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 الممخص.
ىدؼ البحث الحالي إلى التَّعرُّؼ عمى واقع التَّطوير الميني لوكيالت مدارس التَّعميـ العاـ       

ف حيث )تمبية االحتياجات المينية لدى وكيالت مدارس التَّعميـ العاـ، في محافظة الزلفي م
وُمواكبة برامج التَّطوير لمتطمبات القيادة في القرف الحادي والعشريف(،كما ىدؼ إلى تقديـ 
ُمقترحات لتحسيف برامج التَّطوير الميني لوكيالت مدارس التَّعميـ العاـ. ولتحقيؽ تمؾ األىداؼ 

نت عينة البحث مف وكيالت اتبع البحث الم نيج الوصفي التحميمي لُمالءمتو لطبيعة البحث، وتكوَّ
( وكيمة، واسُتخِدمت االستبانة كأداة لجمع 91المدارس في محافظة الزلفي والبالغ عددىف )

ة  مت نتائج البحث إلى :وجود حاجة لتنويع برامج التَّطوير الميني الخاصَّ البيانات، وتوصَّ
س مف وجية نظرىف، وكذلؾ الحاجة لتدريب وكيالت المدارس عمى البرامج بوكيالت المدار 

القيادية الموجية لمقيادات المدرسية. ويتَّفؽ أفراد عيِّنة البحث عمى دور برامج التَّطوير الميني في 
تطوير مياراتيف القيادية وُمساعدتيف في ُممارسة مياميف بكفاءة، وكذلؾ ُتحقِّؽ برامج التَّطوير 

ني لوكيالت المدارس الفرصة ليف في االستفادة مف خبرات اآلخريف .وتوصمت لوجود حاجة المي
لتطوير ميارات أفراد العيِّنة مف وكيالت المدارس في التَّخطيط االستراتيجي وميارة االتصاؿ 

دارة التغيير .ولدى أفراد العيِّ  دارة األزمات وا  دارة ُمجتمعات التَّعمُّـ المينية وا  نة مف والتواصؿ وا 
وكيالت المدارس خبرة جيدة في ميارتي صنع القرار وقيادة فرؽ العمؿ. وتحتاج برامج التَّطوير 
الميني المقدمة لوكيالت المدارس لُمواكبة رؤية المممكة العربية السعودية وتطمعات الوزارة الحالية 

في القرف الحادي  والُمستقبمية مف القيادات المدرسية، والتركيز أكثر عمى ميارات القيادة
والعشريف. وتـ تقديـ بعض المقترحات لتحسيف برامج التَّطوير الميني لوكيالت مدارس التَّعميـ 
العاـ ،وخرج البحث بمجموعة مف التوصيات مف أىميا: تقديـ برامج تطوير ميني متنوعة 

المقاءات  –ـ المينية ُمجتمعات التَّعمُّ  -الكوتشينج  –وبأساليب ُمختمفة، مثؿ )الزيارات المدرسية 
 الندوات والمؤتمرات.. وغيرىا(. –الزيارات الخارجية  –

 الكممات المفتاحية.
 القرف الحادي والعشروف -ميارات القيادة  –وكيمة المدرسة  –التَّطوير الميني 
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Abstract 
The present study aims to identify the reality of professional 

development (meeting the professional needs and keep pace with the 
development requirements of the leadership of the 21st century) among 
the assistant principals of general education schools in Al-Zulfi 
Governorate. It also aims to make suggestions to improve the programs 
of professional development for the assistant principals. It adopted the 
analytical descriptive approach because it fits its nature. It applied a 
questionnaire to a sample of (19) assistant principals in Al-Zulfi 
Governorate. The results showed that the programs of professional 
development for assistant principals should be developed from their 
perspective. The assistant principals should be trained in the leadership 
programs for principals. Furthermore, the participants agree on the role 
of professional development programs in improving their leadership skills 
to practice tasks efficiently. These programs help the assistant principals 
benefit from others' experiences. The skills of strategic planning, 
communication, professional learning communities management, crisis 
management, and change management should be developed among the 
assistant principals. The participants demonstrated good experience in 
decision-making and teamwork management. Additionally, the 
professional development programs of the assistant principals should 
keep pace with the Saudi Vision 2030, as well as the present and future 
aspirations of the Ministry of Education of principals. Greater emphasis 
should be placed on the leadership skills of the 21st century. Some 
suggestions were made to improve the professional development 
programs for the assistant principals of general education schools. The 
study recommends varying professional development programs, e.g., 
school visits, coaching, professional learning communities, meetings, 
external visits, symposia, and conferences.   
Keywords: Professional development, Assistant principal, Leadership 
skills, The twenty-first century 
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 مقدمة.
لكي تتمكَّف التربية مف تحقيؽ أىدافيا فإنيا تحتاج إلى جياز تربوي ُمتمكِّف، يستخدـ 
اإلمكانات والموارد الُمتاحة االستخداـ األفضؿ لبموغ األىداؼ. ويأتي عمى رأس ىذا الجياز قائد 

اإلدارية والتَّربويَّة، وتتوفَّر المدرسة، ثـ الوكالء، فال ُبدَّ أف يكوف وكيؿ القائد ُمستعدِّا وُمييًَّأ لممياـ 
فيو الكفاية العممية والخمقية واالجتماعية واإلنسانية، بحيث تتناسب مع حجـ العمؿ الُموكؿ إليو، 
ولتحقيؽ أفضؿ النتائج يجب عميو أف يسعى لُينمِّي ُقدراتو ليكوف ذا أداء متميز، ويتجاوب بشكؿ 

يجابي لتطوير العمؿ )حميد،  والتي  (9192ىذا ما أشارت إليو دراسة)النصير، (.و 9191فعَّاؿ وا 
أوصت بضرورة إعداد برنامج تدريبي يتضمَّف تدريب قادة المدارس عمى الميارات اإلنسانية 

 والفنية والميارات الفكرية، حيث بيَّنت الدِّراسة الحاجة ليا بدرجة كبيرة.
ؿ الوط  حيث أف مف  9191ني وىذا أيضا ما أكدتو وزارة التَّعميـ في خطة التَّحوُّ

عدادىـ وتأىيميـ وتطويرىـ(، والذي تناوؿ في أحد  مستيدفاتيا)تحسيف استقطاب الُمَعمِّميف وا 
جوانبو التَّطوير الميني لمقيادات التَّربويَّة، بحيث ُيتوقَّع أف يصؿ متوسط ساعات التدريب المقدمة 

لخبرة الميدانية كُمشرفة قيادة ـ. ومف واقع ا9191ساعة تدريبية بحموؿ عاـ  91لمقيادات إلى 
مدرسية، يتضح التركيز عمى قائدات المدارس أكثر مف الوكيالت مف حيث الحصوؿ عمى 

 التَّطوير والتدريب. 
ال  -في حدود عمـ الباحثة–ورغـ تمؾ األىمية لمتطوير الميني لمقيادات التربوية إال أنو 

، وفي ضوء لتنمية المينية المقدمة لمقياداتوكالء المدارس كُمستيدفيف في اتوجد دراسة تناولت 
واقع التَّطوير الميني لوكيالت المدارس  ذلؾ يتضح أف ىناؾ حاجة إلجراء بحث لمتعرؼ عمى

مف حيث )تمبية االحتياجات المينية لدى وكيالت  في مدارس التَّعميـ العاـ بمحافظة الزلفي
متطمبات القيادة في القرف الحادي والعشريف(،مع مدارس التَّعميـ العاـ، وُمواكبة برامج التَّطوير ل

 تقديـ ُمقترحات لتحسيف برامج التَّطوير الميني لوكيالت مدارس التَّعميـ العاـ
 مشكمة البحث.

إفَّ استخداـ االتِّجاىات الُمعاصرة في اكتشاؼ القيادات التَّربويَّة والتَّعرُّؼ عمييـ ال يعني 
مارسوا القيادة التَّربويَّة، بؿ يعني أف ىؤالء األشخاص ُيمكف أف  بالضرورة أف نجاحيـ ُمؤكَّد إذا

يكونوا قادًة ناجحيف إذا ُأتيحت ليـ الُفَرص المناسبة لمنجاح في القيادة، ولكي نضع ىؤالء عمى 
طريؽ النجاح الجدِّي والفعمي، يجب إعدادىـ لمعمؿ القيادي الذي ُيناط بيـ قبؿ أف ُيمارسوه، 

راتيـ القيادية أثناء الخدمة، واالرتفاع بمستوى كفاءتيـ في أثناء الُممارسة، وكذلؾ تطوير ُقد
، نقاًل عف 9192وبذلؾ نقمؿ مف احتماالت الفشؿ أو االنحراؼ في اإلدارة التَّربويَّة )ليموب، 

 (.09-01، 9112عابد 
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 (عف حاجة ُمديري المدارس الثانوية لمتدريب عمى9192وقد كشفت دراسة )عبد الغفار،
دارة  استخداـ برامج البحث المعموماتية في مجاؿ القيادة التَّربويَّة، تمتيا ميارة التنظيـ المدرسي وا 
التغيير التربوي وميارة حؿ المشكالت واتخاذ القرار وميارة االتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف 

 والتَّخطيط المدرسي االستراتيجي.

