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التي تواجه تطبيق منظومة مؤشرات  الصعوبات
قيادة األداء املدرسي من وجهة نظر أخصائيات 

 التقويم مبكاتب التعليم يف مدينة الرياض
 **هديل سليمان الخضير                       * نورة عبد العزيز الوهيبي

 

 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الصعوبات التي تواجه تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي للقائدات من وجهة نظر   _امللخص

أخصائيات تقويم في  9أخصائيات التقويم بمكاتب التعليم في مدينة الرياض، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي النوعي، كما بلغت عينة الدراسة 

ينة الرياض التالية :)الروابي، البديعة، الغرب، الشمال، الشفا، النهضة، الحرس، الوسط، الجنوب(. وتوصلت إلى عدد من النتائج:  مكاتب تعليم مد

درس ي  موافقة أفراد الدراسة على واقع تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي، والتي كان أبرزها أهمية منظومة مؤشرات قيادة األداء امل

الجهود واألعمال بالتركيز على نواتج التعلم. واستطاعة منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي أن تحقق األهداف التي وضعت من أجلها كتوحيد 

دت نواتج التعلم في ا إلصدار بتفعيل التخطيط الجيد للتأكد من صحة تطبيقها، ومميزات تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي في أنها جوَّ

ي كان  خير للمنظومة الحالية عن سابقتها. موافقة أفراد الدراسة على املعوقات التي تواجه تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي، والتاأل 

داخلية واإلشكاليات ال لهن باألعمال اإلدارية والتدريب،أبرزها التحديات الخارجية كتشعب عمل املشرفة والقائدة وعدم تفريغ األخصائيات وإشغا

بها   كالتحديث املستمر للمنظومة وتعدد إصداراتها وعدم ثباتها في كل فصل دراس ي، وعيوب تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي املعمول 

الدراسة على  حالًيا كسوء التخطيط وتناقضات العمل عليها لكثرة التغييرات املستمرة في إصداراتها مما يربك اإلشراف واملدارس. موافقة أفراد 

ت كإيجاد  املقترحات التطويرية ملنظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي والتي كان أبرزها أن منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي بحاجة للتغييرا

بيق منظومة مؤشرات برنامج إلكتروني له قاعدة ثابتة وموحدة إلدارات التعليم يختص بمؤشرات املنظومة لتوحيد العمل عليها، إمكانية جعل تط

فيز القيادات  قيادة األداء املدرس ي أكثر فعالية من املستوى الحالي عن طريق االستمرار في التركيز على نواتج التعلم والتحصيل الدراس ي، إمكانية تح

 ئهم باملنظومة. للحصول على نتائج أعلى في منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي مثل تكريم وشكر القائدات املتميزات في أدا

 : منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي، القيادات، أخصائيات التقويم، مكاتب التعليم. الكلمات املفتاحية
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الصعوبات التي تواجه تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من 

 وجهة نظر أخصائيات التقويم بمكاتب التعليم في مدينة الرياض 
 املقدمة . 1

اختبار حقيقي لكل مدرسة تتزايد التحديات في عالم اليوم، والتي تمثل  

بقيادتها؛ يجعلها تواجه محفزات عديدة للتطوير املستمر، مما يستدعي 

العمل نحو تحسين اإلنتاجية والجودة، ومواجهة تلك التحديات ومواكبة 

 نحو تحقيق التطوير 
ً
تلك التطورات املتالحقة، من خالل إدارة األداء سعيا

ت الكفاءة العالية، واملتمثلة في املنشود، وتقديم الخدمات التعليمية ذا

الجهود التنظيمية املخططة، والهادفة إلى تحقيق التطوير املستمر 

 [.1واالستجابة للقوى الداعمة للتميز ]

 التفاق خبراء  
ً
ويستأثر التعليم باهتمام كبير في خطط التطوير التربوي؛ نظرا

دة األساسية التربية ومتخذي القرار على أن القيادة املدرسية هي الوح

للتطوير، واملدخل األساس ي للتحسين، وقد اهتمت وزارة التعليم في اململكة 

العربية السعودية بتحسين مستوى األداء في املدارس، حيث اتجهت وزارة 

التعليم من خالل املمارسات اإلشرافية الساعية لتطوير األداء املدرس ي، والتي 

درس ي الفعلي، ومقارنة النتائج املحققة يقع على عاتقها عملية تقييم األداء امل

، ومدى 
ً
بالنتائج املطلوب تحقيقها، حتى تتكون صورة دقيقة ملا يحدث فعليا

النجاح في تحقيق األهداف، وتنفيذ الخطط املوضوعة، بما يكفل اتخاذ 

اإلجراءات لتحسين األداء، وقد أدى هذا االهتمام إلى توجيه األنظار إلى 

األداء املدرس ي من الخبراء واملختصين واملشرفين  تصميم منظومة مؤشرات

[2 .] 

وتعد منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من أساليب تقويم األداء  

املدرس ي الحديثة، والتي تستخدم لتقييم األداء وتحسينه؛ لالرتقاء بمخرجات 

ة العملية التعليمية، وتصور للعاملين باإلدارة العليا سير هذه العملية لكاف

[. وهو ما يتماش ى مع العديد من الدراسات كدراسة 3] مستوياتها الزهراني

% 70-%50[ حيث وضحت أهم نتائجها موافقة 2البلوي وسليمان والبلوى ]

.
ً
 من عينة الدراسة على أن محاور املنظومة مهمة جدا

 ملا سبق ولتحقيق الهدف املنشود فإن أولى خطوات تحسين األداء  
ً
واستنادا

، يستلزم البدء بتشخيص الواقع؛ التعلي
ً
 واألداء املدرس ي تحديدا

ً
مي عموما

لتحسين املستقبل، من خالل هذه الدراسة؛ الستكشاف صعوبات تطبيق 

منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من وجهة نظر أخصائيات التقويم 

 بمكاتب التعليم في مدينة الرياض. 

 . مشكلة الدراسة 2

ى الكشف عن الصعوبات التي تواجه تطبيق منظومة هذه الدراسة إل سعت 

مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من وجهة نظر أخصائيات التقويم بمكاتب 

التعليم بمدينة الرياض، ومع االهتمام املتزايد نحو التطوير املستمر 

ملمارسات تقويم األداء، نتيجة الرتباطه باتجاهات التغيير التي تسعى وزارة 

تحقيقها؛ من خالل رفع كفاءة األداء في منظومة مؤشرات قيادة التعليم نحو 

[، لدواعي تحسين كفاءة املخرجات التعليمية، 4] األداء املدرس ي وزارة التعليم

من خالل الكشف عن مستوى العمليات واإلجراءات واألنظمة الرقابية 

حو ومؤشرات قياس األداء الراهنة في القيادة املدرسية، والسعي املستمر ن

 تحسينها.

كما يشير امليدان إلى حاجة وزارة التعليم إلى العديد من الدراسات التي تسهم  

في تحسين وتطوير عمل املنظومة وتخطي صعوباتها؛ حيث أنه قد أسهمت 

الدراسات التي تطرقت ملنظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي، والتي وصلت 

املنظومة في إصدارها السادس دراسة علمية في تطوير مؤشرات  18إلى حدود 

واألخير، من حيث النوع والترشيد واالستهداف؛ مما يوضح ضرورة إجراء 

 [.5املزيد من الدراسات في ذات املجال ملزيد من التطوير والتحسين املستمر ]

[ أن قادة املدارس موافقين بدرجة 6] وقد أوضحت نتائج دراسة الشقيفي 

كبيرة على وجود معوقات كمية ونوعية، لتطبيق منظومة مؤشرات قيادة 

[ عن وجود ارتفاع 7األداء املدرس ي، وهو ما يتفق مع دراسة نواوي وياركندي ]

بمستوى الصعوبات التي تواجه تطبيق املنظومة، وقد أكدت دراسة 

وقات لتطبيق املنظومة، في حين أظهرت [ عن وجود مع8القحطاني والشبل ]

[ وجود معوقات تحد من تطبيق املنظومة، وهو 9دراسة الشهري والشعالن ]

 [ بوجود معوقات تحد من تطبيق املنظومة.10ما يدعم نتائج دراسة الداوود ]

 على ما أوصت به الدراسات في مجال املنظومة بضرورة البحث  
ً
واستنادا

ة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي كدراسة البلوي املتعمق حول أداء منظوم

[ تأتي هذه الدراسة حول 11[ ودراسة القرني والوابلي ]2وسليمان والبلوي ]

الكشف عن صعوبات تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من 

 وجهة نظر أخصائيات التقويم بمكاتب التعليم بمدينة الرياض.

 . أهداف الدراسة أ

 ف الدراسة فيما يلي:أهدا تمثلت

الكشف عن واقع تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من وجهة  -

 نظر أخصائيات التقويم بمكاتب التعليم بمدينة الرياض.

التعرف على املعوقات التي تواجه تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء  -

 دينة الرياض.املدرس ي من وجهة نظر أخصائيات التقويم بمكاتب التعليم بم

التوصل ملقترحات تطوير منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من وجهة  - 

 نظر أخصائيات التقويم بمكاتب التعليم بمدينة الرياض.

 أسئلة الدراسة  .ب

 الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية: تسع

ظر ما واقع تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من وجهة ن -

 أخصائيات التقويم بمكاتب التعليم بمدينة الرياض؟

ما املعوقات التي تواجه تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من  -

 وجهة نظر أخصائيات التقويم بمكاتب التعليم بمدينة الرياض؟

ما املقترحات لتطوير منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من وجهة نظر  -

 قويم بمكاتب التعليم بمدينة الرياض؟أخصائيات الت

 . أهمية الدراسة ج

 أهمية الدراسة في املحاور التالية: تمثلت

 أوال: األهمية النظرية:

هذه الدراسة من الدراسات الحديثة والنادرة على املستوى املحلي، فمن  تعد -

خالل البحث والتتبع ُوِجد ندرة في إقامة مثل هذه الدراسات في مضمون 

 منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي، خاصة النوعية منها. 
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يؤمل أن تسهم هذه الدراسة في إثراء فكر جميع قيادات التعليم بأبرز  -

حديات التي تواجه تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي في الت

 نحو التغلب عليها؛ لتحسين مستوى األداء 
ً
املؤسسات التعليمية، سعيا

 املدرس ي وتطوير التعليم.

