بمدينة الرياض الثانوية للبنات
االهتمام بتلبية متطلبات عمليات التطوير والتغيير على مستوى األداء المدرسي : وجاءت أهم توصيات الدراسة على النحو التالي

صدار الكتيبات واألدلة اإلرشادية وبث الوعي بأخ، لتحقيق الجودة والتطوير القيات تقويم األداء من خالل عقد الندوات وورش العمل وا 
تاحة قدر أكبر من الالمركزية للقائد المدرسي لتحقيق التطوير واإلبداع، لتوضيح عليات تقويم األداء المدرسي واالستفادة من ، وا 

 اء باألداء المدرسي. توظيف نتائج التقويم في إعداد الخطة المستقبلية لالرتق
 ب. الدراسات األجنبية : 

الخاصة ببناء مديري ( ISLLC) لمعايير تقويم مديري أقسام ضواحي مقاطعات نيوجرسي: بعنوان( ,2008Babo) دراسة بابو -
، والوظائف القيادية والمسؤوليات المنوطة بمديري المدارس ISLLC. هدفت الدراسة إلى قياس درجة فاعلية معايير تقويم المداس

رتب مصممو : استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا االستبانة كأداة للدراسة ولقد جاءت أهم نتائج الدراسة كما يلي
حصل معيار : ري المدارس كما يليومديرو أقسام الضواحي المعايير والوظائف المرتبطة بتقويم أداء مدي ISLLCمعايير التقويم 

أما معيار ، أما معيار إدارة وتنظيم المدرسة فحصل على المرتبة الثانية، تطوير مدير المدرسة رؤية لمدرسته على المرتبة األولى
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المرتبة بينما معيار التواصل مع المجتمع المحلي فحصل على ، رعاية الطلبة وجعلهم يحسون باألمان فحصل على المرتبة الثالثة
 فيما حصل معيار االستقامة والتصرف بضوابط أخالقية على المرتبة الخامسة. ، الرابعة

معايير جودة وقيمة الخدمة الجوهرية المقدمة عبر االعتماد : بعنوان( Rhett And Lester,2009) ليستر دراسة ريت و -
تماد دائمًا تتعرض للمراجعات النقدية للعمليات التي تقوم جاءت أبرز توصيات هذه الدراسة أن المنظمة التي تطبق االع، والشهادة

وأوصت هذه الدراسة بأهمية ، إضافة إلى رفع مستوى الوعي كما شجعت على تطوير السياسات الفعالة واإلجراءات، بها وتنفذها
ضافة إلى ذلك ، المدارس وجود منظمات اعتماد مستقلة وأن وجودها يعتبر شيء أساسي من أجل تعزيز نوعية الخدمة المقدمة في وا 

فقد رأى المشاركون الذين تلقوا التدريب أثناء الخدمة أو الذين خدموا فعليًا في فرق االعتماد أن عملية االعتماد ضرورية لتحسين 
 جودة التعليم في المدارس االبتدائية الكاثوليكية في تكساس.

 ( Hallinger &Lee, 2013) قيادةاكتشاف قدرة المديرين على : عنوانبدراسة هالنقرولي  – -
في  هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على دور مديري المدارس الثانوية واألساسية وأدائهم إصالح جودة التدريس والتعليم في تايالند.

ثر من الدراسات فقد أجريت الك، إلصالح التعليم في تايالند خاصة بعد أن تبنت تايالند قانون تربوي طموح، قيادة اإلصالح التربوي
مدير مدرسة ثانوية ( 1195) ولتحقيق أهداف الدراسة اشتمل مجتمع الدراسة على، لتقصي أثر ذلك القانون على تحسين جودة التعليم

حقق مديرو : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها، حيث تم تطبيق المقياس الوطني لإلدارة التعليمية عليهم، وأساسية
وتطوير مناخ تعليمي إيجابي كما حقق مديرو المدارس مستوى منخفض في إدارة ، المدارس مستوى متوسط في إعداد رسالة المدرسة

 البرنامج التعليمي.
إدارة الجودة الشاملة  –نحو التميز في التعليم المدرسي : بعنوان( Sreenivas et al. , 2014) دراسة سرينيفاس وآخرون -

مكانية تحقيقها في التعليم المدرسي لهند.ا -كإستراتيجية  ولقد قدمت ، هدفت هذه الدراسة للكشف عن مفهوم الجودة الشاملة وا 
وتوصلت الدراسة إلى بعض السبل ، الدراسة استعراضًا عن نظام التعليم في الهند وقدمت نموذج لتحقيق التميز في التعليم المدرسي