و االن تباه نحو وكالء المدارس وأىمية تقديـ التَّطوير الميني ونظًرا لقمَّة الدِّراسات التي ُتوجِّ
المناسب ليـ، وعمى الرغـ مف أف مصطمح القيادات المدرسية يشمؿ كالِّ مف الُمدير والوكيؿ، 
فإف الُمالحظ التركيز دائًما عمى قائد المدرسة مف حيث إلحاقو بالبرامج التدريبية واالجتماعات 

ولمتصدي ليذه المشكمة يحاوؿ البحث الحالي االجابة عف الء. والُمجتمعات المينية دوف الوك
 السؤاؿ الرئيسي التالي :

 ما واقع التَّطوير الميني لوكيالت مدارس التَّعميـ العاـ بمحافظة الزلفي مف وجية نظرىف؟

 ويتفرع من هذا السؤال األسئمة الفرعية التالية : 
حتياجات المينية لوكيالت مدارس التَّعميـ العاـ ما واقع تمبية برامج التَّطوير الميني لال -9

 بمحافظة الزلفي؟

ة بوكيالت مدارس التَّعميـ العاـ لمتطمبات  -9 ما واقع ُمواكبة برامج التَّطوير الميني الخاصَّ
 القيادة في القرف الحادي والعشريف؟

ة بوكيالت مدارس ال -0  تَّعميـ العاـ ؟ما ُمقترحات تحسيف برامج التَّطوير المينية الخاصَّ

 أهداف البحث.
 هدف البحث الحالي الى:

التعرؼ واقع تمبية برامج التَّطوير الميني لالحتياجات المينية لوكيالت مدارس التَّعميـ العاـ  -9
 .بمحافظة الزلفي

ة بوكيالت مدارس التَّعميـ العاـ  -9 التعرؼ عمى واقع ُمواكبة برامج التَّطوير الميني الخاصَّ
 ت القيادة في القرف الحادي والعشريف.لمتطمبا

ة بوكيالت مدارس التَّعميـ العاـ . -0  تقديـ ُمقترحات تحسيف برامج التَّطوير المينية الخاصَّ
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 أهمية البحث.
 أوال :األهمية العمميَّة: 

يعد استجابة  لما تنادي بو التوجيات المستقبمية لممممكة العربية السعودية مف خالؿ رؤية  -9
مف واقع االىتماـ بإحداث نقمة نوعية في مجاؿ التَّعميـ بشكؿ عاـ، وفي  9101المممكة 

، والذي 9191مجاؿ القيادة بشكؿ خاص، حيث ورد في خطة وزارة التَّعميـ لمتحوؿ الوطني 
تبمورت منو مبادرات ميمة لتدريب القادة وتحسيف كفاءتيـ وتطوير مياراتيـ القيادية ضمف 

يف استقطاب الُمَعمِّميف وتأىيميـ وتطويرىـ(، والذي كاف مف اليدؼ االستراتيجي )تحس
مؤشراتو متوسط عدد ساعات التَّطوير الميني في القيادة التَّعميمية التي استكماليا قادة 

 المدارس.
 تكمف أىمية البحث الحالي في أىمية الموضوع الذي تتصدى لو ،حيث يعتبر البحث مدخؿ -9

 س التَّعميـ العاـ لمتَّطوير الميني لوكيالت مدار 
تتناوؿ الدِّراسة جانًبا تقؿُّ فيو الدِّراسات، وىو التَّطوير الميني الخاص بوكيالت المدارس في  -0

 التَّعميـ العاـ، فُتسمِّط الضوء عمى ىذا الجانب.
 لمتَّطوير الميني ؛حيث يعدقد يفتح ىذا البحث اآلفاؽ أماـ الباحثيف إلجراء دراسات منتمية  -4

 التي مجاؿ التَّطوير الميني وتنمية الميارات القيادية في مستقبمية دراسات اءإلجر  مدخالٌ 
 . يحتاجونيا

 ثانيا: األهمية العمميَّة: 
ُيمكِّف أصحاب القرار مف معرفة الوضع الراىف لمتَّطوير الميني لوكيالت مدارس التَّعميـ  -9

 العاـ ؛ تمييًدا إلعدادىف لتولِّي القيادة ُمستقباًل. 
قد ُيساعد ىذا البحث في حؿ مشكمة قمَّة التدريب والتأىيؿ التي تحصؿ عمييا وكيالت  -9

 المدارس في التَّعميـ العاـ.
يفيد القائميف عمى تدريب قيادات المدارس في معرفة واقع الترشيح وتمبية االحتياجات المينية  -0

 عشريف، وتقديـ توصيات بذلؾ.ومدى ُمواكبة البرامج الحالية لمتطمبات قيادة القرف الحادي وال
 حدود البحث.

 تناوؿ البحث: الحدود الموضوعيَّة:
مجموعة مف االحتياجات المينية لوكيمة المدرسة الالـز لبرنامج التَّطوير الميني الُمقدَّـ لجميع 

 وكيالت مدارس التَّعميـ العاـ مف تمبيتيا
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ة بوكيالت المد  99ارس لمتطمبات القيادة في القرف الػُمواكبة برامج التَّطوير الميني الخاصَّ
ة بوكيالت المدارس  مجموعة ُمقترحات لتحسيف برامج التَّطوير الميني الخاصَّ

لفي  الحدود البشرية المكانيَّة: مجموعة مف الوكيالت في جميع مدارس التَّعميـ العاـ بمحافظة الزَّ
 في المممكة العربية السعودية

 ـ.9191/9191راسي الثاني لمعاـ الدراسي الفصؿ الدِّ  الحدود الزمانيَّة:
 مصطمحات البحث.

فو)الحريري،التَّطوير المهني بأنو" التَّطوير الذي يحصؿ لألفراد العامميف خالؿ  (9199: ُيعرِّ
مسيرة حياتيـ، وذلؾ عف طريؽ االستفادة مف الخبرات الُمختمفة خالؿ خبراتيـ المتعددة في 

 حياتيـ العممية". 
فو الباحثة إجرائيِّا بأنو التَّغيير المقصود والُمنظَّـ الذي ُيقدَّـ لمعامميف في أي ُمنظَّمة، وُتعرِّ       

بقصد تحسيف وتعديؿ أدائيـ؛ لموصوؿ إلى أعمى مستويات األداء. ويتمثؿ في ىذه الدراسة بأنو 
 التغيير المقصود المقدـ لوكيالت مدارس التعميـ العاـ في محافظة الزلفي.

( أف وكيؿ المدرسة ىو 9191ورد في الدليؿ التنظيمي) وزارة التعميـ، كيالت المدارس:و       
          نائب الُمدير، وىو الساعد األيمف لو، واليدؼ العاـ مف وظيفتو بحسب الدليؿ اإلجرائي
          ىو الُمساىمة في إدارة وقيادة المدرسة وتحسيف عمميات التَّعميـ والتَّعمُّـ وضماف جودتيما 
)وكيؿ الشؤوف التَّعميمية(، وكذلؾ التَّخطيط والتنظيـ لرعاية شؤوف الطالب في المدرسة ومعالجة 
جميع القضايا المتعمقة بيـ )وكيؿ شؤوف الطالب(، وأيًضا اإلشراؼ عمى تقديـ جميع الخدمات 

أميف احتياجاتيا مف األثاث اإلدارية والُمساندة لمعممية التَّربويَّة والتَّعميمية في المدرسة مف خالؿ ت
واألجيزة والمستمزمات التَّعميمية، والمحافظة عمى مرافقيا ونظافتيا )وكيؿ الشؤوف المدرسية(.وفي 
الدليؿ التنظيمي لمدارس التَّعميـ العاـ تـ توزيع ىذه المياـ عمى ثالثة أفراد )وكيؿ شؤوف تعميمية 

تبار أف المدارس لدييا ثالثة ُوكالء في ووكيؿ شؤوف مدرسية(؛ باع –وكيؿ شؤوف طالبية  –
ىيكميا التنظيمي، وذلؾ حسب أعداد الطالب، ويقؿ عدد الوكالء بنقص عدد الطالب وحاجة 

 المدرسة منيـ.
وحسب البحث الحالي، فإف وكيالت المدارس في محافظة الزلفي ُتدرج ليف جميع ىذه        

الت المدرسية الُمعتمدة بالدليؿ التنظيمي المياـ تحت اسـ وكيؿ المدرسة، وذلؾ وفؽ التشكي
 حسب أعداد الطالب. 