في أهدافها، ومنها تحقيق  2030جاءت هذه الدراسة استجابة لرؤية اململكة  -

االقتصاد؛ من خالل تطوير التعليم السعي نحو تعليم يسهم في دفع عجلة 

 [.12العام عن طريق قياداته ]

تأتي هذه الدراسة استجابة التجاهات التغيير التي تسعى وزارة التعليم نحو  -

 مع رؤية اململكة 
ً
؛ من خالل رفع كفاءة األداء في منظومة 2030تحقيقها تكامال

 [. 13العمل التعليمية ]

ي إثراء املكتبة املحلية بجهد بسيط يؤمل أن تساهم هذه الدراسة ف -

ومتواضع، بأحدث الوسائل املقترحة لتطوير منظومة مؤشرات قيادة األداء 

 املدرس ي من وجهة نظر أخصائيات التقويم.

 مع توصيات بعض الدراسات بضرورة إقامة  -
ً
تأتي هذه الدراسة تماشيا

ملدرس ي العديد من الدراسات في مجال منظومة مؤشرات قيادة األداء ا

[2,11 .] 

: األهمية التطبيقية:
ً
 ثانيا

تعد أهمية هذه الدراسة في تطبيقها على عينة مهمة تمثل قيادات التعليم في  -

مدارس التعليم العام، والالتي يعتبرن من أهم الشرائح البشرية املؤثرة في 

 نجاح املخرجات التعليمية.

لتعليمية واملخططين في قد تفيد هذه الدراسة ونتائجها واضعي السياسات ا -

تحسين وتطوير اإلصدارات القادمة من منظومة مؤشرات قيادة األداء 

املدرس ي، والعمل على تحسينها املستمر، والتغلب على التحديات التي تواجه 

تحقيق ذلك؛ وبالتالي زيادة معدالت األداء واإلنتاج في املؤسسات التعليمية في 

 املجتمع.

املجال إلجراء دراسات أخرى في أبعاد منظومة  قد تفتح هذه الدراسة -

 مؤشرات قيادة األداء املدرس ي، لم تتطرق لها الدراسة الحالية.

 حدود الدراسة د. 

دراسة صعوبات تطبيق منظومة مؤشرات  تملشالحدود املوضوعية:  •

 قيادة األداء املدرس ي للقائدات. 

ه في 1441-1440الدراس ي الدراسة خالل العام  تطبقالحدود الزمانية:  •

 الفصل الدراس ي األول.

الدراسة في مكاتب التعليم النسائية في مدينة  تطبقالحدود املكانية:  •

 الرياض.

( 9بلغ ) الدراسة على مجمل مجتمع الدراسة والذي  تطبقالحدود البشرية:  •

 أخصائيات تقويم في مكاتب التعليم النسائية في مدينة الرياض.

 ت الدراسة. مصطلحاه

 منظومة: 

عرَّف بأنها "مجموعة من العالقات املنظمة املتداخلة، 
ُ
التعريف االصطالحي: ت

 [.2التي تربط بين أجزاء متفاعلة، وتكون منها كل مركب أو نمط معقد" ]

 في هذه الدراسة بأنها عبارة عن 
ً
عرَّف املنظومة إجرائيا

ُ
التعريف اإلجرائي: ت

د من العناصر املتسقة فيما بينها، وتعمل من وحدة متكاملة تشتمل على عد

 أجل تحقيق أهداف معينة.

 

 مؤشرات:

عرَّف بأنها "عوامل أو متغيرات كمية أو نوعية توفر 
ُ
التعريف االصطالحي: ت

 [. 2وسيلة يسيرة موثوقة لقياس اإلنجاز، أو الكشف عن التغيرات" ]

 في هذه ا
ً
عرَّف املؤشرات إجرائيا

ُ
لدراسة بأنها عبارة عن التعريف اإلجرائي: ت

مقاييس كمية ونوعية، يمكن االعتماد عليها لضبط األداء ومستوى 

 املمارسات.

 قيادة األداء: 

عرَّف قيادة األداء بأنه "القدرة على التحكم والسيطرة 
ُ
التعريف االصطالحي: ت

 [. 2على األداء بقصد ضمان الوصول إلى الهدف]

 في هذه الدراسة بأنها عبارة عن  التعريف
ً
اإلجرائي: تعرَّف قيادة األداء إجرائيا

قيادة مرتبطة بمستوى اإلنجاز املطلوب تحقيقه، لدى قائدات املدارس، 

 عنه من خالل املؤشرات القياسية.
ً
 معبرا

 منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي:

ت بمستوياتها التعريف االصطالحي: هي آليات محددة لتحليل املؤشرا

املتنوعة، وإصدار أحكام تحذيرية تحدد مواطن القصور بدقة في ضوء 

الشفافية والتنافس، وتعمل على تحديد ضوابط املساءلة واملحاسبة التربوية 

والرقابة وفق عدد من الضوابط، كالتعمد بتزويد بيانات خاطئة وعدم 

متعددة للتصحيح  االستجابة إلجراءات التصحيح، كما تعمل على تبني برامج

وتركز على فاعلية اإلجراءات التصحيحية العاجلة، وتستند إلى منهجية 

 [.14تقديم الدعم في جميع نتائج املؤشرات ]

التعريف اإلجرائي: هي عبارة عن دليل متكامل يشمل مؤشرات كمية ونوعية 

يهدف إلى ضبط األداء املرتبط بمستوى اإلنجاز لدى قائدات املدارس من 

 نظر أخصائيات التقويم بمكاتب تعليم بمدينة الرياض. وجهة

 اإلطار النظري . 3

 
ً
 مؤشرات األداء: -أوال

تعد مؤشرات األداء طرق موضوعية، يتم من خاللها قياس األداء أو االتجاه  

نحو تحقيق األهداف املحددة، وفي الواقع يتيح قياس األداء تحديد دقيق 

 
ً
، وما ال يعد كذلك مازن  لعملية تمييز ما يعد أداءا

ً
[. فهي عبارة عن 15] مالئما

مواصفات ومعايير تهتم بتطوير وتجويد ممارسات األداء؛ لزيادة الفعالية، 

 عالم
ً
[، كما 16]  وتسعى للتوافق مع املواصفات الرئيسة، واملتفق عليها مسبقا

ي تعد مقياس مدى النجاح في تحقيق األهداف املتفق عليها وهي السبيل الكم

[ وتشير إلى البيانات واألرقام التي يمكن 17]  لتحديد جودة اآلداء محمد

بواسطتها التحديد الدقيق ملستوى الفعالية القائمة ودرجة التقدم، من أجل  

 [. 18التقويم والتقييم ]

 [  15,18,19أ( مواصفات مؤشرات األداء: ]

راسة وتعكس تمتاز مؤشرات األداء بأنها تحلل املشكلة األساسية موضع الد 

مؤشرات مفصلة لها، وبسيطة وواضحة وقابلة للقياس، ويمكن قياسها على 

مستويات متعددة، ومحدودة العدد؛ ليسهل من متابعتها بشكل مستمر 

( سنوات قبل 5-3وعملية وتكون قابلة للتطبيق، كما يمكن االحتفاظ بها من )

ليها هو األساس، استبدالها بأخرى، وال تعد هدف بحد ذاتها، بل التعليق ع

 كما تتصف بأنها دقيقة وصادقة وثابتة، ومتكاملة ومتسلسلة 

 ومتسقة مع بقية املؤشرات.
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[  15,18يمكن تصنيف مؤشرات األداء األساسية ] ب( أنواع مؤشرات األداء:

 بأنها:

مؤشرات متعلقة باملدخالت ومؤشرات متعلقة باملخرجات، ومؤشرات  

ودة، ومؤشرات متعلقة بالكفاية، ومؤشرات متعلقة بالنتائج املحققة والج

 خاصة باإلنتاجية.

 [ إلى: 15,18,19كما تصنف مؤشرات األداء وفق كفاءة املمارسة التعليمية ]

مؤشرات الكفاءة: ويقصد بها تلك املؤشرات التي تعطي داللة عن املدخالت،  •

در الكلية التي تم إدخالها إلنتاج املخرجات داخل النظام، فهي تربط بين املصا

التي يتم استخدامها من أجل تحقيق اإلنتاج، ويشمل ذلك املوارد املالية، 

 واملوارد الطبيعية، واملوارد الزمنية، ومؤشرات الفعالية.

مؤشرات إنجاز العمل: ويقصد بها تلك املؤشرات التي تعطي صورة واضحة  •

 للعمل الذي تم أداءه، فهي تعكس عملية اإلنتاج وليس املنتج.

مؤشرات الفعالية: ويقصد بها درجة تحقيق األهداف املطلوبة، ويمكن  •

 ربطها بمجموعة من النسب بين املدخالت واملخرجات. 

 [: 18,20مؤشرات األداء وفق حجم املمارسة التعليمية ]

مؤشرات إحصائية كمية: وهي تعكس الحالة من خالل األرقام والكميات  •

 عليمية بالبيانات الرقمية.والنسب؛ فهي تعبر عن الظواهر الت

مؤشرات نوعية كيفية: وهي تعكس الحالة من خالل الوصف، فهي تعبر عن  •

طبيعة الظواهر التعليمية ومستواها بكلمات محددة، وبحث ما إذا كان 

 هناك سمة معينة موجودة أم ال.