و وجب أن تكون ، كنشر الوعي بالجودة ليعرف كل شخ  أهمية الجودة في التعليم مدرسيةوالمتطلبات لتحقيق الجودة في اإلدارة ال
و ، مع تطوير إستراتيجيات لزيادة التعاون بين الجماعات، والعمل بروح الفريق، سياسة الجودة جزء ال يتجزأ من رسالة المدرسة

 تشجيع المعلمين على اإلبداع دون الخوف من الفشل.
 منهجية الدراسة

 جراءاتها واإلجابة على أسئلتها تم استخدام المنهج الوصفي والذي يحاول الباحث : منهج الدراسة في سبيل تحقيق أهداف الدراسة وا 
والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي ، وتحليل بياناتها، من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة

 ثها.تتضمنها واآلثار التي تحد
 قائد ( ( 1018تمثل مجتمع الدراسة من قادة مدارس التعليم العام الحكومي بإدارة تعليم مدينة الرياض وعددهم: مجتمع الدراسة

-1435وذلك حسب أحدث إحصائية تم الحصول عليها من إدارة تعليم الرياض للعام ، معلماً ( 22،521) و عدد، مدرسة
  هـ.1436

 والبالغ ، حجم مجتمع الدراسة المتمثل في قادة المدارس للتعليم العام الحكومي بإدارة تعليم مدينة الرياضنظرًا لكبر : عينة الدراسة
، معلماً ( 22،521) والبالغ عددهم، ومعلمي مدارس التعليم العام الحكومي بإدارة تعليم مدينة الرياض، قائداً ( 1018) عددهم

 قام الباحث باختيار عينة عشوائية بسيطة من قادة المدارس تمثل ما نسبته، داً فر ( 23،539) بإجمالي عدد أفراد مجتمع الدراسة
( 280) عليها حيث سيبلغ عددها( االستبانة) ليتم تطبيق أداة الدراسة األولى، من إجمالي مجتمع الدراسة لقادة المدارس( 27%)

، من إجمالي مجتمع الدراسة للمعلمين( %1،77) نسبةكما سيتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من معلمي المدارس تمثل ما ، فرداً 
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وتعتبر هذه العينة عينة كافية وممثلة باالعتماد على جدول كريس ، معلمًا من مختلف المراحل الدراسية( 400) حيث سيبلغ عددهم
 .لتحديد حجم العينة( ( Krejcie, R. V., & Morgan, D. W., 1970ومورجن 

 تعد االستبانة : استخدم الباحث أداة وهي االستبانة، ومجتمعها، ومنهجها، لطبيعة الدراسة من حيث أهدافهانظرًا : أدوات الدراسة
 : أكثر وسائل الحصول على البيانات من األفراد استخدامًا وانتشارًا, وقد تكونت االستبانة في صورتها النهائية من جزأين

 (.المرحلة الدراسية –العمل الحالي) الدراسةيتعلق بالمعلومات األولية لعينة : الجزء األول -
يتناول المتطلبات الالزمة لتطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم : الجزء الثاني -

 فقرة.( 18) وهو يتكون من، بالمملكة العربية السعودية
من ذوي  عدد على األولية بصورتها عرضهـــا خالل من الدراسة ألدوات الظاهري لصدقا من بالتأكد الباحث قام: صدق االستبانة -

ومدى ، وذلك للتعرف على عرائهم في أداة الدراسة، والعاملين في التعليم العام، الخبرة واالختصا  في مجال اإلدارة التربوية
مشكورين إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى وقد ُطلب من المحكمين ، مالءمتها لألهداف التي ترمي إلى تحقيقها

مع وضع التعديالت واالقتراحات التي يمكن من ، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه، مالئمتها لما وضعت ألجله
التعديالت الالزمة التي اتفق قام الباحث بإجراء ، وبناًء على التعديالت واالقتراحات التي أبداها المحكمون، خاللها تطوير االستبانة
 حتى أصبح االستبيان في صورته النهائية.، من تعديل بعض العبارات وحذف عبارات أخرى، عليها غالبية المحكمين

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبيقها ميدانيًا وعلى بيانات : صدق االتساق الداخلي ألدوات الدراسة -
ام الباحث بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل العينة ق

وهذا يعطي داللة ( 0،01) أن جميع العبارات واألبعاد دالة عند مستوى واتضح عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة
كما تشير النتيجة إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة ، الداخليعلى ارتفاع معامالت االتساق 

 الحالية.
ثبات األداة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبًا لو تكرر تطبيقها على األشخا  ذاتهم في أوقات : ثبات أداة الدراسة -