: جميع المدارس الحكومية االبتدائية، والمتوسطة، والثانوية، التابعة لوزارة التَّعميـ، العام التَّعميم
 بما فييا مدارس تحفيظ القرآف الكريـ، ومدارس نظاـ المقررات.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة.
 لتطوير المهني:مفهوم ا -

أطمؽ عمى التَّطوير الميني سابًقا اسـ التدريب أثناء الخدمة "وكاف ىدفو األساسي تقديـ       
خبرات لمُمَعمِّميف مف خارج المدرسة لزيادة معارفيـ مف خالؿ برامج ُتصمَّـ ليذا الخصوص، أما 

لمدرسة أو المؤسسة التَّربويَّة النظرة الحديثة فيي ُتركِّز عمى اإلفادة مف الخبرات الموجودة في ا
             بوجو عاـ مف ُمَعمِّميف وقيادات تربوية؛ بيدؼ جعميا مؤسسة تربوية متعممة دائمة" 

(.و"التدريب أثناء العمؿ... أو ما ُيسمَّى أحياًنا التَّطوير الميني أو التنمية 9192)العامري، 
ُمدير المدرسة في مجاؿ إدارة األفراد... فعمى قائد المينية ُيَعدُّ مف األدوار الحيوية واليامة ل

المدرسة تييئة السبؿ والوسائؿ المعينة لتحقيؽ النمو الميني والسعي لتطوير أداء مرؤوسيو 
 (.09، 9199بجميع الوسائؿ والطرؽ الُممكنة، وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ التَّعميـ" )أبو شندي، 

نية بأنيا "عممية مخططة ومنظمة لبناء ميارات تربوية وُيعرَّؼ التَّطوير الميني أو التنمية المي
دارية وشخصية جديدة، تمـز لقياميـ الفعَّاؿ بالمسؤوليات المدرسية أو ترميـ ما يتوفر لدييـ منيا  وا 
بتجديدىا، أو إغنائيا، أو سد العجز الُمالحظ فييا لتحقيؽ غرض أسمى، وىو تحسيف فاعمية 

 (. 09، 9199لتحصيؿ النوعي والكمِّي لمُمتعمِّميف" )أبو شندي، الُمَعمِّميف، وبالتالي زيادة ا
 أهداف  التَّطوير المهني: -

            يهدف التَّطوير المهني، أو ما ي سمَّى التنمية المهنية لتحقيق األهداف التالية      
 (:0202)بن سعود، 

 .ُمواكبة الُمستجدَّات في مجاؿ نظريات القيادة واإلدارة 
 فيـو التَّعمُّـ مدى الحياة واالعتماد عمى أساليب التَّعمُّـ الذاتي.ترسيخ م 
 .الربط بيف النظرية والتطبيؽ في المجاالت التَّربويَّة والتَّعميمية 
 .تعميؽ االلتزاـ بأخالقيات مينة التَّعميـ والتقيُّد بيا 
 .الُمساىمة في تكويف ُمجتمعات تعمُّـ متطورة تقدـ خدمات فاعمة لمُمجتمع 
  الُمساىمة بشكؿ فاعؿ في ُمعالجة القضايا التَّربويَّة والتَّعميمية بأسموب عممي متطور 
 مجاالت التطوير المهني: -

تتعدَّد مجاالت التَّطوير الميني بتعدُّد أدوار ومياـ القيادات المدرسية، والتي تشمؿ مياـ       
رشادية، وُيمكف تمخيصيا في   (:9191اآلتي)القبيسي، إدارية وتنظيمية وتوجييية وا 
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 المجال التربوي واإلداري: -0
ُتساعد القادة في التواصؿ مع العامميف معيـ في المدرسة وتمدُّىـ بالطرؽ الفعَّالة في 

 التعامؿ مع المشكالت والمواقؼ الطارئة وتعريفيـ بنظريات اإلدارة واألساليب القيادية الحديثة.
 المجال األكاديمي التخصصي: -0

 لقائد مف ميارات القيادة المدرسية. تمكيف ا    
 المجال الثقافي: -3
 تزويد القائد بثقافة عامة في مجاالت الحياة الُمختمفة.   
 المجال الشخصي: -4
قامة العالقات اإليجابية في العمؿ      تنمية عوامؿ القيادة اإلنسانية المفيدة لعمميات التَّطوير وا 
 معايير برامج التطوير المهني: -

ؽ برامج التَّطوير الميني األىداؼ التي ُبنيت مف أجميا، ولتكوف ذات فاعمية وجدوى لتحقُّ       
 (:9199فال ُبدَّ أف تتَّسـ بمجموعة مف المعايير، منيا)أبو شندي،

 .إتاحة الفرصة أماـ الموظفيف في تحديد احتياجاتيـ الفعمية مف التدريب 
  ميمتيـ ىي تيسير حدوث النمو الميني، إدراؾ المسؤوليف عف التَّخطيط لبرامج التدريب أف

 وليس فرضو.
  .النظر لعممية التَّطوير الميني عمى أنيا عممية اجتماعية تشاركية 
  أف يسود االحتراـ والثقة الُمتبادلة ُمجتمعات التَّعمُّـ المينية لمموظفيف لتشجيعيـ عمى الُمبادرة

 في الرأي واالقداـ.
  ُستدامة.أف تكوف برامج التَّطوير الميني م 
 .االستفادة مف خبرات وتجارب العامميف في إثراء نشاطات التَّطوير الميني 
 أساليب التَّطوير المهني )التنمية المهنية(  -

لمتطوير الميني أساليب متنوعة ومتعددة تختمؼ باختالؼ اليدؼ والزمف والمكاف، وكذلؾ        
        ى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يميباختالؼ مستويات واحتياجات المستيدفيف نذكر منيا عم

 (:9199)أبو شندي،
 ُمجتمعات التَّعمُّـ المينية.  .9
 الحمقات التدريبية.  .9
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عوامل نجاح التَّطوير المهني )التنمية المهنية( داخل المؤسسات التعميمية        
(https://atreeb.forumegypt.net/t143-topic :) 

 مناخ المؤسسات التَّعميمية: -
ا لنجاح التَّطوير الميني؛ كوف ىذه ُيعتبر مناخ المؤسسات التَّع        ميمية عاماًل ميمِّ

المؤسسات قائمة عمى أساس التفاعؿ بيف الزمالء، وألف درجة التغيير المطموب ُمرتبة بمدى 
 تفاعؿ األعضاء فيما بينيـ؛ لذلؾ ال ُبدَّ مف تييئة المناخ المناسب لمتفاعؿ اإليجابي المنتج.

 القيادة والدَّعم: -
          الفعَّاؿ الذي يقدمو القائد أو المشرؼ ُيَعدُّ أمًرا حيويِّا لنجاح أي جيود نحو  الدَّعـ       

 التغيير والتَّطوير.

 توفير الوقت الالزم لمتطوير المهني: -
يدعو بعض المنظمات العالمية إلى تخصيص ُربع وقت عمؿ الُمَعمِّـ عمى األقؿ لمدِّراسات       

ويجب أال تكوف أياًما منفصمة، وذلؾ ليستشعر أىمية التَّطوير الميني المينية والعمؿ التعاوني، 
 ومدى ارتباطو الوثيؽ بتحسيف أدائو.

 المهارات الواجب توافرها لدى القائد المدرسي ومنه وكيمة المدرسة:
ثالثة أنماط مف الميارات التي يجب أف يتحمَّى بيا  Robert Katsحدَّد روبرت كاتز       

 (9199)عطية، القائد، وىي
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ة بمجاؿ تخصص معيف، وعميو  المهارات الفنية: وىي الُقدرة عمى استخداـ األساليب الخاصَّ
ُيمكف تقسيـ الميارات الفنية لمقائد إلى: أوَّاًل: أساليب فنية في القيادة، مثؿ: التَّخطيط، والتنظيـ، 

قويـ، وثانًيا: ميارات التدريس والتنسيؽ، والرقابة، واالتصاؿ، واتخاذ القرارات، والمتابعة، والت
 والتربية، مثؿ ميارات إدارة الفصؿ وطرؽ التدريس والتقويـ. 