 د( أهمية مؤشرات األداء:

ستويات املدخالت تختلف املمارسات التعليمية داخل املدارس باختالف م 

والعمليات السائدة، وبالتالي تتمايز املخرجات التعليمية، وهو ما يحدد درجة 

الفاعلية، وحتى يمكن تحديد درجة الدقة في مستوى فاعلية املمارسة 

التعليمية، ينبغي التعامل مع جميع الجوانب السائدة لفاعلية التعليم؛ من 

ما ال يمكن كشفه، في حال خالل وجود مؤشرات غاية في الدقة، تكشف 

االعتماد على البيانات املنشورة فقط بشكل عام دون مؤشرات أداء محددة 

[ وكلما كانت تلك املؤشرات مرتبطة 21]  كارستن؛ عبد الفتاح؛ وفيستشر 

برسالة وزارة التعليم وبأهدافها االستراتيجية، ضمن إطار عمل متكامل 

االحتمالية أكبر بأنها ستحقق  وناجح، وكانت موجزة وأكثر شمولية ؛كانت

[ كما تهتم تلك املؤشرات باألساليب الفنية ؛ لتحديد 19] رقابة فعالة الورثان 

الوقت الالزم ؛ لتحقيق الهدف بطريقة يتضح منها مقدار الوقت الضائع ؛ 

لفصله عن الوقت الفعال، كما توفر أساس يمكن الوثوق به للتدقيق الفني 

 [. 22ات قدمت بفعل التدقيق ]والتنبؤ بنتائج أي توصي

والواقع أن محاولة إصالح أي ممارسة تعليمية ال يمكن تنفيذها دون وجود  

مؤشرات فعالة؛ لتقييم املمارسات السائدة ومستوى تحقيق األهداف، 

والتحديد الدقيق واملوضوعي للجوانب التي تحتاج ملزيد من اإلصالحات 

اسب اجتماعية، حين تقاس والتعديالت، كما توفر تلك املؤشرات مك

اإلنجازات التعليمية بداللة الكفاءة والفاعلية، والشفافية والعدالة 

املطلوبة، وهو ما تحققه مؤشرات قياس األداء، من خالل اإلسهام في تقويم 

األداء، والعمل على تحقيق األهداف، والتميز وتعزيز ممارسة التقويم الذاتي 

[19 .] 

 

 

 [:  3,8] األداءصعوبات مؤشرات  -ه

تدني اهتمام األجهزة الحكومة بالتنفيذ الفعلي للخطط االستراتيجية،  

والتغير الدائم في القرارات واألهداف، كما تتطلب عملية بناء نظم قياس 

األداء وجود خبرات أكاديمية واستشارية مختصة في اإلحصاء والحاسب اآللي، 

االستراتيجي وإدارة األداء، وتأثر مؤشرات وقلة الخبرات املؤهلة في التخطيط 

ونتائج األداء بصعوبات إدارية وبشرية ومالية، وصعوبة تبادل البيانات 

الخاصة بمؤشرات األداء بين القطاعات املختلفة، ومقاومة األفراد للتغيير؛ 

إلحساسهم بأن ذلك سيلقي عليهم أعباء جديدة، وصعوبة التفسير والتحديد 

ؤشرات، باإلضافة لصعوبة القياس الكمي لبعض األنشطة الدقيق لقيم امل

والبرامج؛ مما يتطلب التدريب، وضعف نظم املعلومات التي يمكن االعتماد 

 نحو استخدام مؤشرات األداء، والقلق من تطبيق 
ً
عليها؛ مما يشكل عائقا

 
ً
 حقيقيا

ً
 لصعوبتها أو الخوف من أن تقدم مقياسا

ً
املؤشرات الكمية؛ نظرا

التقدم، وتعدد تفسيرات ومعاني املؤشرات املستخدمة في قياس  لدرجة

 االعتماد على مؤشرات غير مناسبة، أو ليس لها داللة صادقة 
ً
األداء، وأيضا

 لألداء.

ويمكن تصنيف الصعوبات التي تواجه تطبيق مؤشرات األداء املدرس ي وفق  

 [:6التالي ]

 صعوبات كمية: 

درس ي )كقلة عدد زيارات املشرف التربوي تشمل صعوبات تتعلق باملنهج امل 

لتطوير املعلمين، وانخفاض نسبة استخدام التقنية( وصعوبات تتعلق 

باملعلمين )كارتفاع نسب تأخر املعلمين عن أوقات الحصص، وارتفاع معدل 

غياب املعلمين، كثرة تنقالت املعلمين الداخلية في املدرسة والخارجية بين 

بالطالب )كتزايد عدد الطالب املسجلين، وارتفاع  املدارس( وصعوبات تتعلق

نسب تأخير الطالب، وارتفاع معدل غياب الطالب، وارتفاع معدل التسرب، 

وانخفاض املعدل التراكمي للتحصيل الطالبي( وصعوبات تتعلق باملجتمع 

املحلي )كقلة عدد أولياء األمور املتعاونين، وانخفاض نسبة األنشطة 

ة( وصعوبات تتعلق بالبناء والتجهيزات املدرسية )كقلة املدرسية املجتمعي

الصيانة الدورية، ونقص عدد املستخدمين، ونقص عدد املرافق الصحية، 

وغرف األنشطة، وارتفاع معدل الطالب في الفصل الواحد، ونقص عدد 

 األدوات املخبرية، والكتب املكتبية، وقلة التجهيزات الرياضية(.

 صعوبات نوعية: 

صعوبات تتعلق بقائد املدرسة )كتركيزه على املراقبة وليس التطوير تشمل  

املستمر، وتدخل الذاتية أثناء قياس األداء، وافتقاد املرونة الستيعاب 

التغييرات، وغموض مؤشرات األداء املدرس ي، والتركيز على املخرجات، 

ء وإغفال رض ى املستفيد والتطوير املنهي للمعلمين( وصعوبات تتعلق ببنا

منظومة قيادة األداء املدرس ي )كوضع أهداف وصفية يصعب قياسها أو أقل 

من إمكانية املعلمين واإلداريين، وخطط األهداف غير واضحة، وإغفال  

املشاركة في وضع األهداف، وتشتت البيانات في عدة مصادر( وصعوبات 

وعدم  تتعلق بالجهات العليا )كتأخر القرارات التصحيحية النحرافات األداء،

إدراج منظمة قيادة األداء بانتظام ضمن االجتماعات الدورية، تأثير 

 العواطف على الجانب التقييمي(.

 
ً
 منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي: -ثانيا

 تحتاج املؤسسات إلى وسيلة تستطيع من خاللها الحكم على فعالية  
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والتوصل إلى التباين أنشطتها وعملياتها الالزمة؛ لتحقيق أهدافها املنشودة؛ 

 [. 7بين النتائج املستهدفة والنتائج املتحققة ]

وتعد منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي كل متكامل من األنشطة  

والعالقات التي تتفاعل فيما بينها بطريقة تكاملية؛ تسعى لتحقيق الهدف 

املشترك، فهي تنظر إلى املدرسة بكامل عناصرها كنظام متكامل منظم 

يشتمل على عناصر بشرية ومادية وعمليات متشابكة، وتعمل وفق معايير 

وضوابط معينة داخل املدرسة أو بين املدارس أو بين املدرسة ومؤسسات 

 بأقص ى فعالية 
ً
 ومجتمعيا

ً
املجتمع؛ بهدف تحقيق األهداف املخططة تربويا

 [.6ممكنة ]

األحكام املعيارية  إن منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي هي مجموعة من 

املختصة بأداء املعلمين واإلداريين في املدرسة، والناتجة من تفاعل املواقف 

املتنوعة والخبرات املختلفة؛ ومن خاللها ينتقي قائد املدرسة أهداف العمل 

 [.6املدرس ي الجدير بتوظيف اإلمكانات املدرسية املتاحة ]

( في اإلصدار 26والبالغة ) وقد صنفت مؤشرات األداء اإلشرافي األساسية 

 (، وفق ثمانية مجاالت على النحو التالي:1439السادس واألحدث )

مجال قيم الطالب وسلوكهم  -2( مؤشرات. 9مجال التحصيل الدراس ي ) -1

 ( مؤشرات.3)

( 3مجال األداء الفني والتعلم النشط )  -4( مؤشرات. 3مجال النمو املنهي ) -3

 مؤشرات. 

مجال االنتظام املدرس ي  -6( مؤشرات. 3مجال السلوك الوظيفي) -5

 )مؤشرين(. 

 مجال التميز )مؤشر(. -8مجال البيئة املدرسية واألداء النوعي )مؤشرين(.  -7 

 الدراسات السابقة . 4

تمت مراجعة املتوفر من الدراسات العربية واملتصلة بمجال الدراسة، حيث  

 
ً
 مهما

ً
 لجميع الباحثين، وتم ترتيبها وفق تسلسلها تعد هذه الدراسات مصدرا

 لتراكم املعرفة البشرية؛ ولسهولة تتبعها 
ً
 باألقدم فاألحدث؛ نظرا

ً
الزمني بدءا

دون تصنيفها إلى مجاالت، حيث تشتمل بعض هذه الدراسات على أكثر من 

مجال من مجاالت الدراسة؛ مما يصعب تصنيفها بهذا األسلوب، وفيما يلي 

 دراسات: عرض لتلك ال

[ بعنوان:" عناقيد التربية: منظومة إشرافية 11دراسة القرني والوابلي ] 

لتطوير األداء املدرس ي"، هدفت هذه الدراسة لتقديم منظومة إشرافية 

لتطوير العمل اإلشرافي واملدرس ي والتعرف على قدرتها في تطوير األداء 

املين في امليدان التربوي املدرس ي والتعرف على تقديرات الخبراء التربويين والع

حول فاعلية هذه املنظومة. واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة 

 و  25الدراسة هي االستبانة وبلغت عينة الدراسة 
ً
 تربويا

ً
مدرسة  35مشرفا

 و 35و
ً
 طالبيا

ً
معلم من مدراس جدة، وقد توصلت الدراسة إلى   100مرشدا

اوحت نسبة من رأى أن محاور املنظومة مهمة العديد من النتائج من أهمها: تر 

 ما بين 
ً
% من أفراد العينة، أما من رأى أن محاور املنظومة غير 70-%50جدا

 من صفر % إلى 
ً
% من أفراد العينة، أن الفروق بين آراء فئات 17مهمة جدا

 ما بين الخبراء واملشرفين 
ً
العينة حول أهمية محاور املنظومة ينحصر إجماال

 واملعلمين من جهة أخرى.من جهة 

[ بعنوان:" معوقات تطبيق مؤشرات األداء 8دراسة القحطاني والشبل ] 

للمشرفين التربويين في مكاتب التعليم بمدينة الرياض"، هدفت هذه الدراسة 

للتعرف على واقع تطبيق مؤشرات األداء للمشرفين التربويين ومعوقات 

داء للمشرفين التربويين في التطبيق ومقترحات تحسين تطبيق مؤشرات األ 

مكاتب التعليم. واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة هي 

 في مكاتب التعليم في مدينة  400االستبانة وبلغت عينة الدراسة 
ً
 تربويا

ً
مشرفا

الرياض، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن أفراد 

ضعيفة على توفر مقومات تطبيق مؤشرات األداء الدراسة موافقون بدرجة 

اإلشرافي في مكاتب التعليم بمدينة الرياض ومن أبرزها " تتميز املؤشرات 

 على أن أهم املعوقات 
ً
بالسهولة والوضوح"، وأنهم موافقون بدرجة كبيرة جدا

التي تواجههم في تطبيق مؤشرات األداء هي " قلة وجود الحوافز املادية 

للمشرف" وعلى عدد من االقتراحات التي تسهم في تحسين تطبيق واإلدارية 

مؤشرات األداء ومن أهمها " الحد من كثرة التعاميم التي تشتت عمل املشرف 

 التربوي".