واتضح أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات ( الفا كرونباخ) الدراسة باستخدام معامل ثباتوقد قام الباحث بقياس ثبات أداة ، مختلفة
وهي درجة ثبات عالية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة ( 0,932( )ألفا) حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية، مقبول إحصائياً 

 الحالية. 
الحصول على خطاب تسهيل مهمة : االستبانة قام الباحث بالخطوات التالية الدراسة أداةلتطبيق : الدراسة أداةإجراءات تطبيق  -

ثم ، باحث من جامعة الملك سعود ُيفيد ارتباط الباحث بالدراسة واإلذن بالتطبيق على مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية
الباحث بالدراسة واإلذن بالتطبيق على مدارس التعليم  الحصول على خطاب تسهيل مهمة باحث من إدارة تعليم الرياض ُيفيد ارتباط

 التطبيق على العينة االستطالعية والتأكد من صدق أداتا الدراسة وثباتها. ثم، العام بالمملكة العربية السعودية
حيث بلغ  ه1438-2-3وامتد جمع االستبانات حتى تاريخ ، ه1438-1-1تم البدء في توزيع االستبانة في : التطبيق الميداني -

، % من العدد اإلجمالي الموزع72استبانة حيث تمثل( 204) عدد االستبانات المعادة والصالحة للتحليل من قادة المدارس عدد
كما بلغ عدد االستبانات المعادة ، % من إجمالي مجتمع الدراسة20تعتبر هذه العينة عينة كافية وممثلة للفئة إذ تمثل ما نسبته 

وتعتبر هذه العينة عينة كافية ، % من العدد اإلجمالي الموزع94استبانة حيث تمثل ( 377) من المعلمين عددوالصالحة للتحليل 
إدخال  ثم، لتحديد حجم العينة( Krejcie, R. V., & Morgan, D. W., 1970)وممثلة باالعتماد على جدول كريس ومورجن 

واستخال  النتائج وتحليلها  SPSSاستجابات أفراد الدراسة في االستبانة إلى جهاز الحاسب باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 ومناقشتها.
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 فقد تم استخدام العديد من األساليب ، لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها: األساليب اإلحصائية المستخدمة
والتي يرمز  Statistical Package for Social Sciences لمناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةاإلحصائية ا

 .(SPSS) لها اختصارًا بالرمز
 : وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية

 التكرارات والنسب المئوية للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة. .1
 لحساب صدق االتساق الّداخلي. ( Pearson Correlation Coefficient) رسونمعامل ارتباط بي .2
( Mean) لحساب معامل ثبات المحاور المختلفة ألداة الدراسة. المتوسط الحسابي( Cronbach's Alpha) معامل ألفاكرونباخ .3

مع العلم بأنه يفيد في (، متوسطات العبارات) وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن المحاور الرئيسة
 ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي.

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات ( Standard Deviation) االنحراف المعياري  .4
ن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي. ويالحظ أ، الدراسة

فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت ، إلى جانب المحاور الرئيسة، أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة
 االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس.

لتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات ل( Independent Sample T-Test) لعينتين مستقلتين( ت) اختبار  .5
 (.العمل الحالي) أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغيرات الدراسة والتي تنقسم إلى فئتين

الدراسة للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات أفراد عينة ( One Sample T-Test) تحليل التباين األحادي  .6
 (.المرحلة الدراسية) حول محاور الدراسة باختالف متغيرات الدراسة والتي تنقسم إلى أكثر من فئتين

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
ما متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة : السؤال األول

 السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة؟العربية 
للتعرف على المتطلبات تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة  
 : وذلك على النحو التالي، كما تم ترتيب تلك الفقرات حسب المتوسط الحسابي لها، الدراسة

 الفقرات م
المتوسط  الموافقةدرجة 

الحسابي
االنحراف  
المعياري

الترتيب 
 

 معدومة ضعيفة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك % ك

 2 0,95 2,93 7,7 45 25,6 149 32,2 188 34,5 201 نشر ثقافة تطوير األداء المدرسي وتقويمه. 1
 9 0,97 2,78 11,8 69 25,0 146 36,7 214 26,4 154 نشر معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم. 2

3 
تأمين الموارد المالية الالزمة لتطوير أداء القيادات 

 المدرسية في ضوء معايير هيئة تقويم التعليم
163 28,0 182 31,2 154 26,4 84 14,4 2,73 1,02 13 