وىي الُقدرة عمى التعامؿ مع الناس وُحسف قيادتيـ، وىذا يتطمَّب فيـ  المهارات اإلنسانية:
 دوافعيـ ومحفزاتيـ عمى العمؿ كأفراد وجماعات. 

وفيؽ والتنسيؽ بيف أنشطة المدرسة واىتماماتيا ورؤيتيا وىي الُقدرة عمى الت المهارات التصويرية:
 ككؿ يؤثر كؿ جزء منيا في اآلخر.

كذلؾ ورد في الدليؿ التنظيمي مجموعة مف الميارات التي يجب أف ُيتقنيا وكيؿ المدرسة،       
 (: 9191وىي كالتالي)الدليؿ التنظيمي لمدارس التَّعميـ العاـ، وزارة التَّعميـ، 

 ، والتنظيـ، واالتِّصاؿ الفعَّاؿ، والتعامؿ مع اآلخريف. التَّخطيط -
عداد التقارير والخطابات الرسمية. -  تحديد األولويات وا 
 التحميؿ واالستنتاج والتفاوض واإلقناع. -
 الُمتابعة والتنسيؽ والتقويـ وبناء فرؽ العمؿ.  -
 استخداـ الحاسوب وتطبيقاتو في مجاؿ العمؿ  -
 رين:مهارات القرن الحادي والعش -

تعرؼ بأنيا :"مجموعة مف الميارات التي يحتاج إلييا العامموف في ُمختمؼ بيئات العمؿ       
ليكونوا أعضاء فاعميف وُمنتجيف، بؿ ُمبدعيف، إلى جانب إتقانيـ المحتوى المعرفي الالـز لتحقيؽ 

 (.9192لوطياف، النجاح، تمشيِّا مع المتطمبات التنموية واالقتصادية لمقرف الحادي والعشريف" )ا
 :(9192)الوطياف، ومهارات القرن الحادي والعشرين كما ذكرها 

 مهارات التَّعمُّم واإلبداع، وتشمل: -0
 التفكير الناقد وحؿ المشكالت. -
 االتِّصاؿ والتَّشاُرؾ. -
 االبتكار واإلبداع. -

 مهارة الثقافة الرقمية، وتشمل: -0
 الثقافة المعموماتيَّة. -
 الثقافة اإلعالميَّة. -
 ة تقنية المعمومات.ثقاف -
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 مهارة الحياة والعمل، وتشمل: -3
 المرونة والتكيُّؼ.  -
 الُمبادرة والتوجيو الذاتي لمتفاعؿ االجتماعي والتفاعؿ متعدد الثقافات. -
 اإلنتاجية والُمساءلة. -
 القيادة والمسؤوليَّة.  -

يارات القيادة في وعميو، نجد أف الدليؿ التنظيمي لمدارس التَّعميـ العاـ قد حدَّد ُمعظـ م      
 القرف الحادي والعشريف التي يحتاج إلييا وكيؿ المدرسة لُمواكبة ُمَتغيِّرات وتحديات ىذا العصر.

ونظرا ألهمية التطوير المهني بصفة عامة ولمقيادات المدرسية بصفة خاصة ،فقد        
وضع خطة ُمقترحة ( التي ىدفت إلى 9191ومنيا: دراسة)القبيسي، تناولته العديد من الدراسات

ف مجتمع الدِّراسة مف قادة 9101لتنمية القيادات المدرسية مينيِّا في ضوء رؤية المممكة  ـ،وتكوَّ
ووكالء المدارس في الباحة ،وكانت نتائج الدِّراسة أف واقع برامج التنمية المينية لمقيادات 

وافؽ .بينما جاءت ُمعوقات المدرسية في المممكة العربية السعودية مف وجية نظرىـ جاء بدرجة مُ 
برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية في المممكة العربية السعودية بدرجة ُموافؽ بشدة. وجاءت 
متطمبات تطوير برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية في المممكة العربية السعودية مف وجية 

مية العمؿ عمى وضع خطة محددة األىداؼ نظرىـ بدرجة ُموافؽ بشدة. وقد أوصت الدِّراسة بأى
 ـ.9101لمتنمية المينية لمقيادات المدرسية متوافقة مع رؤية المممكة العربية السعودية 

( التي ىدفت إلى تحديد درجة ُممارسة قادة المدارس 9192ودراسة)الغامدي والجيني،      
ـ ومجاؿ قيادة ُمجتمعات التَّعمُّـ المينية، لمكفايات الفنية في مجاؿ قيادة عمميات التَّعميـ والتَّعمُّ 

( مشرًفا ومشرفة 991وتـ اختيار عيِّنة الدِّراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، وبمغ عددىا )
.وكانت بعض نتائج الدِّراسة كاآلتي: إف ُممارسة قادة المدارس لمكفايات الفنية في ضوء 

جاءت إجمااًل بدرجة متوسطة .وقد أوصت الدِّراسة االستراتيجية الوطنية لتطوير التَّعميـ العاـ 
بأف يكوف بناء برامج تأىيؿ قادة مدارس تطوير عمى أساس تشخيص واقع أدائيـ واحتياجاتيـ 
الفعمية مف الكفايات الفنية الُمالئمة لتحقيؽ سياسات االستراتيجية الوطنية لتطوير التَّعميـ العاـ، 

جراءات تنفيذ السياسات المتعمقة بعمؿ القائد المدرسي. وكذلؾ أوصت بعقد شراكات مع  وا 
كميات التربية في الجامعات السعودية لمتعاوف في مجاؿ تطوير وتأىيؿ القيادات المدرسية مف 

 خالؿ تقديـ برامج نوعية لمفئات الُمستيدفة.
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ديري التَّعرُّؼ عمى االحتياجات التدريبية لدى مُ  ( إلى9192وىدفت دراسة)عبد الغفار،       
الثانوية الفنية في ضوء التَّحدِّيات الُمعاصرة، والتَّعرُّؼ عمى المعوقات التي تحدُّ مف التَّعرُّؼ عمى 

ًنا مف ) ( ُمديًرا ووكياًل لممدارس الثانوية الفنية نظاـ 22احتياجاتيـ. وكاف ُمجتمع الدِّراسة مكوَّ
مت الدِّراسة إلى: حاجة ُمديري ا لمدارس الثانوية الفنية لمتدريب عمى السنوات الثالث. وتوصَّ

االحتياجات التدريبية الُمواكبة لمتطورات الحديثة في مجاؿ عمميـ. كما برزت الحاجة لمتدريب 
 عمى استخداـ برامج البحث المعموماتية في مجاؿ القيادة التَّربويَّة، وتمتيا ميارة التنظيـ 

دارة التغيير التربوي، وميارة حؿ الم            شكالت واتخاذ القرار وميارة االتصاؿ والتواصؿ المدرسي، وا 
 والتَّخطيط المدرسي.

إلى تناوؿ دور ومسؤوليات وكالء المدارس Larkin, 2017) وىدفت دراسة الركف)      
الثانوية لغرض استكشاؼ العوامؿ التي تؤثر عمى ُقدراتيـ في المشاركة بواجبات القيادة التَّعميمية 

ُمشارًكا الستكشاؼ أدوار القيادة  96لتي يعمموف بيا، وأجرت الباحثة مقابالت مع في المدارس ا
التنفيذية والتَّعميمية ومسؤوليات ُمديري المدارس الثانوية في إحدى مدارس منطقة أورباف 
األمريكية. وأشارت نتائج ىذه الدِّراسة إلى أف وكالء المدارس الثانوية في ىذه المقاطعة أمضوا 

مف الوقت في ُممارسة مسؤولياتيـ القيادية التشغيمية، ووقًتا أقؿَّ في ُممارسة واجباتيـ  مزيًدا
القيادية التَّعميمية. ويبدو أف العوامؿ التالية سمبية التأثير عمى الُقدرات القيادية التَّعميمية لوكالء 

يمية الُمختمفة طواؿ المدارس: الوقت الذي يقضيو في مياـ مثؿ تأديب الطالب وأداء المياـ التشغ
فترة اليـو الدِّراسي؛ وعدـ وجود التوجيو مف ُمديرييـ؛ وعدـ وجود برامج لمتطوير الميني تستيدؼ 

 احتياجاتيـ لتعزيز مياراتيـ القيادية التَّعميمية؛ وقمَّة التجارب القيادة اإلدارية والتَّعميمية.
ىدفت لتحديد وجيات نظر  والتي (Semra,Yusuf,2016) ودراسة سيمرا ويوسؼ،      