[ بعنوان:" واقع تطبيق منظومة قيادة األداء 7دراسة نواوي وياركندي ] 

ن وجهة نظر مديري اإلشرافي وعالقته بالكفايات املهنية للمشرفين التربويين م

مكاتب التعليم بمنطقة مكة املكرمة"، هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع 

تطبيق منظومة قيادة األداء اإلشرافي وعالقته بالكفايات املهنية للمشرفين 

التربويين من وجهة نظر مديري مكاتب التعليم والصعوبات التي تواجههم 

ويين للكفايات املهنية التي يحتاجها والكشف عن واقع امتالك املشرفين الترب

املشرف التربوي أثناء التطبيق والكشف عن العالقة بين واقع تطبيق 

املنظومة وواقع امتالكهم الكفايات املهنية في مجال اإلشراف التربوي. 

واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة هي االستبانة 

ديرة مكتب تعليم في مكة املكرمة، وقد مدير وم 60وبلغت عينة الدراسة 

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: ارتفاع مستوى تطبيق منظومة 

قيادة األداء اإلشرافي ككل، وارتفاع مستوى الصعوبات التي تواجه تطبيق 

منظومة قيادة األداء اإلشرافي ومن أهمها عدم تفرغ أخصائي التقويم واثقال 

 أو إسناد أعمال ال تخص  60التربويين بأكثر من كاهل املشرفين 
ً
معلما

اإلشراف التربوي وضعف بعض الكفايات لدى املشرفين املستجدين، وارتفاع 

مستوى موافقة مديري مكاتب التعليم على الكفايات املهنية للمشرف التربوي 

 واتفاقهم على أهميتها وامتالك املشرفين التربويين لها.

[ بعنوان:" واقع التمكين اإلداري لدى قيادات 9شعالن ]دراسة الشهري وال 

املدارس الثانوية األهلية في ضوء مؤشرات منظومة قيادة األداء اإلشرافي 

املدرس ي في مدينة الرياض"، هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع ممارسة 

قيادات املدارس الثانوية األهلية للتمكين اإلداري في ضوء مؤشرات منظومة 

ادة األداء اإلشرافي املدرس ي بمدينة الرياض من وجهة نظر الوكيالت قي

ومعوقات تطبيقه. واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة 

وكيلة في املدارس الثانوية األهلية في  30هي االستبانة وبلغت عينة الدراسة 

تائج من أهمها شمال مدينة الرياض، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من الن

أن قيادات املدارس الثانوية األهلية بشمال مدينة الرياض يطبقن التمكين 

اإلداري في ضوء مؤشرات بناء وتنفيذ الخطة املدرسية، وفي ضوء مؤشرات 

الزيارات الصفية للقائدة والوكيلة، وفي ضوء مؤشرات نشر وممارسة املعرفة 

من تطبيق منظومة قيادة بدرجة متوسطة، وأن أهم املعوقات التي تحد 

األداء اإلشرافي املدرس ي كانت قلة فرص التدريب املهنية لوكيالت املدرسة، 

وقلة البيانات الخاصة بمؤشرات منظومة قيادة األداء اإلشرافي املدرس ي 

 وضعف تفعيل بعض الصالحيات املمنوحة لقائدة املدرسة.
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[ بعنوان:" درجة تحقيق مؤشرات 2دراسة البلوي وسليمان والبلوي ] 

منظومة قيادة األداء اإلشرافي املدرس ي في مدارس التعليم العام للبنات في 

مدينة تبوك"، هدفت هذه الدراسة لتحديد درجة تحقق مؤشرات منظومة 

ة تبوك قيادة األداء اإلشرافي املدرس ي في مدارس التعليم العام للبنات بمدين

من وجهة نظر قائدات مدارس التعليم العام بتبوك والكشف عن االختالف 

 ملتغيرات 
ً
في درجة تحقق مؤشرات منظومة قيادة األداء اإلشرافي املدرس ي تبعا

املرحلة الدراسية وسنوات الخبرة والدورات التدريبية. واستخدمت املنهج 

 93ة وبلغت عينة الدراسة الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة هي االستبان

قائدة في مدارس التعليم العام للبنات في مدينة تبوك، وقد توصلت الدراسة 

إلى العديد من النتائج من أهمها أن درجة تحقق مؤشرات منظومة قيادة 

األداء اإلشرافي املدرس ي جاءت مرتفعة، حيث حل مجال" املخرجات التربوية 

بينما جاء مجال "القيادة املدرسية" في املرتبة والتعليمية" في املرتبة األولى، 

األخيرة، وأنه ال توجد فروق في درجة تحقق مؤشرات منظومة قيادة األداء 

اإلشرافي املدرس ي تعزى للمرحلة التعليمية، ووجود فروق تعزى للخبرة ولعدد 

 الدورات التدريبية. 

قيادة األداء  [ بعنوان:" درجة إسهام منظومة23دراسة الخليوي واليحيى ] 

اإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض"، هدفت 

هذه الدراسة للتعرف إلى درجة إسهام منظومة قيادة األداء اإلشرافي في 

تحقيق الشفافية اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض من وجهة نظر 

حات والتعرف على الفروق املشرفات التربويات والتعرف على املعوقات واملقتر 

 ملتغيرات نوع اإلشراف وعدد الدورات التدريبية 
ً
بين أفراد الدراسة تبعا

واملؤهل العلمي وسنوات الخدمة. واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت 

مشرفة تربوية في  126أداة الدراسة هي االستبانة وبلغت عينة الدراسة 

دراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: مكاتب التعليم بالرياض، وتوصلت ال

موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على إسهام منظومة قيادة األداء 

اإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية، وعلى وجود معوقات تحد من إسهام 

منظومة قيادة األداء اإلشرافي في تحقيق الشفافية اإلدارية، وأنه ال توجد 

ام منظومة قيادة األداء اإلشرافي في تحقيق الشفافية فروق حول درجة إسه 

اإلدارية في مكاتب التعليم بالرياض باختالف متغيرات الدراسة " نوع اإلشراف 

 واملؤهل العلمي وعدد الدورات التدريبية وسنوات الخبرة.

[ بعنوان:" واقع تطبيق منظومة قيادة األداء اإلشرافي في 10دراسة الداوود ] 

مدينة الرياض"، هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع تطبيق منظومة 

قيادة األداء اإلشرافي في مدينة الرياض. واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي 

مشرفة تربوية في  207وكانت أداة الدراسة هي االستبانة وبلغت عينة الدراسة 

إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من 

النتائج من أهمها: موافقة أفراد العينة على واقع تطبيق منظومة قيادة األداء 

اإلشرافي بمدينة الرياض وكان أبرزها "إطالع املعلم على نتائج التقييم ونقاط 

إكساب املشرف خبرة جيدة في األساليب اإلشرافية القوة والضعف" وكذلك" 

املتعددة"، وموافقتهن على وجود معوقات لتطبيق منظومة قيادة األداء 

اإلشرافي والتي من أبرزها: "كثرة األعباء التي يكلف بها املشرف التربوي " 

 وكذلك" قلة وجود الحوافز 

 للمشرف".

نظومة قيادة األداء املدرس ي [ بعنوان:" معوقات تطبيق م6دراسة الشقيفي ]  

من وجهة نظر قادة املدارس بمحافظة القنفذة: دراسة ميدانية"، هدفت 

هذه الدراسة للتعرف على املعوقات الكمية والنوعية لتطبيق منظومة قيادة 

األداء املدرس ي من وجهة نظر قادة املدارس بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة 

ة للتغلب على معوقات تطبيق منظومة قيادة املكرمة، ومعرفة اآلليات املقترح

األداء املدرس ي. واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة هي 

قائد مدرسة بإدارة تعليم محافظة  187االستبانة وبلغت عينة الدراسة 

القنفذة بمنطقة مكة املكرمة، وكان من أهم النتائج أن قادة املدارس 

على املعوقات الكمية، لتطبيق منظومة قيادة األداء  موافقين بدرجة كبيرة

املدرس ي، وكان أهمها "كثرة عدد البرامج املدرسية التي ال تخدم األداء املدرس ي 

ونقص عدد املرافق املدرسية وازدياد الكثافة الطالبية في الصف الواحد، 

همها " وعلى املعوقات النوعية، لتطبيق منظومة قيادة األداء املدرس ي، وكان أ

االفتقار إلى تصنيف لقائد املدرسة وفق دورات قيادة األداء في سلم الرواتب، 

وتطبيق املنظومة دون اختبارها والتدرب عليها، وكان من أهم املقترحات 

قات تطبيق منظومة قيادة األداء املدرس ي شمل "وجود  ب على معوُّ
ُّ
غل للتَّ

زة، و  ِ
تزويد املباني املدرس ي  بمرافق حوافز في سلم الرواتب للقيادات املتمي 

اب، وتوفر قاعدة بيانات معلوماتية محدثة باستمرار".
ُّ
 متنوعة تجذب الط

بعنوان:" اتجاهات املشرفات التربويات نحو استخدام  [3دراسة الزهراني ] 