4 
أن يكون لكل مدرسة رؤية واضحة منسجمة مع رؤية 

 .الوزارة
168 28,8 228 39,1 118 20,2 69 11,8 2,85 0,97 5 

5 
دعم األنشطة واألساليب واألدوات التي تتجه بالمدرسة 

 نحو التطوير والتحسين.
198 34,0 215 36,9 116 19,9 54 9,3 2,96 0,95 1 

6 
تبني السياسات المرنة القائمة على تفويض 

 الصالحيات لتمكين العاملين وظيفيًا.
179 30,7 212 36,4 147 25,2 45 7,7 2,90 0,93 4 

 6 0,99 2,83 12,3 72 21,6 126 37,0 216 29,0 169تحفيز العاملين بالمدرسة الستيفاء معايير هيئة تقويم  7
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 التعليم.

8 
تشجيع مشاركة المجتمع المحلي في بناء وتنفيذ خطة 

 المدرسة.
125 21,4 200 34,3 145 24,9 113 19,4 2,58 1,03 17 

9 
القيادات المدرسية في التخطيط التخاذ القرارات مشاركة 

 على مستوى الوزارة.
158 27,1 176 30,2 137 23,5 112 19,2 2,65 1,07 16 

 3 0,93 2,92 8,1 47 23,8 139 36,5 213 31,6 184 منح المزيد من الصالحيات للقيادات المدرسية. 10
 14 1,06 2,73 17,7 103 20,8 121 32,6 190 29,0 169 المدرسيةمنح المزيد من الحوافز المتنوعة للقيادات  11
 10 1,02 2,78 13,9 81 23,8 139 32,9 192 29,3 171 تطوير عليات اختيار القيادات المدرسية. 12
 7 0,94 2,81 10,8 63 23,3 136 39,8 232 26,1 152 .تطوير عليات تقويم األداء المدرسي 13

14 
مستمرة لعملية تقويم األداء توفير تغذية راجعة 

 المدرسي.
151 25,9 205 35,2 161 27,6 66 11,3 2,76 0,96 11 

 8 0,96 2,80 10,8 63 26,2 153 35,5 207 27,4 160 تعزيز التقويم الذاتي على كل المستويات في المدرسة. 15

16 
التدريب المستمر لكل الكادر التعليمي على مهارات 

 التقويم الذاتي.
149 25,6 206 35,3 145 24,9 83 14,2 2,72 1,00 15 

17 
بناء إستراتيجية محددة إلعداد القيادات المدرسية قبل 
 .وأثناء الخدمة في ضوء معايير هيئة تقويم التعليم

158 27,1 200 34,3 147 25,2 78 13,4 2,75 1,00 12 

18 
تفعيل الدور االستشاري لكليات التربية كبيوت خبرة 

 المدرسية.للقيادات 
139 23,8 185 31,7 119 20,4 140 24,0 2,55 1,10 18 

 - 0,85 2,78 المتوسط الحسابي العام

محور متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم  يتضح من الجدول أن 
وهذه المتوسطات تقع بالفئة (، 2,96، 2,55) تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين، فقرة( 18) بالمملكة العربية السعودية يتضمن

وهذا (، 2,78) يبلغ المتوسط الحسابي العام حيث(، 3,25إلى  2,50) الثالثة من فئات المقياس المتدرج الرباعي والتي تتراوح ما بين
أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية يدل على أن عينة الدراسة موافقون على أهمية توفر متطلبات تطوير 

( ه1433) النوح وعخرون وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة، بدرجة متوسطة، لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية
نشر ثقافة لتحقيق معايير االعتماد المدرسي بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية و منها  والتي توصلت إلى وجود بعض الميسرات

و تزويد المدارس بالمعايير والمؤشرات الالزمة لالعتماد المدرسي. كما تؤيد نتيجة الدراسة الحالية نتيجة دراسة ، الجودة واالعتماد
ن إعداد القيادات اإلدارية وتدريبها كان من المتطلبات التي أسهمت في إنجاح في نتائجها إلى أ والتي توصلت( هـ1434) الصفار

كما تؤيد نتيجة الدراسة ، مع أهمية إجراء بعض التغييرات في ثقافة العمل المؤسسي، تجربة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العام
ي نتائجها من تأكيد على ضرورة وأهمية متطلب رفع مستوى ف( Rhett & Lester,2009) الحالية ما توصلت إليه دراسة ريت وليستر

( Sreenivas et al. , 2014) كما تؤيد نتيجة الدراسة الحالية ما توصلت إليه دراسة سرينيفاس وعخرون، الوعي باالعتماد المدرسي
 التعليم.  متطلب نشر الوعي بالجودة وتطوير األداء ليعرف كل شخ  أهمية الجودة في في نتائجها من أهمية