مسؤواًل  91ُمديري المدارس المتعمقة بأنشطة التدريب أثناء الخدمة. وتألؼ ُمجتمع البحث مف 
إداريِّا يعمموف في وسط مدينة إسكي شيير بعد أف انضموا إلى أنشطة التدريب أثناء الخدمة في 

المدارس لدييـ وجيات . وخمصت الدِّراسة إلى أف ُمديري 9190-9199السنوات األكاديمية 
نظر ُمختمفة فيما يتعمَّؽ بالتدريب أثناء الخدمة في موضوعات مثؿ نوع المشاركة، وأىداؼ 
المشاركة، ومدة برامج التدريب أثناء الخدمة، ووقت برنامج التدريب أثناء الخدمة، وتقييـ البرنامج 

لمدارس يطمبوف تطبيؽ التدريبي. وفي ختاـ البحث اتضح أف الغالبية العظمى مف ُمديري ا
أساليب التقييـ البديمة مثؿ األداء وتقييـ المشروع في عممية التقييـ عمى التدريب أثناء الخدمة، 
وأنو يجب أف تستند الدورات التدريبية أثناء الخدمة إلى نموذج التَّعمُّـ القائـ عمى حؿ المشكالت، 

ُممارستيـ اليومية، ويجب أف تشمؿ طريقة وبالتالي ُيمكف أف ُتساعد المشاركيف عمى التواصؿ مع 
التدريس التفكير والحوار، سواء االجتماعات المباشرة أو المؤتمرات االفتراضية، ويجب عمى 
ُمديري المدارس حضور الدورات التدريبية أثناء الخدمة طوًعا، وليس بحكـ منصبو، ويجب أف 

واسطة ُمحاضريف ُمحترفيف، ويجب يحصؿ ُمديرو المدارس عمى دورات في اإلدارة واالتصاؿ ب
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أف يسبؽ توقيت الدورة العاـ الدِّراسي التَّعميمي، ويجب أف تكوف طرؽ تقييـ الدورات متنوعة، 
ويجب إعطاء ُمديري المدارس تطورات جديدة في المجاؿ، ويجب أف يتـ تعميـ القيادة مف قبؿ 

، وأنو ال ُيمكف تعمـ القيادة بشكؿ قادة حقيقييف مف خالؿ التعاوف خارج وزارة التربية الوطنية
 مباشر كدرس، ولكف مف خالؿ ذوي الخبرة الحقيقية عمى قيد الحياة.

فيدفت إلى التَّعرُّؼ عمى درجة جودة أداء القيادة التَّربويَّة  (9190أما دراسة)الغامدي،      
وتنمية الموارد البشرية في المدارس المتوسطة والثانوية بالمدينة المنورة، والتَّعرُّؼ عمى ُمقترحات 

سطة أفراد عيِّنة الدِّراسة لرفع جودة أداء القيادة التَّربويَّة وتنمية الموارد البشرية في المدارس المتو 
نت عيِّنة الدِّراسة مف ) ( ُمديًرا )ُمديري المدارس 942والثانوية لمبنيف بالمدينة المنورة. وتكوَّ

مت الدِّراسة إلى مجموعة مف النتائج. مف أىميا ما يراه أفراد  المتوسطة والثانوية بنيف(.وتوصَّ
(، 4.4000والثانوية بمغت ) العيِّنة مف أف درجة جودة أداء القيادة التَّربويَّة بالمدارس المتوسطة

 وىذه القيمة دالَّة إحصائيا، وىذا يدؿ عمى أف افراد العيِّنة قد وافقوا بدرجة كبيرة عمييا. 
تأكيدىا جميًعا عمى أىمية تدريب وتطوير أداء وتستنتج الباحثة من الدراسات السابقة        

احتياجاتيـ التدريبية وتوجيات قادة المدارس )ُمدير ووكيؿ(، بحيث يتناسب ما يقدـ ليـ مع 
العصر الحالي ومتطمباتو، وكذلؾ أكدت الدِّراسات السَّابقة المذكورة عمى أف تكوف ىذه البرامج 
شاممة ومتكاممة بحيث تنمي مياراتيـ القيادية المنوطة بيـ .ولقد اعتمدت الدِّراسات السَّابقة في 

ؿ لنتائجيا عمى عيِّنات ُمختمفة مف حيث النوع والعدد والجنس وطبيعة العيِّنة، واسُتخدمت  التَّوصُّ
مناىج بحث ُمختمفة ومتنوعة لتحقيؽ أىداؼ الدِّراسة .وقد اتَّفقت الدراسة الحالية مع دراسة 

(Larkin.2017 في نوع العيِّنة، حيث كانت تستيدؼ وكالء المدارس كعيِّنة بحث أساسية ،وقد )
كيالت المدارس واحتياجاتيف المينية وطرؽ تطوير برامج تميَّزت ىذه الدِّراسة بالتركيز عمى و 

           التَّطوير الميني ليف، وذلؾ لقمَّة الدِّراسات العربية التي تتناوؿ وكالء/ وكيالت المدارس
كُمجتمع لمبحث ومناقشة المشكالت التي ُتواجييـ أو االحتياجات المينية التي يحتاجوف إلييا 

 ألداء أعماليـ.
 البحث واجراءاته.منهجية 

 منهج البحث:
المسحي لدراسة واقع التَّطوير الميني لوكيالت التحميمي  الوصفي اتبع البحث المنيج      

المدارس في محافظة الزلفي. وقد اسُتخِدـ ىذا المنيج لمناسبتو لموضوع البحث وُمجتمعو، حيث 
ثية التي تتكامؿ لوصؼ الظاىرة ُيعرؼ المنيج الوصفي التحميمي بأنو: "مجموعة اإلجراءات البح

أو الموضوع اعتماًدا عمى جمع الحقائؽ والبيانات وتصنيفيا وُمعالجتيا وتحميميا تحمياًل كافًيا 
          ودقيًقا؛ الستخالص داللتيا والوصوؿ إلى نتائج أو تعميمات عف الظاىرة أو الموضوع" 

 (.902، 9192)النوح، 
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 مجتمع البحث:
البحث جميع وكيالت مدارس التعميـ العاـ في محافظة الزلفي بالمممكة  ُمجتمع شمؿ      

 العربية السعودية
 عينة البحث:

ف مف )911كانت العيِّنة ممثمة لُمجتمع الدِّراسة       ( وكيمة مف وكيالت المدارس 91%، وتتكوَّ
 لبحث يوضح توصيؼ عيِّنة ا (9في محافظة الزلفي بالمممكة العربية السعودية، وجدوؿ)

 توصيف عينة البحث حسب متغيرات البحث (0جدول )
 النسبة المئوية التكرار المتغيرات

 المرحمة الدراسية
 21.1 4 ابتدائي
 26.3 5 متوسط
 52.6 10 ثانوي

 100.0 19 المجموع

 عدد سنوات الخدمة
 31.6 6 سنوات 0أقؿ مف 

 21.1 4 سنوات 6 – 0مف 
 47.4 9 سنوات فأكثر 6

 100.0 19 جموعالم

 عدد الدورات التدريبية
 5.3 1 ال ُتوجد دورات

 73.7 14 دورات 2-9مف 
 21.1 4 دورات 2أكثر مف 

 100.0 19 المجموع

(أف جميع الفئات الخاصة بتوزيع العينة قد حظيت بنسب تمثيؿ مختمفة 9يتبيف مف جدوؿ)      
مة وعدد الدورات التدريبية؛ مما يعني أف سواء عمى صعيد المرحمة الدراسية، وعدد سنوات الخد

 العينة مثمت قدر المستطاع مجتمع البحث.
 اعداد أدوات البحث:

 الدِّراسات السَّابقة مراجعة عمى اعتماًدا االستبانة تـ تطوير الدِّراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف      
نت وقد   :ه ما رئيسيين قسمين من االستبانة تكوَّ

المستجيب )المرحمة الدِّراسية، وسنوات  عف الشخصية السمات عف ارةعب وىو األول: القسم
 الخدمة، وعدد الدورات التدريبية في مجاؿ القيادة(.

