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 وجهة اظن قادة املدارس الثااءية من

 مفلح بن محود بن مفلح احلارثي

 ملخص البحث:
البمئر    يف حتير   يف منطقر  لير    لتعلرم  ل اإلدارة العامر  هدف البحث إىل التعرفف للرد د ر   

يف جمرال القمرادة اردرةرم      – 2020 التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 
 جمال التدريس  جمال اخلدمات ارياندة، من  جه  نظف قادة اردارس الثانوي ،  كانت أداة البحث هري  

 . ره1440/1441االةتبان   طّبق البحث ممدانمًا خالل الفصل الدراةي األ ل 
د ر اإلدارة العامر  للتعلرم  يف    ارتمثرل يف ارتوةر  العرال للبعرد األ ل     قد أظهفت النتائج أن 

 –2020 منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين
 ارتمثرل يف توة  العال للبعرد الثراني   ار ،  أنيف جمال القمادة اردرةم  حصل للد درج  موافق  متوةط 

د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبرداع  االبتكرار يف ضروء    
ارتوةر   ،  أن يف جمال التدريس حصل للرد درجر  موافقر  متوةرط      – 2020 بفنامج التحول الوطين

دارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفرزة  د ر اإل ارتمثل يفالعال للبعد الثالث 
يف جمال اخلدمات ارياندة حصل للد درج   – 2020لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين

 موافق  متوةط .
دة  قد قّدل الباحث لددًا من التوصمات، منها: تصمم  برفامج تدريبمر  متقدمر  لتطرويف أداء قرا     

اردارس الثانوي ،  رلاير  األفكرار القمادير ،  الترزال إدارة التعلرم  بتطبمرق اعراي  اليفرفافم  يف  لمرات          
 الرتشمح للربامج  اجلوائز،  دل  اردارس الثانوي  بكادر إداري ريالدة قادة اردارس الثانوي .

 منطق  لي .  – قادة اردارس – البتكاراإلبداع  ا –البمئ  التعلممم   –إدارة التعلم   الكلمات ارفتاحم :
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The role of the General Administration of Education in the Asir region 
in improving Educational Environment motivating innovation and 
creativity in the light of national transformation 2020 - according to 

secondary school leaders 
Mefleh Homoud Alharthy 

 
Abstract: 

The research aimed to identify the role of education departments in improving the 
educational environment that stimulates creativity and innovation in the light of the 
transformation program 2020 - in the field of school leadership, teaching and support 
services, from the point of view of the leaders of secondary schools in The Asir region, and 
applied research during the first semester 1440/1441 H. 

The results were the first average of the first dimension showed that the role of 
education departments in improving the educational environment that stimulated creativity 
and innovation in school leadership was moderate, and the second average showed that the 
role of education departments in improving the educational environment that stimulated 
creativity and innovation in teaching was moderate, and the third dimension average 
showed that the role of education departments in improving the educational environment 
that stimulates creativity and innovation in support services was moderate. 

Recommendations include: designing advanced training programs to develop the 
performance of high school leaders, nurturing leadership ideas, education departments' 
commitment to applying transparency standards in nominations for programs and awards, 
and supporting secondary schools with administrative staff. 

Key words: Education Administration - Educational Environment - Creativity and 
Innovation - School Leaders - Aseer Region. 

 مقدمة:

، ارا تتمرمنم مرن مقومرات     تعترب بمئ  العمل من أه  مكونات ارنظمرات احلديثر   
، فهي من ارؤثفات األةاةم  يف أداء القائد  العامل ،  ذلر  ارا   النجاح ارادي  ارعنوي

حتتويم من مث ات حتفمزي   لناصف إهلامم ، تعرز  قردرة اررورد البيفرفي يف ارنظمر  للرد       
يف ظل التحروالت ارتالحقر     ذل  ،  التطويف يف ارمارةات اء  اإلنتاجالتحي  يف األد

 اليت طفأت للد جوانب احلماة ارعاصفة.
 منحها القدرة للد التكمر  مر      نظفًا ألهمم  بمئ  العمل يف دل  حماة ارنظمات

( 2014؛ فقد نالت لناي  ارهتم  بيفؤ ن التطويف ارنظمي، لراا أشرار ماضري     ارتغ ات
ىل أن بمئ  العمل ةواء بمئ  العمل التعلممي أ  الصنالي أ  العيكفي أ  اخلدمي  غ ها إ