كما أوضحت النتائج بالجدول أعاله أن من أبرز الفقرات التي تعكس متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير  
مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط ( 10، 1، 5) جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية تتمثل في الفقرات رقم

 : وذلك على النحو التالي، سابي لهاالح
بالمرتبة األولى ( دعم األنشطة واألساليب واألدوات التي تتجه بالمدرسة نحو التطوير والتحسين) وهي( 5) جاءت العبارة رقم .1

لى وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد عينة الدراسة ع(، 0,95) وانحراف معياري( 2,96) بمتوسط حسابي
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أن دعم األنشطة واألساليب واألدوات التي تتجه بالمدرسة نحو التطوير والتحسين سوف يساهم في تطوير أداء القيادات المدرسية 
وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة ، في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية

جاءت  إيجابيالمدارس بتطوير مناخ تعليمي  التي توصلت إلى أن عناية قادة( Hallinger & Lee,2 .2013) ليدراسة هالنقرو 
بضرورة تشجيع االقتراحات ( ه1434) كما تتوافق نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة ندا وعخرون، بدرجة متوسطة

 وعمليات التقييم.واالبتكارات الخاصة بعمليات تحسين األداء 
 وانحراف معياري( 2,93) بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي( نشر ثقافة تطوير األداء المدرسي وتقويمه) وهي( 1) . جاءت العبارة رقم2

وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد عينة الدراسة على أن نشر ثقافة تطوير األداء المدرسي وتقويمه (، 0,95)
سوف يساهم في تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية 

التي توصلت في نتائجها ألهمية نشر ثقافة االعتماد ( ه1434) وتؤيد نتيجة الدراسة الحالية نتيجة دراسة الشربيني، السعودية
 المدرسي والمجتمع المحلي.المدرسي بين أعضاء المجتمع 

وانحراف ( 2,92) بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي( منح المزيد من الصالحيات للقيادات المدرسية) وهي( 10) . جاءت العبارة رقم3
وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد عينة الدراسة على أن منح المزيد من الصالحيات (، 0,93) معياري

يادات المدرسية سوف يساهم في تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم للق
التي توصلت إلى أن منح قادة ( ه1435) وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الغامدي، بالمملكة العربية السعودية

  .طوير األداء جاءت بدرجة متوسطةالمدارس صالحيات أكبر كمتطلب لت
ولقد بينت النتائج بالجدول أعاله أن أقل ثالث فقرات بمحور متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة  

وفقًا للمتوسط الحسابي مرتبة تنازليًا ( 18، 8، 9) القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية تتمثل في الفقرات رقم
 : وذلك على النحو التالي، لها
بالمرتبة السادسة عشر ( مشاركة القيادات المدرسية في التخطيط التخاذ القرارات على مستوى الوزارة) وهي( 9) . جاءت العبارة رقم1

بين أفراد عينة الدراسة على وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة (، 1,07) وانحراف معياري( 2,65) بمتوسط حسابي
أن مشاركة القيادات المدرسية في التخطيط التخاذ القرارات على مستوى الوزارة سوف يساهم في تطوير أداء القيادات المدرسية في 

ع ما توصلت له وتتوافق نتيجة الدراسة الحالية م، ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية
في نتائجها من قلة مشاركة المستفيدين من العملية التعليمية في عمليات صنع القرارات الخاصة بتطوير ( ه1436) دراسة الريس

 التعليم حيث اعتبرت ذلك من معوقات تطبيق معايير االعتماد المدرسي. 
بالمرتبة السابعة عشر بمتوسط ( تنفيذ خطة المدرسةتشجيع مشاركة المجتمع المحلي في بناء و ) وهي( 8) جاءت العبارة رقم .2

وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد عينة الدراسة على أن تشجيع (، 1,03) وانحراف معياري( 2,58) حسابي
ء معايير جودة مشاركة المجتمع المحلي في بناء وتنفيذ خطة المدرسة سوف يساهم في تطوير أداء القيادات المدرسية في ضو 

 وقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة القحطاني، القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية
التي توصلت إلى أن مشاركة قيادة المدرسة جميع أصحاب العمل والمهنيين من المجتمع عند وضع الخطة جاءت ( ه1436)

 بدرجة ضعيفة.
بالمرتبة الثامنة عشر ( تفعيل الدور االستشاري لكليات التربية كبيوت خبرة للقيادات المدرسية) وهي( 18) العبارة رقم جاءت .3

وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد عينة الدراسة على (، 1,10) وانحراف معياري( 2,55) بمتوسط حسابي
التربية كبيوت خبرة للقيادات المدرسية سوف يساهم في تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء أن تفعيل الدور االستشاري لكليات 

وتتوافق نتيجة الدراسة الحالية مع توصلت إليه دراسة ،، معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية
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  الدعم االستشاري للمدارس من بيوت الخبرة في االعتماد المدرسي تعتبر في نتائجها من أن قصور توفر فر ( ه1436) الريس
  من معوقات تطبيق معايير االعتماد المدرسي.