 عمى موزعة فقرة (96مف ) االستبانة وتتكوَّف الدِّراسة، محاور عف عبارة وىو الثاني: القسم
 :ىما محوريف
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ف مف )تمبية البرامج لالحتياجات المينية  المحور األول:  ( فقرات.6لوكيمة المدرسة، ويتكوَّ
ة بوكيالت المدارس لمتطمبات القيادة في  المحور الثاني: ُمواكبة برامج التَّطوير الميني الخاصَّ

ف مف )  ( فقرات. 91القرف الػحادي والعشريف، ويتكوَّ
س تالىا سؤاليف مف األسئمة المفتوحة لمتعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو وكيالت المدار 

 ومقترحاتيف لتحسيف برامج التطوير الميني المقدـ ليف.
وبعد التوصؿ لمصورة النيائية الستبانة تـ تعميـ رابط االستبانة االلكترونية مف قبؿ إدارة 
التعميـ بالزلفي )قسـ التخطيط والتطوير التربوي( عمى وكيالت المدارس في المحافظة. ثـ جمع 

  الردود ثـ تحميؿ نتائجيا احصائيا
 تقدير الدرجات:

استخدـ مقياس ليكرت الخماسي في إعداد االستبانة ،وذلؾ باالعتماد بشكؿ رئيسي عمى       
قيمة الوسط الحسابي والوزف النسبي لتحديد مستوى الُموافقة عمى فقرات ومحاور البحث، 

 (يوضح ذلؾ:.9وجدوؿ)
 (س مَّم المقياس الم ستخدم في البحث0جدول)

فؽ غير ُموا المستوى
 ُموافؽ بشدة ُموافؽ محايد غير ُموافؽ بشدة

إلى  9.21 9.12أقؿ مف  الوسط الحسابي
9.21 

إلى  9.61
0.01 

إلى  0.41
4.91 

أكثر مف 
4.91 

أقؿ مف  الوزف النسبي
02.1% 

% إلى 06
29.1% 

 % إلى29
62.1% 

% إلى 62
20.1% 

أكثر مف 
24% 

 ضبط االستبانة:
 صدق الم حك مين

ليَّة عمى مجموعة مف الُمحكِّميف مف أعضاء  قامت الباحثة      بعرض االستبانة بصورتيا األوَّ
ىيئة التدريس في الجامعات والمختصيف والُممارسيف في مجاؿ التَّعميـ العاـ، وذلؾ مف أجؿ 
الكشؼ عف مدى صدؽ عبارات األداة وُمالءمتيا لقياس ما ُوضعت ألجمو، مف حيث مدى 

ذي ُوضعت فيو، ومدى مناسبة العبارة لمسمة التي تقيسيا وسالمة ُمالءمة العبارات لممحور ال
 ووضوح الصياغة المغوية لمعبارات.

 الدَّاخمي صدق االت ساق
 الكمية والدرجة االستبانة مجاالت فقرات مف فقرة كؿ بيف ُمعامالت االرتباط حساب تـ      
 .نفسو لممجاؿ
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 أف والذي ُيبيِّف لو، الكمية حور األوؿ والدرجةالم فقرات مف فقرة كؿ بيف ُمعامؿ االرتباط -أ
صادًقا  المحور ُيعتبر ، وبذلؾα = 0.05معنوية  مستوى عند دالة المبينة االرتباط ُمعامالت

  .لقياسو ُوضع لما
 لممحور االول الكمية المحور والدرجة فقرات من فقرة كل بين م عامل االرتباط (3جدول )

 ُمعامؿ ارتباط رقـ الفقرة
9 0.767** 
9 0.788** 
0 0.732** 
4 0.720** 
2 0.691** 
6 0.761** 

 2.20)**( دال عند مستوى 
 والذي ُيبيِّف لممحور، الكمية المحور الثاني والدرجة فقرات مف فقرة كؿ بيف ُمعامؿ االرتباط -ب

 لمحورا ُيعتبر ، وبذلؾα = 0.05معنوية  مستوى عند دالة المبينة االرتباط ُمعامالت أف
 .لقياسو ُوضع صادًقا لما

 لممحور الثاني الكمية والدرجة المحور فقرات من فقرة كل بين م عامل االرتباط (4جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 

 2.20)**( دال عند مستوى 

 ُمعامؿ ارتباط رقـ الفقرة
2 0.598** 
2 0.671** 
1 0.546** 

91 0.769** 
99 0.845** 
99 0.863** 
90 0.924** 
94 0.913** 
92 0.846** 
96 0.859** 
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 البنائي الصدق م عامل -د
 وُيبيِّف .االستبانة لفقرات الكمية بالدرجة الدِّراسة مجاالت مف مجاؿ كؿ ارتباط مدى وُيبيِّف      
 عند مستوى إحصائيِّا دالة االستبانة مجاالت جميع في االرتباط ُمعامالت جميع أف الجدوؿ
  لقياسو. ُوضعت لما صادقة االستبانة مجاالت جميع ُيعتبر ، وبذلؾα = 0.05معنوية 

 (م عامل ارتباط بيرسون لكل مجال مع الدرجة الكمية5جدول )

 ُمعامؿ ارتباط المحاور واألبعاد

 0.793 تمبية البرامج لالحتياجات المينية لوكيمة المدرسة.
ة بوكيالت المدارس لم تطمبات القيادة في ُمواكبة برامج التَّطوير الميني الخاصَّ

 . 99القرف الػ
0.808 

 2.20)**( دال عند مستوى 
إحصائيِّا، حيث إف  دالة المحاور عند ُمعامؿ االرتباط قيمة أف (2الجدوؿ ) مف يتضح     

 ذو االرتباط لالستبانة، حيث إف ىذا الكمية وبالدرجة البعض، ببعضيما ترتبط جميع المجاالت
 .الداخمي واالتساؽ الصدؽ جيدة مف بدرجة تتمتع االستبانة أف يؤكد وىذا داللة إحصائية،

 ثبات االستبانة: 
 وذلؾ % مف عينة الدراسة(،91أفراد العيِّنة االستطالعية ) عمى االستبانة ثبات تقدير تـ     

 (6ألفا كرونباخ ،وكانت النتائج كما في الجدوؿ ) معامؿ طريقة باستخداـ
 لقياس ثبات االستبانة ( معامل ألفا كرونباخ6جدول )

 معامؿ ألفا المحاور 

 0.826 تمبية البرامج لالحتياجات المينية لوكيمة المدرسة.
ة بوكيالت المدارس لمتطمبات القيادة في القرف  ُمواكبة برامج التَّطوير الميني الخاصَّ

 . 99الػ
0.931 

 0.912 الدرجة الكمية

 ألفا كرونباخ لم عامل الموجب التربيعي الجذر = الثبات
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بيف  وتتراوح كانت عالية لكؿ مجاؿ، ألفا كرونباخ ُمعامؿ قيمة ( أف6) جدوؿ مف يتَّضح     
 لجميع ُمعامؿ ألفا قيمة كانت االستبانة، وكذلؾ مجاالت مف مجاؿ لكؿ (0.931) ،0.826))

 االستبانة ذو ثبات عاؿ أف يعني وىذا ،(0.912)االستبانة  فقرات

 شتها وتفسيرها.نتائج البحث ومناق
لإلجابة عمى السؤال األول من أسئمة البحث والذي ينص عمى" ما واقع تمبية البرامج  -9

تـ حساب الوسط الحسابي " لالحتياجات المهنية لوكيمة المدرسة بمحافظة الزلفي؟
واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والمستوى المرجح والترتيب الستجابات عينة البحث حوؿ 

          (2ية البرامج لالحتياجات المينية لوكيمة المدرسة بمحافظة الزلفي ،وجدوؿ)واقع تمب
 يوضح ذلؾ

( استجابات عينة البحث حول واقع تمبية البرامج لالحتياجات المهنية لوكيمة المدرسة 7جدول)
 بمحافظة الزلفي

 المتوسط الفقرة ـ
 االنحراؼ
 المعياري

 الوزف
 النسبي

المستوى 
 المرجح

 يبالترت

9 
تُتاح لي ُفرصة االلتحاؽ ببرامج تأىيمية قبؿ 

 .ترشيحي أو في بدايتو
 ُمحايد 62.20 1.10 3.11

6 

9  
ُتساعدني البرامج التَّطويرية في ُممارسة 

 .ميامي بكفاءة
ُموافؽ  85.20 65. 4.26

 بشدة
1 

0 
ُتساعدني البرامج التَّطويرية عمى تطوير 

 .مياراتي في القيادة
ُموافؽ  85.20 81. 4.26

 بشدة
1 

4 
ُتحقؽ لي البرامج التَّطويرية المتنوعة ُفرصة 

 االستفادة مف خبرات اآلخريف.
ُموافؽ  85.20 65. 4.26

 بشدة
1 

 5 ُموافؽ 70.60 84. 3.53 .تتـ ُمتابعة وتقويـ أدائي بعد التدريب 2

6 
ُتساعدني البرامج التَّطويرية الُمختمفة في تنمية 

 .ي مجاؿ العمؿاإلبداع واالبتكار ف
 ُموافؽ 77.80 94. 3.89

4 

  ُموافؽ 77.72 62. 3.89 الدرجة الكمية 

(إف ىناؾ درجة ُموافقة عمى واقع تمبية البرامج لالحتياجات المينية 2ويتبيف مف جدوؿ)      
 %.22.9لوكيمة المدرسة بمحافظة الزلفي، وكاف الوزف النسبي ُيساوي 