منظومة مؤشرات قيادة األداء اإلشرافي لتحقيق التوازن في بعض مجاالت 

لتعرف على اتجاهات املشرفات التربويات عملهن"، هدفت هذه الدراسة ل

العامالت في مكاتب التعليم بمدينة جدة نحو استخدام منظومة مؤشرات 

قيادة األداء اإلشرافي لتحقيق التوازن في مجاالت "التحصيل الدراس ي، والنمو 

املنهي، واألساليب اإلشرافية". واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت 

مشرفة تربوية في مدينة  169االستبانة وبلغت عينة الدراسة أداة الدراسة هي 

جدة، وكانت أهم النتائج لم تحقق منظومة مؤشرات قيادة األداء اإلشرافي 

"التحصيل الدراس ي،  التوازن املأمول في املجاالت الثالث لعمل املشرفة وهي

نوات والنمو املنهي، واألساليب اإلشرافية"، عدم وجود فروق تعزى ملتغير س

الخبرة في اإلشراف التربوي بين اتجاهات املشرفات نحو استخدام املنظومة، 

ووجود فروق تعزى ملتغير الدورات التدريبية في اإلشراف التربوي بين اتجاهات 

املشرفات نحو استخدام املنظومة، لصالح املشرفات الالتي حصلن على ثالث 

 دورات تدريبية فأكثر.

 لسابقة:التعليق على الدراسات ا

تتشابه الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في تطبيقها على        

منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي، واألطر النظرية وفي انتهاج املنهج 

الوصفي، وتتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في مكان 

[  8القحطاني والشبل ] تطبيق الدراسة والذي شمل مدينة الرياض، كدراسة 

[ ودراسة 23[ ودراسة الخليوي واليحيى ]9ودراسة الشهري والشعالن ]

 [. 10الداوود ]

تختلف الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في اعتمادها على       

املنهج الوصفي املسحي النوعي، وعينة الدراسة وهن أخصائيات تقويم 

واستخدام أداة املقابلة، كدراسة القرني منظومة مؤشرات األداء املدرس ي 

[  7[ ودراسة نواوي وياركندي ]8[ ودراسة القحطاني والشبل ]11والوابلي ] 

[ ودراسة 2[ ودراسة البلوي وسليمان والبلوى ]9ودراسة الشهري والشعالن ]

[ ودراسة 6[ ودراسة الشقيفي ]10[ ودراسة الداوود ]23الخليوي واليحيى ]

 [.3الزهراني ]
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 تميزت به الدراسة الحالية: ما

منهج الدراسة وهو املنهج الوصفي النوعي والذي يمكن من خالله التوصل  -1

 إلى معلومات ومقترحات ال يمكن الوصول إليها بالطرق الكمية.

عينة الدراسة وهن أخصائيات تقويم منظومة مؤشرات األداء اإلشرافي  -2

صاحبات الخبرة األكبر في التعامل  واملدرس ي في مكاتب التعليم بمدينة الرياض

 مع منظومة مؤشرات األداء املدرس ي في امليدان.

أداة الدراسة وهي املقابلة التي تتيح موثوقية وصدق النتائج الفعلية  -3

املأخوذة من املصادر الحقيقية من امليدان دون تدخل من الباحثات وذلك 

 باستخدام عبارات املفحوصات كما هي.

 جراءات ل وا الطريقة .5

 منهج الدراسة أ. 

هذه الدراسة على املنهج الوصفي وهذا املنهج "يعتمد على  تعتمدا       

 "
ً
 دقيقا

ً
دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا

[، بمقاربة نوعية حيث تركز على فهم 24] عبيدات وعدس وعبد الحق

ملعتقدات والخبرات التي لدى املبحوثين حول وتوضيح واكتشاف التصورات وا

. من خالل جمع البيانات الستكشاف موضوع Kumar[ 25املشكلة املدروسة ]

الدراسة وهو صعوبات تطبيق منظومة مؤشرات قيادة األداء املدرس ي من 

وجهة نظر أخصائيات التقويم بمكاتب التعليم بمدينة الرياض، البيانات التي 

ها باستخدام إجراءات التحليل املحوري الذي يعنى تم جمعها تم تحليل

"بتحديد وتحليل واإلبالغ عن األنماط )املواضيع( داخل البيانات، وهو ينظم 

. ومع ذلك Braun & Clarke[ 26ويصف مجموعة البيانات بتفاصيل غنية" ]

غالًبا ما يذهب إلى أبعد من ذلك ويفسر الجوانب املختلفة ملوضوع البحث، 

 ف النهائي للتحقيق الذي تم في هذه الدراسة.وهو الهد

 مجتمع الدراسة  ب.

ن مجتمع الدراسة والذي يبلغ )       ( أخصائيات تقويم في مكاتب تعليم 9تكوَّ

 من مكتب )الروابي، البديعة، الغرب، الشمال، 
ً
مدينة الرياض، وتشمل كال

 آلخر إحصائية و 
ً
اردة لعدد الشفا، النهضة، الحرس، الوسط، الجنوب(، وفقا

 [.4مكاتب التعليم التابعة ملدينة الرياض في موقع وزارة التعليم ]

 عينة الدراسة ج.

البحث النوعي ال يتطلب بالضرورة االختيار العشوائي للعينة أو اختيار       

[  27عينة كبيرة من املشاركين أو املواقع كما هو الحال مع البحوث الكمية ]

Creswell  تشير الدراسات البحثية إلى أن استراتيجية العينة املتعمدة هي

عي. يقوم الباحث أو االستراتيجية الشائعة الختيار املشاركين في البحث النو 

من ينوب عنه باختيار املشاركين في بحثه بطريقة مدروسة بناًء على تقييمه، 

وتصوره أن املشاركين سوف يساهمون في تحقيق أهداف البحث واإلجابة 

، وقد تم الحصر Ary, Jacobs, Sorensen, & Razavieh[ 28على أسئلته ]

ت التقويم في مكاتب التعليم الشامل ملجتمع الدراسة، والذي يشمل أخصائيا

( أخصائيات بالتالي تم استخدام طريقة 9في مدينة الرياض والبالغ عددهن )

 [. 29أخذ العينات الهادفة ]

 1جدول 

 وصف العينة 

 التخصص  عدد سنوات الخبرة  مكتب التعليم  رمز أخصائية التقويم

 إنجليزية  لغة 12 الحرس 1

 لغة عربية 24 الشفاء  2

 فيزياء  23 وسط  3

 دكتوراة تقنيات التعليم 18 شمال  4

 حاسب آلي 18 البديعة 5

 لغة عربية 21 غرب  6

 جغرافيا 24 النهضة  7

 فيزياء  18 الروابي  8

 أحياء 23 جنوب 9

 :الباحثات خبرة دور 

 ومتطلباتها باملنظومة الكافية الخبرة لديهن كونهن الباحثات دور  تيسر     

 القائدات  زميالتهن وكون  امليدان، داخل عملهن خالل من ومشكالتها؛

 .وتطبيقه البحث إجراء عملية سهل مما املجال؛ نفس  في يعملن واملشرفات

 :األداة

 Gay، [30] يعر ف. الدراسة لهذه البيانات لجمع مقابلة الباحثات أجرت      

Geoffrey & Peter على واحد شخص فيه يحصل هادف تفاعل" بأنها املقابلة 

 أو األسئلة من مجموعة من املقابلة تتكون ". آخر شخص من معلومات

[  31] الدراسة عينة مع  املقابلة خالل من الكشف إلى تهدف التي  املوضوعات

Pearson .الحصول  أجل من الدراسة أسئلة تغطي الدراسة أداة فإن  وبالتالي 

 بتصميم الباحثات قامت وقد املحددة، العينة من املطلوبة البيانات على

 باإلضافة العينة لوصف الديموغرافية البيانات على محتوية للمقابلة دليل

 .الدراسة ألسئلة تفسيرات قدمن كما الدراسة ألسئلة

  :البيانات صالحية

 البيانات بها تقيس التي  الدرجة هي الصالحية تكون  النوعي، البحث في" 

 من هذا تأسيس ويمكن. Gay et al[ 30" ]قياسه نحاول  ما بدقة النوعية

 :ومفهومة بالثقة جديرة البيانات كون  طريقتين  خالل

 من مجموعة تشكيل خالل من ذلك على  الحصول  تم: بالثقة جديرة .1

 العينة إلى تقديمها وتم الرئيسية البحث أسئلة من املتفرعة الفرعية األسئلة

 العينة على األداة تطبيق قبل الدراسة أداة مصداقية ولضمان  املستهدفة،

 من مجموعة من تجريبية عينة على أجريت الدراسة، هذه من املستهدفة

 على تجيب التي  املطلوبة البيانات سنستخلص أننا من للتأكد املشرفات؛ 

 .الدراسة أسئلة

 الباحثات أخذ يستجيب، من أجزاء بعض فهم سوء على للتغلب: مفهومة. 2

  إلى  الباحثات استمعت لقد. ردودهم لتسجيل  الدراسة عينة من موافقة
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 تفسر أنها من للتأكد مًعا بالتفصيل إجابة كل وناقشوا مرات، عدة السجالت