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تجاه متطلبات تطوير أداء القيادات : السؤال الثاني
العمل ) تبعاا لمتغيرات الدراسة، المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة

 (.المرحلة الدراسية، الحالي
 : الفروق باختالف متغير العمل الحالي: أوالا 

ير أداء القيادات ولمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة تجاه متطلبات تطو  
تم ، المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية باختالف متغير العمل الحالي

 : وذلك كما يتضح من خالل الجدول التالي(، independent sample t-test) لعينتين مستقلتين( ت) استخدام اختبار

 العدد الحاليالعمل  األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

المتطلبات الالزمة لتطوير أداء 
 القيادات المدرسية.

 0,87 2,66 379 معلم
-4,989 0,000 

 0,76 3,00 204 قائد مدرسة
بين متوسطات استجابات أفراد عينة ( 0,01) لقد أوضحت النتائج بالجدول أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الدراسة حول متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية 
وُتشير (، 2,66) ابلمق( 3,0) وذلك لصالح أفراد عينة الدراسة من قادة المدارس بمتوسط عام، السعودية باختالف متغير العمل الحالي

النتيجة السابقة إلى أن قادة المدارس يوافقون بدرجة أكبر من المعلمين على متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير 
 جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية.

لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد : الفروق باختالف متغير المرحلة الدراسية: ثانياا 
عودية العينة تجاه متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية الس

وذلك كما يتضح من خالل الجدول (، One Way Anova) التباين األحاديتم استخدام تحليل ، باختالف متغير المرحلة الدراسية
 : التالي

  

 المجموعات األبعاد
 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

المتطلبات الالزمة لتطوير أداء 
 القيادات المدرسية.

 1,735 2 3,471 بين المجموعات
2,414 0,090 

 0,719 580 416,893 المجموعاتداخل 
  582 420,364 المجموع

فأقل بين متوسطات استجابات أفراد ( 0,05) بينت النتائج بالجدول أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم المتطلبات الالزمة لتطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة ) عينة الدراسة نحو

(، 0,674، 0,090) حيث بلغت قيمة مستوى الداللة للمحورين على التوالي، باختالف متغير العمل الحالي( بالمملكة العربية السعودية
 أي غير دالة إحصائيًا.( 0,05) وجميعها قيم أكبر من

 نتائج الدراسة وتوصياتها
 : وتوصياتها كما يلي، جاءت أهم نتائج الدراسة

 : لقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
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إن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد عينة الدراسة على متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة  -1
 : تومن أبرز تلك المتطلبا، المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية

 .دعم األنشطة واألساليب واألدوات التي تتجه بالمدرسة نحو التطوير والتحسين 
 .نشر ثقافة تطوير األداء المدرسي وتقويمه 
 .منح المزيد من الصالحيات للقيادات المدرسية 
 .تبني السياسات المرنة القائمة على تفويض الصالحيات لتمكين العاملين وظيفيًا 
  واضحة منسجمة مع رؤية الوزارة.أن يكون لكل مدرسة رؤية 
 .تحفيز العاملين بالمدرسة الستيفاء معايير هيئة تقويم التعليم 
 .تطوير عليات تقويم األداء المدرسي 
متطلبات ) بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول كل من( 0,01) إن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى -2

وذلك (، قائد مدرسة –معلم ) باختالف متغير العمل الحالي( في ضوء معايير هيئة تقويم التعليم رسيةتطوير أداء القيادات المد
 لصالح أفراد عينة الدراسة من قادة المدارس.

المتطلبات الالزمة لتطوير أداء ) ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو كل من -3
باختالف متغير العمل ( القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية

 الحالي.
 توصيات الدراسة : 

 : يوصي الباحث بما يلي، في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها
وذلك لتشجيع الكفاءات المؤهلة لقيادة المدارس؛ حيث بينت النتائج أن عزوف منح المزيد من الحوافز المتنوعة للقيادات المدرسية  (1

بعض الكفاءات المؤهلة عن قيادة المدرسة من الصعوبات التي تواجه أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة 
 المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية.