مقمردة  طاردة للتمّمرز   تتطلب اهتمامًا من أصحاب القفار لتحويلها من بمئ  لمل تقلمدي  
لإلبداع إىل بمئ  لمل حتفمزي  حتقق الفضا الوظمفي للعامل   رضا اريتفمدين لن اخلدم  

أنيفرهها اتتمر  لتحقمرق أهدافرم      (،  اا أن اردرة  مؤةي  اجتمالم 369 ارقدم   ص.
لترتمكن مرن القمرال     ؛؛ فهي حباج  لتوفف جممول  متكامل  من اإلمكانرات  تطبمق ةماةتم

ةواء لقادة اردارس أ   إلبداع  االبتكارلاهامها  تهدي   ظائفها،  لتتحول إىل بمئ  حمفزة 
 .ري  أ  للطالبللعامل  الرتبوي   اإلدا

تررب    اليت تيفهدها مناحي احلماة يف مطل  األلفم  الثالث ؛  يف ظل ارتغ ات ارتتابع 
أهمم  حتي  البمئ  التعلممم ، حتيمنًا شاماًل ميكرن برم إحرداق نقلر  نولمر  يف العملمرات       

، ز، للوصول إىل خمفجات لالمر  التمّمر  كمؤةي  جمتمعم   الوظائ  اليت تقول بها اردرة 
م  ما جيب أن تكون للمم شخصم  ارتعل  بالتباره حمرور العملمر     تل  ارخفجات تتوافق

( يف توصمات دراةتم إىل ضف رة أن تولي Asiyai, 2014التعلممم ،  قد أشار أةمماي  
الد ل   اتتم  الداخلي  اخلارجي للبمئ  التعلممم  اهتماًما لتهمئ  بمئ  التعل  يف ارردارس  

كمرا أشرار ممردلو د     مناذج تعلممم  ناجح  للطالب  لتطويف مهاراته  األكادميم ، لتوف  
( إىل أن التعلم  يف األلفمر   Middlewood, Parker & Beere, 2005 باركف  ب   
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متطلبات اريتفمدين،  طبمعر    التغ ات، متثل بعمها يف تعدد كث  من للمملثالث  قد طفأ ا
الريت تقرول اهمر      أد ات التقوي ،  تعددت اجلهات الفقابمر  التطور يف الففص ارتاح ،  

تغرم ًا يف   - خاصر  ارردارس الثانوير      ،  هاا كلم ففض للرد ارردارس  الفقاب   ارتابع 
 .، لتمكمنها من ميايفة التطورات  التوافق م  اريتجداتم بمئتها الداخل

لاا فإن من أبف  التغ ات اليت تيفرهدها ارملكر  العفبمر  اليرعودي  خرالل العقرد       
 رؤي  ارملكر    2020الثاني  الثالث من األلفم  الثالث  هي تطبمق بفنامج التحول الوطين 

الرو ارات  ارؤةيرات   لمرل  يف  ارفمرد  لتغرم  اجلراري  إلحرداق ا ، اليت تهدف  2030
 ضرعت لرددًا مرن     كانت   ارة التعلم  مرن بر  ارؤةيرات العلمرا الريت      احلكومم ، لاا

 2020اليت ميكن بتحقمقها الوصول إىل تلبم  متطلبات بفنامج التحول  ارتطورة، األهداف
 البتكار.،  من تل  األهداف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة للد اإلبداع  ا2030 رؤي  

 مشكلة البوث: 

تتعدد البمئات اليت متتلر  القردرة للرد الترهث  يف العرامل   اريرتفمدين،  لكرن        
ختتل  تل  القدرة اةتنادًا للد قوتها،  من تل  البمئات بمئ  العمل اردرةي اليت ينتمري  

الريت ترؤثف   هلا العاملون بعالق   ظمفم ،  بالتبار بمئ  العمل اردرةي من البمئات ارفتوح  
( إىل  جود 2015أشارت دراة  شفف   قد   تتهثف فهاا جيعلها لفض  لنيفؤ اريفكالت،

ميفكالت متعددة يف البمئ  التعلممم   ردارس التعلم  العال؛ بيبب افتقارها لعوامل التنوع 
 التجديد ارتوافق  م  متغ ات احلماة ارعاصرفة،  ضرع  توافرق اركونرات ارادير  لبمئر        

  م  ارتطلبات العمفي  للطالب،  التباين الواة  ب  طبمع  ارناهج  توفف الوةرائل  التعل
التعلممم  ارتناةب  م  مففدات تل  ارناهج،  كل ما ةبق يؤثف تهث ًا ةلبمًا  بيفكل مباشف 
للد العملم  التعلممم   خمفجاته ، فالعملم  التعلممم  احلديث  مل تعد تعتمد للد األةالمب 