 .بدقة وتفهمها اإلجابات

 :املوثوقية

[  30" ]تقيسه ش يء أي باستمرار الدراسة بيانات بها تقيس التي  الدرجة" إنها

Gay et al ..مراجعة خالل من الدراسة هذه موثوقية على الحصول  تم 

 .الباحثات قبل من املقابلة تسجيل

 :البيانات جمع

، بها االتصال وتم حدة على تقويم أخصائية كل العينة مقابلة تم      
ً
 هاتفيا

  الوقت كان  إن  والسؤال والدراسة بالباحثة التعريف مع
ً
 لالتصال  مناسبا

 تعريفها تم  موافقتها، حالة وفي بالدراسة، املشاركة في رغبتها عن وسؤالها

 من للبحث والقانونية األخالقية االعتبارات توضيح وتم وأهدافه، بالبحث

 ألغراض إال تستخدم لن البيانات وأن  الشخصية، املعلومات سرية حيث

 أي  في املقابلة من واالنسحاب املشاركة حرية ضمان  تم كما فقط، علمية

، وكتابتها الباحثات خالل من املقابلة تسجيل تم وقد وقت،
ً
 قمن ثم فوريا

 لديهم كان  حال في مكتوبة، العينة مفردات إلى بعدها املقابلة أسئلة بإرسال

  للبيانات إضافة
ً
  كتابتها وإعادة التسجيالت، مراجعة وتم الحقا

ً
 الحقا

  ومراجعتها
ً
 .تكرارا

 :البيانات تحليل

 التحليل  نهج باتباع الباحثات قامت عليها، الحصول  تم التي  البيانات لتحليل 

 تحديد إلى ويهدف البيانات تقول  ما" في أساس ي  بشكل يهتم والذي  املحوري،

، أكثر وبشكل. Sgier[ 32"]البيانات داخل األنماط
ً
 التحليل  يمر تحديدا

  التالي  النحو على البيانات مجموعة تحليل في رئيسية خطوات بست املحوري

[26 :] 

 قبل  من الخطوة هذه تطبيق تم: بالبحث الخاصة البيانات على التعرف. 1

 واملناقشات إليها االستماع وإعادة املقابالت، تسجيل خالل من الباحثات؛

 البيانات  مجموعة قراءة تم فقد. اللفظية البيانات نقل  مع االستجابات حول 

 .واألنماط املعاني عن للبحث نشطة؛ بطريقة املنقولة

 ترميز" بأنها[ Braun & Clarke [26 من كل شرحها التي : األولية الرموز  توليد. 2

 مع بأكملها، البيانات مجموعة عبر منهجية بطريقة للبيانات املهمة امليزات

 ."كود بكل الصلة ذات البيانات تجميع

 وجمع محتملة، سمات في الرموز  تجميع" طريق عن: املواضيع عن البحث. 3

 [. 26" ]محتملة سمة بكل الصلة ذات البيانات جميع

 [. 26"] للتحليل موضوعية خريطة" إنشاء" طريق عن: املواضيع مراجعة. 4

 املوضوعات إلى  البيانات تجميع طريق عن: املوضوعات وتسمية تحديد. 5

 ثالثة في الدراسة هذه  في عليها الحصول  تم التي  البيانات تجميع تم. املناسبة

 .واالقتراحات واملعوقات املميزات رئيسية؛ محاور 

 .النهائي التقرير إنتاج. 6

 : املقابلة دليل. 10

 أسئلة متضمنا العينة مفردات على لتطبيقه للمقابلة دليل تصميم تم

 :كالتالي وهو الدراسة

 املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق واقع ما: األول  الرئيس ي  السؤال

 الرياض؟  بمدينة التعليم بمكاتب التقويم أخصائيات نظر وجهة من

 :األول  الرئيس ي  للسؤال الفرعية األسئلة

 نظرك؟ وجهة من املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة أهمية ماهي -

 وضعت  التي  األهداف املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة تحقق كيف-

 أجلها؟ من

 نظرك؟ وجهة من املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق مميزات ما -

 مؤشرات  منظومة تطبيق تواجه التي  املعوقات ما: الثاني الرئيس ي  السؤال

 التعليم بمكاتب التقويم أخصائيات نظر وجهة من املدرس ي  األداء قيادة

 الرياض؟ بمدينة

 :الثاني الرئيس ي  للسؤال الفرعية األسئلة

 األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق تواجه التي  الخارجية التحديات ماهي -

 املدرس ي؟

 األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق تواجه التي  الداخلية اإلشكاليات ماهي -

  املدرس ي؟

 حالًيا بها املعمول  املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق عيوب ماهي -

 نظرك؟ وجهة من

 األداء قيادة مؤشرات منظومة لتطوير املقترحات  ما: الثالث الرئيس ي  السؤال

 الرياض؟ بمدينة التعليم بمكاتب التقويم أخصائيات نظر وجهة من املدرس ي 

 :الثاني الرئيس ي  للسؤال الفرعية األسئلة

 وجهة من املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة في تغييره املفترض ما -

 نظرك؟

 من فعالية أكثر املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق نجعل كيف -

 نظرك؟ وجهة من الحالي املستوى 

 مؤشرات منظومة في أعلى نتائج على للحصول  القيادات تحفيز يمكن كيف -

 املدرس ي؟ األداء قيادة

  الدراسة نتائج. 6

 من املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق واقع: األول  السؤال نتائج

 :الرياض بمدينة التعليم بمكاتب التقويم أخصائيات نظر وجهة

 :العينة نظر وجهة من املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة أهمية

 .التعلم نواتج على بالتركيز واألعمال الجهود توحيد -

 .األساسية خطوطه ورسم وتوثيقه العمل تنظيم -

 .املدرسية املؤشرات وتحسين  الضعف مواطن وعالج القوة نقاط تعزيز -

 اهتمامها وقللت املنهي  ونموه باملعلم االهتمام على املشرفة عمل ركزت -

 .اإلدارية باألعمال

 التي  األهداف تحقق أن  املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة تستطيع

 :بتفعيل العينة نظر وجهة من أجلها من وضعت

 .جدواها وزيادة تطبيقها صحة من للتأكد الجيد التخطيط -

 .العالجية الخطط وتنفيذ العام طوال املستمرة املتابعة -

 إشراف من التعليم منسوبي لكل وآليتها بأهميتها والوعي الدعم تقديم -

 .وطالبات ومعلمات وقيادات

 بجودة واالهتمام األداء في التميز وتحقيق املؤشرات قياس بنتائج االهتمام -

 .وعدده املخرج بكم االهتمام من أكثر املخرج

 :العينة نظر وجهة من املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق مميزات

دت -  .سابقتها عن الحالية للمنظومة األخير اإلصدار في التعلم نواتج جوَّ

د معيار كونها -  .اململكة مناطق لجميع مباشرة التعلم نواتج في يصب موحَّ

 .وتطبيقها فيها املطلوبة اإلحصاءات وعمل معلوماتها جمع سهولة -
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 مواضع على يدها ويضع القائدة تميز يكشف  حقيقي صادق معيار وجود -

 .املؤشرات من املتحقق معرفة من ويمكنها العام خالل ملعالجتها الخلل

 رأى من نسبة ارتفاع في[ 11] والوابلي القرني دراسة مع النتائج هذه تتفق     

، مهمة اإلشرافي األداء منظومة محاور  أن 
ً
 نواوي  دراسة مع وتتفق جدا

 اإلشرافي، األداء قيادة منظومة تطبيق مستوى  ارتفاع في[ 7] وياركندي

 التربوي  للمشرف املهنية الكفايات  على التعليم مكاتب مديري  وموافقة

 دراسة مع تتفق كما لها، التربويين  املشرفين  وامتالك أهميتها على  واتفاقهم

 التمكين  يطبقن األهلية الثانوية املدارس قيادات أن  في [ 9] والشعالن  الشهري 

 اإلشرافي  األداء قيادة منظومة مؤشرات ضوء في متوسطة بدرجة اإلداري 

 ارتفاع في[ 2] والبلوى  وسليمان  البلوي  دراسة مع تتفق وكذلك واملدرس ي،

 مجال في املدرس ي  اإلشرافي األداء قيادة منظومة مؤشرات تحقق درجة

 في [ 23] واليحيى  الخليوي  دراسة مع وتتفق والتعليمية، التربوية املخرجات

 األداء قيادة ةمنظوم إسهام على متوسطة بدرجة الدراسة أفراد موافقة

 مع  وتتفق بالرياض، التعليم مكاتب في اإلدارية الشفافية تحقيق في اإلشرافي

 قيادة  منظومة تطبيق واقع على العينة أفراد موافقة في[ 10] الداوود دراسة

 نتائج على املعلم إطالع" أبرزها من كان  والتي  الرياض بمدينة اإلشرافي األداء

 األساليب في جيدة خبرة املشرف إكساب" و" والضعف القوة ونقاط التقييم

 ".املتعددة اإلشرافية

 أفراد موافقة إلى أشارت والتي [ 8] والشبل القحطاني دراسة مع وتختلف       

 اإلشرافي األداء مؤشرات تطبيق مقومات توفر  على ضعيفة بدرجة الدراسة

 دراسة مع تختلف كما ،"والوضوح بالسهولة املؤشرات تتميز"  أبرزها ومن

 التوازن  اإلشرافي األداء قيادة مؤشرات منظومة تحقيق عدم في[ 3] الزهراني

 والنمو الدراس ي، التحصيل" وهي املشرفة لعمل الثالث املجاالت في املأمول 

 ".اإلشرافية واألساليب املنهي،

 قيادة مؤشرات منظومة تطبيق تواجه التي  املعوقات: الثاني السؤال نتائج

 بمدينة التعليم بمكاتب التقويم أخصائيات نظر وجهة من املدرس ي  األداء

 :الرياض

 األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق تواجه التي  الخارجية التحديات

 :العينة نظر وجهة من املدرس ي 

 باألعمال  وإشغالهن األخصائيات تفريغ وعدم والقائدة املشرفة عمل تشعب -

 .والتدريب اإلدارية

 على االتفاق وعدم لآلراء وخضوعها تطبيقها حول  النظر وجهات اختالف -

 .التطبيق آلية

 والقائدات املعلمات كل لتغطية امليدان  في املشرفات عدد في الفعلي العجز -

 .كامل بشكل تطبق ال يجعلها

 خارجية معيقات لوجود تحتسب فال املؤشرات بعض في املرونة عدم -

  ومثل املدارس، على املؤشرات تعميم عدم في اإلدارات بعض كاجتهاد

 .فيه االلتزام  األمر ولي على يستند قد الذي الغياب

 األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق تواجه التي  الداخلية اإلشكاليات