حيث أثبتت نتائج الدراسة أن ذلك من متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء ، حيات لقائد المدرسةمنح المزيد من الصال (2
 معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية.

إلحاق قادة المدارس وكافة المعلمين بالدورات التدريبية التي تساهم في إكسابهم للمعارف والمهارات واالتجاهات الجديدة كٌل في   (3
حيث أثبتت نتائج الدراسة أن ذلك من متطلبات تطوير ، األمر الذي يساهم لالتجاه بالمدرسة نحو التطوير والتحسين، مجال عمله

 ة في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية.أداء القيادات المدرسي
حيث بينت نتائج الدراسة أن تدني ، تفعيل الدور االستشاري لكليات التربية بكافة الجامعات المحلية كبيوت خبرة للقيادات المدرسية (4

في الجامعات والمؤسسات المتخصصة من الصعوبات التي تواجه تطوير فر  الدعم االستشاري للقائد المدرسي من بيوت الخبرة 
 أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير جودة القيادة المدرسية لهيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية.

عداد وتدريب القيادات المدرسية قبل وأثناء الخدمة في ضوء معا (5 يير جودة القيادة المدرسية لهيئة بناء إستراتيجية محددة الختيار وا 
 تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية.

 : المراجع العربية: قائمة المراجع
  .الرئاسة العامة لوكالة الغوث: األردن، عالقة المدرسة مع مجتمعها المحلي وسبل تنميتها وتطويرها (.م2000) محمود.، أبو عابد

  .دار المطبوعات الحديثة: اإلسكندرية، 2ط، نحو تطوير اإلدارة المدرسية (.م1997) أحمد إبراهيم.، أحمد
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دور التقويم الشامل للمدرسة في تحسين أداء مديري المدارس االبتدائية في المجالين الفني  (.ه1430) علي بن عبدا هلل.، عل الشيخ
 .جامعة الملك خالد، كلية التربية، ةقسم التربي، رسالة ماجستير غير منشورة .واإلداري بمنطقة عسير التعليمية

تطبيقًا على  دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي من وجهة نظر المرشدين الطالبيين (.ه1425) عامر شايع.، البشري
، للعلوم األمنيةجامعة نايف ، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم االجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة .منطقة عسير التعليمية

  .الرياض
 .متطلبات تطبيق مشروع تقويم األداء المدرسي في المدارس الثانوية للبنات بمدينة الرياض(.ه1437) سحر بنت عبداهلل.، البقمي

  .جامعة اإلمام محمد بن سعود، كلية العلوم االجتماعية، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، رسالة ماجستير غير منشورة
إستراتيجية مقترحة للتغلب على معوقات تحقيق الجودة في التعليم العام السعودي في ضوء  (.ه1428) فوزية بنت محمد.، البالع

( م2007مايو16-15ه/ 1428ربيع اآلخر29-28) بحث مقدم إلى المؤتمر الرابع عشر في الفترة من، مبادئ الجودة الشاملة
 .465-433    ،الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية

 دار الشبل.: الرياض، اإلدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية(.هـ1417) سليمان عبدالرحمن.، الحقيل
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلدارة اإلستراتيجية وعالقتها بتحقيق التميز اإلداري. رسالة (.م2015) وليد نمر.، الحية

 غزة ، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، قسم اإلدارة التربوية، ستير غير منشورةماج
قسم ، رسالة دكتوراه منشورة .االعتماد المدرسي في مراحل العليم العام بالمملكة العربية السعودية(.ه1436) ناصر بن سعود.، الريس

  جامعة الملك سعود.، كلية التربية، اإلدارة التربوية
رسالة .دور برنامج التطوير المدرسي في تنمية مهارات التخطيط لدى مديري المدارس الثانوية بغزة(.م2006) وائل صبحي.، شبالق

 غزة ، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، قسم اإلدارة التربوية، ماجستير غير منشورة
بحث مقدم إلى ، لتعليم العام بالمملكة العربية السعوديةمعوقات تحقيق االعتماد المدرسي في ا (.ه1434) غادة بنت حمزة.، الشربيني

الجمعية السعودية ( م2013فبراير6-4ه/ 1434ربيع األول 25-23) في الفترة من، االعتماد المدرسي، المؤتمر السادس عشر
 . 152 -125    ، للعلوم التربوية والنفسية