ييم  القدمي  القائم  للد اإللقاء  التلق ، برل تطرورت طفائرق التردريس   ةرائل      التدر
التعلم ، لتتماشد م  طبمع  ارفحل  ارعاصفة اليت تقودها الثورة التقنم ، فالبمئر  التعلمممر    
 ادت درج  تهث ها للد احملور األةاس للعملمر  التعلمممر ، فهراا الترهث  ال ينحصرف يف      

شخصرم  الطالرب، برل ييفرمل امر  اجلوانرب اجليرمم   النفيرم          جانب مرن جوانرب   
 اليلوكم   العقلم   ارعففم   ارهاري   غ ها،  هلاا كان االهتمال بتحير     االجتمالم 

البمئ  التعلممم  من أ لويات التعلم  احلديث،  أ ضحت نتائج دراة  قف انري  حرف  ا    
هم  ميفرتك  بر  اتتمر  الرداخلي للمدرةر      ( أن مهم  حتي  البمئ  التعلممم  م2017 

 اتتم  اخلارجي،  نظفًا للتهث  ارباشف للبمئ  التعلممم  للد اجلوانب ارختلفر  ليفخصرم    
الطالب  خصوصًا يف ارفحل  الثانوي ؛ فقد  ضعت   ارة التعلم  موضوع حتير  البمئر    

تطبمرق بفنرامج التحرول الروطين     التعلممم  احملفزة للد اإلبداع  االبتكرار أحرد أهردافها ل   
ل، هلاا رأى الباحث أهمم  البحث يف د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطقر  لير    2020

 لتحقمق هاا اهلدف من  جه  نظف قادة اردارس الثانوي  انطق  لي  التعلممم .

 جيمب البحث للد األةئل  التالم :أسئلة البوث: 

 منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف -1
، يف جمرال القمرادة اردرةرم ، مرن     2020 االبتكار يف ضوء بفنامج التحرول الروطين   

  جه  نظف قادة اردارس الثانوي ؟
ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  -2

، يف جمال التدريس، من  جه  نظف 2020يف ضوء بفنامج التحول الوطين  االبتكار 
 قادة اردارس الثانوي ؟

ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  -3
، يف جمال اخلدمات ارياندة، من 2020 االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 

 دة اردارس الثانوي ؟ جه  نظف قا

 يهدف البحث إىل حتقمق األهداف التالم :أهداف البوث: 

اإلدارة العام  للتعلرم  يف منطقر  لير  يف حتير  البمئر       الاي تقول بم د ر ال معفف  -
، يف جمرال  2020التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الروطين  

 ال اخلدمات ارياندة. جميس جمال التدر القمادة اردرةم  
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شخصرم  الطالرب، برل ييفرمل امر  اجلوانرب اجليرمم   النفيرم          جانب مرن جوانرب   
 اليلوكم   العقلم   ارعففم   ارهاري   غ ها،  هلاا كان االهتمال بتحير     االجتمالم 

البمئ  التعلممم  من أ لويات التعلم  احلديث،  أ ضحت نتائج دراة  قف انري  حرف  ا    
هم  ميفرتك  بر  اتتمر  الرداخلي للمدرةر      ( أن مهم  حتي  البمئ  التعلممم  م2017 

 اتتم  اخلارجي،  نظفًا للتهث  ارباشف للبمئ  التعلممم  للد اجلوانب ارختلفر  ليفخصرم    
الطالب  خصوصًا يف ارفحل  الثانوي ؛ فقد  ضعت   ارة التعلم  موضوع حتير  البمئر    

تطبمرق بفنرامج التحرول الروطين     التعلممم  احملفزة للد اإلبداع  االبتكرار أحرد أهردافها ل   
ل، هلاا رأى الباحث أهمم  البحث يف د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطقر  لير    2020

 لتحقمق هاا اهلدف من  جه  نظف قادة اردارس الثانوي  انطق  لي  التعلممم .

 جيمب البحث للد األةئل  التالم :أسئلة البوث: 

 منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف -1
، يف جمرال القمرادة اردرةرم ، مرن     2020 االبتكار يف ضوء بفنامج التحرول الروطين   

  جه  نظف قادة اردارس الثانوي ؟
ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  -2

، يف جمال التدريس، من  جه  نظف 2020يف ضوء بفنامج التحول الوطين  االبتكار 
 قادة اردارس الثانوي ؟

ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  -3
، يف جمال اخلدمات ارياندة، من 2020 االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 

 دة اردارس الثانوي ؟ جه  نظف قا

 يهدف البحث إىل حتقمق األهداف التالم :أهداف البوث: 

اإلدارة العام  للتعلرم  يف منطقر  لير  يف حتير  البمئر       الاي تقول بم د ر ال معفف  -
، يف جمرال  2020التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الروطين  

 ال اخلدمات ارياندة. جميس جمال التدر القمادة اردرةم  
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اإلدارة العامر  للتعلرم  يف   تقدي  توصمات  مقرتحات ميكن مرن خالهلرا تعزيرز د ر     -
 منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار.