 : العينة نظر وجهة من املدرس ي 

 فصل  كل في ثباتها وعدم إصداراتها وتعدد للمنظومة املستمر التحديث -

 جديد  إصدار على العمل يعاد الثاني الدراس ي  الفصل منتصف وفي دراس ي،

 .السابق عن آليته تختلف

 عدم بسبب بها االهتمام تغفل يجعلها القائدات؛ بعض لدى فهمها غموض -

 .تطبيقها وسوء منها باالستفادة الشعور  وانعدام الجهود ظهور 

 من أكبر أهمية أعمالها بعض تولي تجعلها القائدة على الضغوط كثرة -

 املدارس واكتظاظ العمل، وضغط املعلمات عدد قلة مع املنظومة،

 .بالطالبات

 بأن وعيهن وعدم عبء زيادة مجرد بأنها واملشرفات  القائدات بعض إحساس -

 .والتطوير التحسين  هو منها الهدف

 من حالًيا بها املعمول  املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق عيوب

 :العينة نظر وجهة

 في  املستمرة التغييرات لكثرة عليها العمل وتناقضات التخطيط سوء -

 .واملدارس اإلشراف يربك مما إصداراتها

 سرعة يطلب ثم السادس األسبوع في األول  الفصل منتصف في نزولها تأخر -

 .بالتطبيق يخل مما الوقت ضيق مع اإلنجاز

 وضع يمكن فال املدارس، لفئات الترتيب تكرار على القدرة عدم إشكالية -

 على مدارس تفوق  عند امليدان  في بلبلة يسبب مما واحدة فئة في مدرستين 

 .أخرى 

 الفنية املشرفة عمل صميم ليست كونها املؤشرات بعض على العمل عبء -

 .املدرسية القيادة مشرفة أو القائدة بعمل يختص فبعضها

 الدراسة أفراد أن  في [ 8] والشبل القحطاني دراسة مع النتائج هذه تتفق      

  كبيرة بدرجة موافقون 
ً
 تطبيق في تواجههم التي  املعوقات أهم أن  على جدا

 مع  وتتفق ،"للمشرف واإلدارية املادية الحوافز وجود قلة"  هي األداء مؤشرات

 تطبيق تواجه التي  الصعوبات مستوى  ارتفاع في[ 7] وياركندي نواوي  دراسة

 واثقال  التقويم أخصائي تفرغ عدم أهمها ومن اإلشرافي، األداء قيادة منظومة

  60 من بأكثر التربويين  املشرفين  كاهل
ً
 تخص ال أعمال إسناد أو معلما

 كما املستجدين، املشرفين  لدى الكفايات بعض وضعف التربوي، اإلشراف

 من تحد التي  املعوقات أهم أن  في[ 9] والشعالن  الشهري  دراسة مع تتفق

 األهلية الثانوية املدارس في املدرس ي  اإلشرافي األداء قيادة منظومة تطبيق

 الخاصة البيانات وقلة املدرسة، لوكيالت املهنية التدريب فرص قلة كانت

 بعض تفعيل وضعف املدرس ي  اإلشرافي األداء قيادة منظومة بمؤشرات

 الخليوي  دراسة مع تتفق وكذلك املدرسة، لقائدة املمنوحة الصاحيات

 إسهام معوقات على متوسطة بدرجة الدراسة أفراد موافقة في[ 23] واليحيى 

 التعليم مكاتب في اإلدارية الشفافية تحقيق في اإلشرافي األداء قيادة منظومة

 معوقات على العينة أفراد موافقة في[ 10] الداوود دراسة مع وتتفق بالرياض،

 أبرزها من كان والتي  الرياض بمدينة اإلشرافي األداء قيادة منظومة تطبيق

" للمشرف الحوافز وجود قلة" و"  التربوي  املشرف بها يكلف التي  األعباء كثرة"

 املعوقات  على العينة أفراد موافقة في[ 6] الشقيفي دراسة مع تتفق كما

 البرامج عدد كثرة" أهمها وكان  املدرس ي، األداء قيادة منظومة لتطبيق الكمية،

 وازدياد املدرسية املرافق عدد ونقص املدرس ي  األداء تخدم ال التي  املدرسية

"  أهمها وكان  النوعية، واملعوقات الواحد، الصف في الطالبية الكثافة

 الرواتب،  سلم في األداء قيادة دورات وفق املدرسة لقائد تصنيف إلى االفتقار

 .عليها والتدرب اختبارها دون  املنظومة وتطبيق

 األداء قيادة مؤشرات ملنظومة التطويرية املقترحات: الثالث السؤال نتائج

 :الرياض بمدينة التعليم بمكاتب التقويم أخصائيات نظر وجهة من املدرس ي 
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 وجهة من التالية للتغييرات بحاجة املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة

 :العينة نظر

 يختص التعليم إلدارات وموحدة ثابتة قاعدة  له إلكتروني برنامج إيجاد -

 العمل  عند الحالي التذبذب لتقليل عليها العمل لتوحيد املنظومة بمؤشرات

 بوضوح ويتسم للمشرفات، وأكسل للقائدات وأكسل نور  مثل برامج عدة على

 .التقييم ويصدر ويرتب بالبيانات يغذى املتطلبات،

 مستوى  مقارنة واملفترض للمدارس املؤشرات كل في اإلجباري  الترتيب إلغاء -

 حالة في األبجدي للترتيب املشرفات يضطر مما بغيرها وليس بنفسها املدرسة

 .املصداقية يفقد مما الفئة تساوي 

 .عبء زيادة كونها التعلم نواتج بتحسين  عالقة لها ليس التي  املؤشرات حذف -

 البيئة مثل القائدة عمل تقييم تخص ال التي  املؤشرات بعض إزالة -

 ما لديها يوجد ال أو للنظافة أو للصيانة ميزانية لديها يكون  ال فقد املدرسية؛

 بمشاركة أو بنفسها وتجتهد تدفع من القائدات وغالبية املدرسة، وضع يكفي

  إلى  إسنادها يفترض الفنية املشرفة تتابعها مؤشرات ووجود املعلمات،

 .والبيئة السلوك مثل املدرسية القيادة مشرفات أو اإلرشاد

 من فعالية أكثر املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة تطبيق جعل يمكن

 :طريق عن العينة نظر وجهة من الحالي املستوى 

 الفجوة كونها الدراس ي؛ والتحصيل التعلم نواتج على التركيز في االستمرار -

 والخدمات األمور  أولياء كرضا غيرها من أكثر باململكة التعليم في الكبيرة

 .املساندة

 في تتدخل وال املعلمة مؤشرات على الفنية املشرفة مؤشرات تصب أن  -

 .املدرسة مؤشرات

 املنظومة بفائدة للشعور  املعلمات والقائدات لإلشراف النتائج إظهار -

 . وجدواها

 .املنظومة في السنوية والتغييرات اإلصدارات إيقاف -

 قيادة مؤشرات منظومة في أعلى نتائج على  للحصول  القيادات تحفيز يمكن 

 :طريق عن العينة نظر وجهة من املدرس ي  األداء

 بالعطاء لالستمرار باملنظومة أدائهم في املتميزات القيادات وشكر تكريم -

 واإلدارات املكاتب مستوى  على املدارس لبقية به يحتذى كنموذج واتخاذهم

 .واملناطق

 وأساليب  عملها وآلية باملنظومة للتوعية تدريبية ودورات عمل ورش إقامة -

 .التعلم  نواتج ورفع والتصحيح املعالجة

 لتحسين  والقائدة للمعلمة الوظيفي األداء بمستوى  التعلم نواتج ربط -

 .التعليمية العملية

 تعرف حتى  واملشرفات والقائدات للمعلمات الفورية الراجعة التغذية -

  املنظومة على العمل يكون  ال حتى  مباشرة وتعالج الخلل مواضع
ً
  جهدا

 
ً
 . ضائعا

 أفراد موافقة في [ 8] والشبل القحطاني دراسة مع النتائج هذه تتفق     

  كبيرة بدرجة الدراسة
ً
 تحسين  في تسهم التي  االقتراحات من عدد على جدا

 عمل  تشتت التي التعاميم كثرة من الحد"  أهمها ومن األداء مؤشرات تطبيق

 مديري  موافقة في[ 7] وياركندي نواوي  دراسة مع وتتفق ،"التربوي  املشرف

 أهميتها على واتفاقهم التربوي  للمشرف املهنية الكفايات على التعليم مكاتب

 األداء قيادة مؤشرات منظومة لتطبيق لها؛ التربويين  املشرفين  وامتالك

 املقترحة اآلليات أهم أن  في [ 6]  الشقيفي دراسة مع تتفق كما اإلشرافي،

ب
ُّ
غل قات على للتَّ  وجود" شمل املدرس ي  األداء قيادة منظومة تطبيق معوُّ

زة، للقيادات الرواتب سلم في حوافز ِ
 بمرافق املدرس ي   املباني وتزويد املتمي 

اب، تجذب متنوعة
ُّ
 ،"باستمرار محدثة معلوماتية بيانات قاعدة وتوفر الط

  إلى  تعزى  إحصائية داللة ذات فروق وجود في[ 3] الزهراني دراسة مع وتتفق

 نحو املشرفات  اتجاهات بين  التربوي  اإلشراف في التدريبية الدورات متغير

 تدريبية دورات ثالث على حصلن الالتي املشرفات لصالح املنظومة، استخدام

 .فأكثر

  توصياتال. 7

 املدرس ي  األداء قيادة مؤشرات منظومة مجال  في الدراسات من مزيد إجراء .1

 .السعودية العربية اململكة بمناطق املختلفة التعليم بمكاتب

 نظر وجهة من اإلشرافي األداء قيادة مؤشرات منظومة حول  دراسات إعداد .2

 .السعودية العربية باململكة التعليمية اإلدارات قيادات

 مؤشرات  منظومة من محدثة إلصدارات مقترح تصور  دراسات إعداد .3

 .الدراسة هذه إليه توصلت ما على بناء اإلشرافي األداء قيادة

 :الدراسة مقترحات.