 د/ فوزية بنت صالح الشمري    التَّطوير المهني   ع  واق  
 أ/ ريم ابراهيم المنصور       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعمى فقرة في البعد حسب المتوسط  ( أن7ويتَّضح من خالل الجدول )
 الحسابي هي كما يمي:

يا: "ُتساعدني البرامج التَّطويرية في ُممارسة ميامي بكفاءة"، والفقرة التي        الفقرة التي نصُّ
يا: "ُتحقؽ  يا: "ُتساعدني البرامج التَّطويرية عمى تطوير مياراتي في القيادة"، والفقرة التي نصُّ نصُّ

لتَّطويرية المتنوعة ُفرصة االستفادة مف خبرات اآلخريف"، حصمت كؿ منيا عمى وزف لي البرامج ا
 %(. 22.9نسبي قدره )

 كما يتضح أن أقل فقرة في الب عد حسب المتوسط الحسابي هي كما يمي:
يا: "تُتاح لي ُفرصة االلتحاؽ ببرامج تأىيمية قبؿ ترشيحي أو في بدايتو"،  الفقرة التي نصُّ

 %. 69.9ف نسبي قدره حصمت عمى وز 

وقد أظيرت نتائج الدِّراسة اتفاؽ وكيالت المدارس بدرجة كبيرة عمى أف برامج التَّطوير 
الميني ُتساعدىف عمى ُممارسة مياميف بكفاءة وتطوير مياراتيف في القيادة. وبأف ىذه البرامج 

%(، 22.9نسبي ) تحقؽ ليف ُفرص االستفادة مف خبرات اآلخريف بنسبة ُموافقة عالية، وبوزف
في حيف أف "إتاحة الُفرصة لوكيمة المدرسة لاللتحاؽ ببرامج تأىيمية قبؿ الترشيح، أو في بدايتو" 

 %(.60.9لـ تحَظ بنسبة اتفاؽ عالية، وكاف ُمعظـ االستجابات بعبارة ُمحايد، وبوزف نسبي )

لعيِّنة بأف البرامج ( مف حيث اتفاؽ ا9191وقد اتَّفقت ىذه الدِّراسة مع دراسة )القبيسي،  
التَّطويرية ُتساعد في تطوير ميارة ُصنع القرار، وكذلؾ اتَّفقت معيا عمى وجود آلية لتقييـ األداء 

 بعد التدريب.

لإلجابة عمى السؤال الثاني من أسئمة البحث والذي ينص عمى" ما واقع م واكبة برامج  -9
ة بوكيالت المدارس لمتطمبات  " تـ حساب ؟00القيادة في القرن الـالتَّطوير المهني الخاصَّ

الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والمستوى المرجح والترتيب لممحور 
 (يوضح ذلؾ2الثاني، وجدوؿ)
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ة بوكيالت 8جدول) (استجابات عينة البحث حول واقع م واكبة برامج التَّطوير المهني الخاصَّ
 00لـالمدارس لمتطمبات القيادة في القرن ا

 المتوسط الفقرة  ـ 
 االنحراؼ
 المعياري

 الوزف
 النسبي

المستوى 
 الترتيب المرجح

2 
تتَّسـ برامج التَّطوير الميني التي حضرتيا بُمواكبتيا 
لتطمعات الوزارة مف قيادات المدارس وفؽ رؤية المممكة 

 .9101العربية السعودية 
 10 ُموافؽ 73.60 1.06 3.68

2 
وير الميني التي حضرتيا بالتركيز عمى تتَّسـ برامج التَّط

 8 ُموافؽ 75.20 83. 3.76 .99ميارات القيادة في القرف الػ

1 
تتَّسـ برامج التَّطوير الميني التي حضرتيا بحداثتيا 

 9 ُموافؽ 74.80 99. 3.74 .99وتجدُّدىا بما يتوافؽ مع متطمبات القيادة في القرف الػ

91 
عمى ميارة التَّخطيط يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا 

 5 ُموافؽ 76.80 96. 3.84 االستراتيجي.

يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى ميارة اتخاذ القرارات  99
 وحؿ المشكالت.

 1 ُموافؽ 81.00 85. 4.05

 1 ُموافؽ 81.00 85. 4.05 يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى ميارة بناء فرؽ العمؿ. 99

90 
ينيِّا عمى ميارة االتصاؿ يتـ تطوير الوكيالت م

 3 ُموافؽ 77.80 88. 3.89 والتواصؿ.

94 
يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى آلية العمؿ في ُمجتمعات 

 3 ُموافؽ 77.80 94. 3.89 التَّعمُّـ المينية.

 5 ُموافؽ 76.80 90. 3.84 يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى قيادة التغيير. 92
 7 ُموافؽ 75.80 92. 3.79 ت مينيِّا عمى إدارة األزمات.يتـ تطوير الوكيال 96

  ُموافؽ 77.27 72. 3.86 الدرجة الكمية 

(إف ىناؾ درجة ُموافقة عمى واقع ُمواكبة برامج التَّطوير الميني 2ويتبيف مف جدوؿ)
ة بوكيالت المدارس لمتطمبات القيادة في القرف الػ ، وكاف الوزف النسبي ُيساوي 99الخاصَّ

22.9 .% 

        ( أف أعمى فقرة في الُبعد حسب المتوسط الحسابي ىي2ويتَّضح مف خالؿ الجدوؿ )    
 كما يمي:



 د/ فوزية بنت صالح الشمري    التَّطوير المهني   ع  واق  
 أ/ ريم ابراهيم المنصور       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يا: "يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى ميارة اتخاذ القرارات وحؿ  الفقرة التي نصُّ
يا: "يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى ميارة بناء فرؽ ا لعمؿ"، حصمتا المشكالت"، والفقرة التي نصُّ

 %(.29عمى وزف نسبي قدره )

( أف أقؿ فقرة في الُبعد حسب المتوسط الحسابي ىي 2ويتَّضح كذلؾ مف خالؿ جدوؿ)
 كما يمي:

يا: "تتَّسـ برامج التَّطوير الميني التي حضرتيا بُمواكبتيا لتطمعات الوزارة  الفقرة التي نصُّ
"، حصمت عمى وزف نسبي قدره 9101سعودية مف قيادات المدارس وفؽ رؤية المممكة العربية ال

(20.6)%. 

وقد أظهرت نتائج الد راسة في هذا الجانب أن هناك درجة م وافقة عمى فقرات هذا 
 (، وذلك حسب الترتيب التالي:77.0التساؤل بوزن نسبي )

 يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى ميارة اتخاذ القرارات وحؿ المشكالت.-9

 يالت مينيِّا عمى ميارة بناء فرؽ العمؿ.يتـ تطوير الوك-9

 يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى ميارة االتصاؿ والتواصؿ.-0

 يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى آلية العمؿ في ُمجتمعات التَّعمُّـ المينية.-4

 يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى قيادة التغيير.-2

 رة التَّخطيط االستراتيجي.يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى ميا-6

 يتـ تطوير الوكيالت مينيِّا عمى إدارة األزمات. -2

تتَّسـ برامج التَّطوير الميف التي حضرتيا بالتركيز عمى ميارات القيادة في القرف الحادي -2
 والعشريف.

القيادة  تتَّسـ برامج التَّطوير الميني التي حضرتيا بحداثتيا وتجدُّدىا بما يتوافؽ مع متطمبات-1
 في القرف الحادي والعشريف.