 أهمية البوث: 

، الراي  2020ُتيتمد األهمم  من الصل  اتطلبات تطبمق بفنامج التحرول الروطين   
م ًا يف بنم  بعض الو ارات يف ارملك  العفبم  اليرعودي ،  منهرا   ارة التعلرم ،    ييفمل تغ

كما ُتكتيب األهمم  من جوهف اروضوع الاي يتنا لم  هو البمئ  التعلمممر  احملفرزة للرد    
اإلبداع  االبتكار،  د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لير  يف حتيرمنها، نظرفًا لترهث      

،  طبمع  النترائج الريت    للد  العامل   اريتفمدين ممم  للد العملم  التعلممم البمئ  التعل
ترتتب للد ذل  التهث  ةواء كانت بمئ  تعلممم  جاذب  أ  طراردة،  تنبر  أهممر  البحرث     
من أهدافم اليت ييعد لتحقمقها،  خاص  حتديرد الرد ر الراي جيرب للرد إدارة التعلرم        

من أهممتم من لملم  اليررب الريت تيرالد يف حتير  البمئر       القمال بم،  ينطلق كال  جزء 
،  كرال  يقردل مقرتحرات ألصرحاب القرفار      التعلممم  احملفزة للرد اإلبرداع  االبتكرار   

للتمكن من اختاذ القفارات الصائب  جتاه البمئ  التعلممم   اا ييالد قادة ارردارس الثانوير    
 يف القمال اهاه    اجباته  الوظمفم .

 مت  ض  حد د البحث كالتالي:البوث: حدود 

احلد اروضولي: معفف  د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئر   
 .2020التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 

 اردارس الثانوي  انطق  لي  التعلممم . قادة احلد البيففي:
 دارس الثانوي  التابع  لإلدارة العام  للتعلم  انطق  لي .ار احلد اركاني:
 ه.1440/1441ُطّبَق البحث ممدانمًا خالل الفصل الدراةي األ ل  احلد الزمين:

 اشتملت مصطلحات البحث للد التالي:مصطلوات البوث: 

د ( بهنهرا اارنظومر  الريت تيفرتمل للر     271، ص. 2017لففها الغامدي   البمئ  التعلممم :
كاف  اروارد البيففي   اإلمكانات ارادي   اخلدمات ارياندة لتهمئر  فرفص تعلمممر  داخرل     

: هي احملم  التنظممري اردرةري   مًاف إجفائاردرة  يتحقق من خالهلا أهداف حمددةا،  تعّف
الاي تتكامل فمم اروارد البيففي   اروارد ارادي   األنظمر   اإلجرفاءات  طفائرق العمرل     

 دف حمدد أ  نيفاط هادف.لتحقمق ه
، 2030هو أحد بفامج رؤي  ارملكر  العفبمر  اليرعودي      :2020بفنامج التحول الوطين 

ييرره  يف إدراا التحررديات الرريت تواجررم اجلهررات احلكوممرر  القائمرر  للررد القطالررات   
(،  يعرّفف بفنرامج   242، ص. 2017االقتصادي   التنموي  يف ةبمل حتقمقها  العطراس،  

إجفائمًا بهنم الربنامج احلكومي الاي ييتهدف مواجه  التحرديات   2020 التحول الوطين
اليت تواجم القطالات احلكومم ، لتمكمنها من حتقمرق أهردافها االةررتاتمجم  بهقرل جهرد      

  أةفع  قت  أقل كلف   أللد جودة من خالل مبادرات  بفامج تطبمقم .