 وينظمها البيانات فيه تدخل باملنظومة خاص إلكتروني برنامج استحداث .1

 التعليم فوزارة واإلدارات املدارس بجميع ويربط التقييم ويصدر ويعالجها

 
ً

  والجهد للوقت وتوفيرا للعمل تسهيال
ً
 .للشفافية وتحقيقا

 مؤشر لكل والتصنيف الترتيب يبين  إجرائي، دليل في واضحة معايير وضع .2

 . االستفسارات من ويقلل عليها، العمل طريقة يوضح املنظومة، في

 التعليم إدارة من بتعميم رسمًيا، املنظومة لنتائج راجعة تغذية إيجاد .3

 . البرنامج عبر املدارس الى ويرسل

 املدرسة عليها تعمل  حتى  املواد لجميع األساسية باملهارات مفكرة إيجاد .4

 . التعلم نواتج لتحسين 

 التدريبية البرامج بإقامة يكلفن باملنظومة مختصات مدربات تأهيل .5

 مقاطع  وتوفير تعليم إدارة لكل التابعة التدريب مراكز في تقام املتخصصة

 .إليها الرجوع أراد ملن املنظومة آلية تشرح فديو،

 األخصائيات  بمرئيات فيه يؤخذ للمنظومة محدث إصدار إلى التوصل .6

 عليه، تدريبهم ويتم للعمل، العودة أيام بداية يصدر والقائدات، واملشرفات

 .ودراستها نتائجه وظهور  الدراس ي، العام انتهاء لحين  يغير وال

 نتائج في املتساوية املدارس لفئات االحتياج عند الترتيب تكرار تمكين  .7

 .املنظومة مؤشرات

 املراجع 

 العربية  . املراجعأ

( . نموذج مقترح لعالقة إدارة الجودة 2015العامري، محمد الريس )[ 1]

جامعة -لة بتطوير األداء الوظيفي للعاملين. املجلة العربية لإلدارةالشام

 . 303-1الدول العربية، مصر، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

 أحمد، املنعم عبد هالة سليمان، عواد، صالح بنت مشاعل البلوي،[ 2]

 األداء قيادة منظومة مؤشرات تحقيق درجة(. 2017) خلف نادية والبلوي،

 رسالة) تبوك بمدينة للبنات العام التعليم مدارس في املدرس ي  اإلشرافي

: من مسترجع. تبوك تبوك، جامعة(. منشورة غير ماجستير

https://search.mandumah.com/Record/878248 
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 التربويات  املشرفات اتجاهات(. 2019) أحمد سعيد بنت خيرة الزهراني،[ 3]

 التوازن  لتحقيق اإلشرافي األداء قیادة مؤشرات منظومة استخدام نحو

 عين  جامعة: التربية في العلمي  البحث مجلة. عملهن مجاالت بعض في

.  371-2،323ج, 20ع والتربية، والعلوم لآلداب البنات كلية- شمس

 https://search.mandumah.com/Record/972249: من مسترجع

 مركز الرياض، بمنطقة للتعليم العامة اإلدارة(. 2019. )التعليم وزارة[ 4]

 استجالبه  تم. العلمي  البحث ألغراض إحصائية طلب استمارة الوثائق،

  :الرابط على هـ6/3/1441 بتاريخ

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/DocumentCentre/Pages/defaul

t.aspx?DocId=1dcdf830-54c8-463f-9a50-cc6e39de251a 

" واملدرس ي  اإلشرافي األداء قيادة مؤشرات منظومة(. 1439) التعليم وزارة[ 5]

 . للنشر فهد امللك مكتبة: الرياض". السادس اإلصدار

 قيادة منظومة تطبيق معوقات(. 2018) حمد أحمد هادي الشقيفي،[ 6]

 دراسة: القنفذة بمحافظة املدارس قادة نظر وجهة من املدرس ي  األداء

 بيشة،  جامعة: والتربوية اإلنسانية للعلوم بيشة جامعة مجلة. ميدانية

:  من  مسترجع. 118-1،63ع

https://search.mandumah.com/Record/933066. 

 منظومة تطبيق واقع(. 2016) حامد آسيا وياركندي، حسن؛ إلهام نواوي،[ 7]

 من التربويين  للمشرفين  املهنية بالكفايات وعالقته اإلشرافي األداء قيادة

 ماجستير رسالة) املكرمة مكة بمنطقة التعليم مكاتب مديري  نظر وجهة

 : من مسترجع. املكرمة مكة القرى، أم جامعة(. منشورة غير

 https://elacademiaonline.com/product-category /رسائل-

 . /page/8/جامعية

 يوسف الرحمن عبد يوسف والشبل، هللا؛ عبد سعيد مبارك القحطاني،[ 8]

 مكاتب في التربويين  للمشرفين  األداء مؤشرات تطبيق معوقات(. 2015)

 اإلمام جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) الرياض بمدينة التعليم

:  من  مسترجع. الرياض اإلسالمية، سعود بن محمد

https://elacademiaonline.com/product-category/.رسائل-

 / page/8/جامعية

 التمكين  واقع(. 2017) محمد مضاوي  والشعالن، ناصر؛ نورة الشهري،[ 9]

 منظومة مؤشرات ضوء في األهلية الثانوية املدارس قيادات لدى اإلداري 

 غير ماجستير رسالة) الرياض بمدينة املدرس ي  اإلشرافي األداء قيادة

 :من مسترجع. الرياض العليا، للدراسات العربي الشرق  كلية(. منشورة

https://elacademiaonline.com/product-category/رسائل-

 ./page/8/جامعية

 قيادة منظومة تطبيق واقع(. 2018) هللا عبد العزيز عبد منيرة الداوود،[ 10]

 سعود بن محمد اإلمام جامعة. الرياض مدينة في اإلشرافي األداء

 .الرياض اإلسالمية،

 محمد بن سليمان  والوابلي، هللا، عبد بن الرحمن عبد بن سعد القرني،[ 11]

 األداء لتطوير إشراقية منظومة: التربية عناقيد(. 2010) سليمان  بن

. املكرمة مكة القرى، أم جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة( املدرس ي 

 https://search.mandumah.com/Record/532198: من مسترجع

 تم. الرؤية ملف(. 2018) 2030 السعودية العربية اململكة رؤية [12]

 : الرابط على هـ6/3/1441 بتاريخ استجالبه

 بتاريخ استجالبه تم(. 2019)  2030 اململكة ورؤية التعليم. التعليم وزارة [13]

: الرابط على هـ6/3/1441

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx 

" واملدرس ي  اإلشرافي األداء ادةقي مؤشرات منظومة(. 1438) التعليم وزارة[ 14]

 . للنشر فهد امللك مكتبة: الرياض". الخامس اإلصدار

 أعمال . األساسية األداء مؤشرات(. 2008)  املجيد عبد شريف مازن،[ 15]

 االعوام  خالل الحكومي األداء قياس في الحديثة األساليب: ندوات

: القاهرة اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة: م2007 م،2006 م،2005

: من مسترجع. 396- 377 اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة

https://search.mandumah.com/Record/120564  

 معايير وفلسفة ومبادئ أهمية(. 2014)  أحمد إبراهيم وصال عالم،[ 16]

 لعضو تطبيقية دراسة: واستخدامها القياس ومؤشرات األداء جودة

. بحري  جامعة الريفية والتنمية املجتمع دراسات كلية في التدريس هيئة

 املعلومات  ومراكز املكتبات في األداء جودة: والعشرون  الخامس املؤتمر
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 في دراسة: القياس ومؤشرات اآلداء جودة(. 2014) فوزي رباح محمد،[ 17]
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 الكتب ودار( أعلم) واملعلومات للمكتبات العربي االتحاد: تونس اعلم،

: من مسترجع. 156- 140 الوطنية،

https://search.mandumah.com/Record/651794  

 تقويم في التعليمية املؤشرات دور (. 2016) السيد شحات هناء إبراهيم،[ 18]

: السادس الدولي العربي املؤتمر بحوث. التعليمية املؤسسات أداء
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ABSTRACT _ The study aimed to reveal the difficulties that face the application of the school performance 

leadership indicators system for female leaders from the point of view of evaluation specialists in education 

offices in the city of Riyadh, and the study used the qualitative descriptive approach, as the study sample reached 

9 calendar specialists in the following education offices in Riyadh: (Al-Rawabi, Al-Badi'ah, West, North, Al-

Shifa, Al-Nahda, Al-Haras, Center, South). The study reached a number of results: the approval of the study 

members on the reality of applying the school performance leadership system indicators, the most prominent of 

which was the importance of the school performance leadership system indicators such as uniting efforts and 

actions by focusing on learning outcomes. The school performance leadership system can achieve the goals that 

were set for it by activating good planning to ensure the correctness of its application and the advantages of the 

school performance leadership system in that it has improved learning outcomes in the latest version of the 

current system from its predecessor. The approval of the study members on the obstacles facing the 

implementation of the school performance leadership system indicators, the most prominent of which were 

external challenges such as the branch work of the supervisor and the leader and the lack of emptying the 

specialists and their work in administrative work and training, internal problems such as the continuous 

updating of the system and the multiplicity of its issues and instability in each semester, and the defects in the 

application of the leadership indicators system School performance currently in place, such as poor planning 

and inconsistencies in work, due to the frequent changes in its publications, which confuse supervision and 

schools. Study personnel approval of the developmental proposals for the school performance leadership 

indicators system, the most prominent of which was that the school performance leadership indicators system 

needs changes, such as creating an electronic program that has a fixed and unified base for education 

departments specializing in the system indicators to unify work on it, the ability to make the implementation of 

the school performance indicators system more effective from the level The current by continuing to focus on 

learning outcomes and academic achievement, the ability to motivate leaders to obtain higher results in the 

system of school performance leadership indicators such as honoring and thanking outstanding leaders in their 

performance in the system. 

KEYWORDS: School Performance Leadership System Indicators, Leadership, Evaluation Specialists, 

Education Offices. 