 تتَّسـ برامج التَّطوير الميني التي حضرتيا بُمواكبتيا تطمعات وزارة التَّعميـ.-91
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( حسب تسمسؿ الفقرات ىي أعمى االستجابات مف حيث درجة 99 -99وكانت الفقرتاف )     
مف حيث الُموافقة بوزف  ( ىي أقؿ الفقرات2%(، بينما كانت الفقرة )29الُموافقة بوزف نسبي )

%(. وىذا ُيعطي إشارة إلى أف حاجة الوكيالت لبرامج تركز عمى ميارة التَّخطيط 20.6نسبي )
دارة  دارة األزمات وا  دارة ُمجتمعات التَّعمُّـ المينية وا  االستراتيجي وميارة االتصاؿ والتواصؿ، وا 

يارتي ُصنع القرار وقيادة فرؽ العمؿ، التَّغيُّر، أكبر مف الحاجة لبرامج تطويرية لمتدريب عمى م
حيث يبدو مف االستجابات تمكُّف أفراد العيِّنة مف ىاتيف الميارتيف بدرجة أعمى.. بينما ال ُبدَّ مف 

وتطمعات الوزارة مف القيادة المدرسية في القرف  9101التركيز عمى برامج تواكب رؤية المممكة 
دريب عمى ميارات القرف الحادي والعشريف لمقيادة والعشريف، والتركيز أكثر عمى الت الحادي

 المدرسية.

            (، وكذلؾ9192وتتشابو ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )عبد الغفار والسيد، 
( مف حيث حاجة القيادات المدرسية Kiranli &Yusuf.2016(، و)9192)الغامدي والجيني، 

في مجاؿ عمميـ. والتركيز أكثر عمى ميارات لبرامج تطوير ميني ُمواكبة لمتطورات الحديثة 
دارة التغيير وقيادة ُمجتمعات التَّعمُّـ المينية.  االتصاؿ والتواصؿ وميارة التَّخطيط التربوي وا 

لإلجابة عمى السؤال الثالث من أسئمة البحث والذي ينص عمى "ما م قترحات تحسين  -3
ة بوكيالت المدارس؟" تـ طرح ثالثة أسئمة مفتوحة في نياية برامج التَّطوير المهني الخاصَّ

االستبانة، وذلؾ لمتَّعرُّؼ عمى الصعوبات التي ُتواجييف، وُمقترحات التحسيف لبرامج التَّطوير 
 الميني لوكيالت المدارس مف وجية نظرىف، وقد كانت استجابة أفراد العيِّنة كالتالي:

 ارس.تقديـ البرامج التدريبية في مجاؿ القيادة لوكيالت المد 
 .تدريب الوكيمة عمى مياميا قبؿ الترشيح أو في بدايتو 
  تفعيؿ الزيارات لممدارس األخرى واالستفادة مف الوكيالت ذوات الخبرة في تدريب زميالتيف

 الُمكمَّفات حديثًا.
 .تدريب وكيالت المدرسة عمى القيادة اإللكترونية، واستخداـ الحاسوب وتطبيقاتو الُمختمفة 

 ئج م مخَّص النتا
ل البحث إلى:  بعد تحميل النتائج توصَّ

ة بوكيالت المدارس مف وجية نظرىف. -9  وجود حاجة لتنويع برامج التَّطوير الميني الخاصَّ
 الحاجة لتدريب وكيالت المدارس عمى البرامج القيادية الموجية لمقيادات المدرسية. -9
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لتَّطوير الميني في تطوير يتَّفؽ أفراد عيِّنة البحث مف وكيالت المدارس عمى دور برامج ا -0
مياراتيف القيادية وُمساعدتيف في ُممارسة مياميف بكفاءة، وكذلؾ تحقؽ برامج التَّطوير 

 الميني لوكيالت المدارس الفرصة ليف في االستفادة مف خبرات اآلخريف. 
حاجة أفراد العيِّنة مف وكيالت المدارس في محافظة الزلفي إلتاحة الُفرصة ليف لاللتحاؽ  -4

 ببرامج تأىيمية قبؿ الترشيح، أو في بدايتو. 
وجود حاجة لتطوير ميارات أفراد العيِّنة مف وكيالت المدارس في التَّخطيط االستراتيجي  -2

دارة التغيير(.  دارة األزمات وا  دارة ُمجتمعات التَّعمُّـ المينية وا   وميارة االتصاؿ والتواصؿ وا 
رة جيدة في ميارتي ُصنع القرار وقيادة فرؽ لدى أفراد العيِّنة مف وكيالت المدارس خب -6

 العمؿ.
تحتاج برامج التَّطوير الميني المقدمة لوكيالت المدارس لُمواكبة رؤية المممكة العربية  -2

السعودية وتطمعات الوزارة الحالية والُمستقبمية مف القيادات المدرسية والتركيز أكثر عمى 
  ميارات القيادة في القرف الحادي والعشريف.
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 توصيات البحث.
 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن التوصية بما يمي:

إعداد خطة لمتطوير الميني لوكيؿ/ وكيالت المدارس؛ ُمواكبًة لُرؤية المممكة العربية  -9
، وُمواكبًة لتطمُّعات الوزارة الُمستقبمية مف القيادة المدرسية، ُمرتبطة ارتباًطا 9101السعودية 

اجات المينية الفعمية لوكيؿ/ وكيمة. وترشيح خبراء وُمختصيف لتنفيذىا بالتعاوف وثيًقا باالحتي
شراؼ القيادة المدرسية وغيرىا مف األقساـ الُمساندة. ومف ىذه  بيف مركز التدريب التربوي وا 

قيادة ُمجتمعات  –إدارة التغيير  –االحتياجات حسب ما ورد في الدِّراسة:)إدارة األزمات 
فف التعامؿ مع  -حؿ المشكالت  -ُصنع القرار –ميارة االتصاؿ والتواصؿ  –لمينية التَّعمُّـ ا

التعامؿ مع مشكالت الطالبات الدِّراسية  -إعداد الجداوؿ المدرسية  –الزمالء وأولياء األمور 
 –طرؽ التدريس واألساليب الفنية في متابعة الُمَعمِّمات داخؿ الفصوؿ الدِّراسية  –والسموكية 

 اليب اإلشرافية(. األس
 –ضرورة تقديـ برامج تطوير ميني متنوعة وبأساليب ُمختمفة، مثؿ )الزيارات المدرسية  -9

الندوات  –الزيارات الخارجية  –المقاءات  –ُمجتمعات التَّعمُّـ المينية  -الكوتشينج 
 والمؤتمرات.. وغيرىا(.

 ادة اإللكترونية.تدريب وكيؿ/ وكيمة المدرسة عمى ميارات ومتطمبات القي -0
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 الخاتمة.
، بأىمية التطوير الميني لمقيادات التربوية         يتنامى الوعي بيف التربوييف، يوًما بعد يـو

الميدانية مف مديري ووكالء مدارس ومشرفيف تربوييف، حيث يمثؿ التطوير الميني أحد 
حداثيا أحياًنا أ، كما أنو يعد أداة  المنطمقات األساسية في تسريع عممية التغيير التربوي بؿ وا 

فاعمة في ترجمة خطط تطوير العمميات التعميمية التي تتبناىا المؤسسة التربوية عمى أرض 
الواقع. إذ ييدؼ التطوير الميني في الدرجة األولى إلى تكويف عناصر بشرية ذات قدرات عالية، 

ميارات المعمميف ومديري  تدفع عجمة التغيير وتدعمو وتسير بو إلى األماـ مف خالؿ تطوير
تاحة المعمومات التربوية الحديثة ليـ، وتبصيرىـ باالتجاىات التربوية الجديدة  .ووكالء المدارس وا 

ولقد ازدادت الحاجة إلى التطوير الميني في واقع األمر مع ازدياد التحديات وتنوعيا في الميداف 
معمميف أو مديري ووكالء مدارس أو التربوي، والتي تتطمب مف المعنييف بيذا المجاؿ سواء 

مشرفيف تربوييف العمؿ عمى تييئة البيئة التعميمية التعممية المناسبة لمطالب. فالتطوير الميني 
ىو أداة لتطبيؽ خطط التطوير التي تؤثر بدرجة عالية عمى ما يؤدونو في المدارس، والذي بدوره 

ناوؿ موضوع التطوير الميني لوكالء ولذا حاولنا ت.يؤثر بدرجة قوية عمى تحصيؿ الطالب.
 مدارس التعميـ العالي في ىذا البحث
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 (. خطة ُمقترحة لتنمية القيادات المدرسية مينيِّا في ضوء رؤية 9191القبيسي، عبد اهلل .)
  .40-9(، 29، )العدد المجمة التَّربويَّةـ. 9101لمممكةا

DOI:10.12816/edu sohag.2020  
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 ( .االحتياجات التدريبية لُمديري المدارس في التَّعميـ العاـ 9192النصير، يوسؼ محمد .)

(، 4، )العدد العمـو التَّربويَّةنطقة الحدود الشمالية مف وجية نظرىـ. في م
922-914 .SDL . 
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