ة الجودة الشاملة في إدارة المدارس الثانوية للبنات بالمملكة العربية مدى توفر مبادئ إدار  (.ه7142) نورة بنت خميس.، الشعيالن 
 البحرين.، الجامعة الخليجية، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة .السعودية

دارس دور مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث الدولية بغزة في تطوير األداء اإلداري لمديري الم(.م 2010) فايز أحمد.، صالحه
 غزة.، الجامعة اإلسالمية، وسبل تفعيله. رسالة ماجستير غير منشورة

تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة المدرسية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة  (.ه1434) نشمية بنت عبدا لعزيز.، الصفار
ربيع األول 25-23، )االعتماد المدرسي، بحث مقدم إلى المؤتمر السادس عشر، لتحقيق االعتماد المدرسي في مؤسسات التعليم

 .255 -217    ، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية( م2013فبراير6-4ه/ 1434
، دراسة ميدانية بمدينة الرياض، اإلساءة النفسية للطفل من وجهة نظر معلمات المرحلة االبتدائية (.ه1424) وفاء محمود.، طيبة

 . 485، 445    (، 2) العدد( 25) المجلد، جامعة الملك سعود، مجلة العلوم التربوية
 .تصور مقترح، دور المشاركة المجتمعية في إصالح التعليم العام في المملكة العربية السعودية(.ه1433) سلطان ناصر.، العريفي

 .جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم السياسات التربوية، رسالة دكتوراه غير منشورة
 عالم الكتب. : القاهرة، 3ج، معجم اللغة العربية المعاصر(.م2008. )أحمد، عمر

إستراتيجية مقترحة لتطوير إدارة مدارس نظام المقررات الثانوية في ضوء مدخل القيادة (.ه1435) عبدا لرحمن غرم اهلل.، الغامدي
  .جامعة الملك سعود، التربيةكلية ، قسم اإلدارة التربوية، التشاركية.رسالة دكتوراه غير منشورة
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تطوير أداء القيادات التربوية في مدارس التعليم العام وفق متطلبات االعتماد المدرسي. رسالة  (.ه1436) بدرية بنت راشد.، القحطاني
 جامعة الملك سعود.، كلية التربية، قسم اإلدارة التربوية، دكتوراه غير منشورة

  .دار وائل للنشر والتوزيع: األردن، إلصالح اإلداري بين النظرية والتطبيقا (.م2001) محمد قاسم.، القريوتي
تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعليم الثانوي العامة من وجهة نظر القيادات  (.ه1430) حمده بنت محمد.، المالكي

  جامعة أم القرى.، كلية التربية، طقسم اإلدارة والتخطي، رسالة ماجستير غير منشورة .التربوية بمحافظة جدة
 .دار صفاء للنشر والتوزيع: األردن، الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية (.م2005) ندى عبدا لرحيم.، محامده
 . والتوزيعمكتبة دار الثقافة للنشر : األردن، سيكولوجية اإلدارة التعليمية والمدرسة وعفاق التطوير العام (.م2004) محمد جاسم.، محمد

بناء برنامج تدريبي لمديري المدارس ومديرات المدارس الثانوية الحكومية لتطوير كفاياتهم اإلدارية  (.م2005) هاني محمود.، مصطفى
  .دار جرير للنشر والتوزيع: عمان، 1ط، في ضوء احتياجاتهم التدريبية

رسالة دكتورة غير  .رس التعليم العام في المملكة العربية السعوديةاالعتماد األكاديمي لمدا(.ه1428) ناصر بن عبدا لعزيز.، الملحم
 جامعة الملك سعود. ، كلية التربية، قسم اإلدارة التربوية، منشورة
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تأهيل مدارس التعليم العام لتحقيق متطلبات االعتماد المدرسي دراسة  (.ه1434) عبدا لمنعم.، والشحنة، الرحمن أحمد عبد، نداء
للجمعية السعودية للعلوم التربوية اللقاء السنوي السادس عشر ، قدم إلى مؤتمر االعتماد المدرسي، ميدانية بمحافظة بور سعيد

 .80-43     .فبراير6-4: المنعقد في الفترة، الرياض، جامعة الملك سعود(، جستن) والنفسية
االعتماد المدرسي للتعليم العام في المملكة العربية (.ه1433) محمد أنور.، هاني محمد وفراج، عبدا لعزيز سالم وموسى، النوح

مكانية التطبيقدراسة في الصع، السعودية -175   ، 23ج ، 91مصر عدد ، جامعة بنها، مجلة كلية التربية ببنها، وبات وا 
255 . 
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