 ثالثة مباحث، هي: اإلنار النظني: يشتمل اإلنار النظني هلذا البوث على

 التعلممم . اإلدارةاربحث األ ل: 
ُتعّد اإلدارة التعلممم  جزء من اإلدارة العامر ، فمنهرا تيرتمد     مفهول اإلدارات التعلممم :

 لمات العمل،  قد تعددت التعفيفات الريت تنا لرت اإلدارات التعلمممر ،  منهرا تعفير       
ممم  تعين جممول  العملمات ارتداخل  ( الاي يفى أن اإلدارة التعل24، ص. 2008للي  

اليت تتكامل لتحقمق األهداف ارتفق للمها،  يتقول بها ارختصون يف اإلدارة الوةطد مرن  
( بهنها جممول  العملمات اإلداري  39، ص. 2010ةّل  اإلدارة الرتبوي ،  لففها العتميب  

ن األداء،  ميكرن اجلمر    اليت تتكامل داخل مؤةي  تعلممم ، للوصول إىل درج  لالمر  مر  
ب  ما ةبق الةتخالص التعفي  التالي: إدارات التعلم  تعين تل  اجله  احلكوممر  الريت   
تق  يف  ة  التيليل اإلداري اريؤ ل لن إدارة  تنظم  العملم  التعلممم   تقرول للرد   
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 اشتملت مصطلحات البحث للد التالي:مصطلوات البوث: 

د ( بهنهرا اارنظومر  الريت تيفرتمل للر     271، ص. 2017لففها الغامدي   البمئ  التعلممم :
كاف  اروارد البيففي   اإلمكانات ارادي   اخلدمات ارياندة لتهمئر  فرفص تعلمممر  داخرل     

: هي احملم  التنظممري اردرةري   مًاف إجفائاردرة  يتحقق من خالهلا أهداف حمددةا،  تعّف
الاي تتكامل فمم اروارد البيففي   اروارد ارادي   األنظمر   اإلجرفاءات  طفائرق العمرل     

 دف حمدد أ  نيفاط هادف.لتحقمق ه
، 2030هو أحد بفامج رؤي  ارملكر  العفبمر  اليرعودي      :2020بفنامج التحول الوطين 

ييرره  يف إدراا التحررديات الرريت تواجررم اجلهررات احلكوممرر  القائمرر  للررد القطالررات   
(،  يعرّفف بفنرامج   242، ص. 2017االقتصادي   التنموي  يف ةبمل حتقمقها  العطراس،  

إجفائمًا بهنم الربنامج احلكومي الاي ييتهدف مواجه  التحرديات   2020 التحول الوطين
اليت تواجم القطالات احلكومم ، لتمكمنها من حتقمرق أهردافها االةررتاتمجم  بهقرل جهرد      

  أةفع  قت  أقل كلف   أللد جودة من خالل مبادرات  بفامج تطبمقم .

 ثالثة مباحث، هي: اإلنار النظني: يشتمل اإلنار النظني هلذا البوث على

 التعلممم . اإلدارةاربحث األ ل: 
ُتعّد اإلدارة التعلممم  جزء من اإلدارة العامر ، فمنهرا تيرتمد     مفهول اإلدارات التعلممم :

 لمات العمل،  قد تعددت التعفيفات الريت تنا لرت اإلدارات التعلمممر ،  منهرا تعفير       
ممم  تعين جممول  العملمات ارتداخل  ( الاي يفى أن اإلدارة التعل24، ص. 2008للي  

اليت تتكامل لتحقمق األهداف ارتفق للمها،  يتقول بها ارختصون يف اإلدارة الوةطد مرن  
( بهنها جممول  العملمات اإلداري  39، ص. 2010ةّل  اإلدارة الرتبوي ،  لففها العتميب  

ن األداء،  ميكرن اجلمر    اليت تتكامل داخل مؤةي  تعلممم ، للوصول إىل درج  لالمر  مر  
ب  ما ةبق الةتخالص التعفي  التالي: إدارات التعلم  تعين تل  اجله  احلكوممر  الريت   
تق  يف  ة  التيليل اإلداري اريؤ ل لن إدارة  تنظم  العملم  التعلممم   تقرول للرد   
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رج قمادتها  اإلشفاف للمها،  تتكون من همكل تنظممي شامل يتب    ارة التعلرم ،  ينرد  
 ضمنم ام  اردارس اختل  مفاحلها  نولها يف حد د جغفافم  حمددة.

التعلرم  جرزء مرن   ارة التعلرم ،  تهردف       ةتعتررب إدار  التعلم : إلدارةاهلمكل التنظممي 
لتحقمق اليماة  التعلممم  يف ارملك  العفبم  اليعودي  من خالل تنفما اخلطر   الرربامج   

، ص. 1436م   فق اليماةات  األنظم     ارة التعلرم ،   اريفف لات الرتبوي   التعلمم
(،  تقول باإلشفاف ارباشف للرد مردارس التعلرم  العرال بيفرقمم ارردارس احلكوممر         12

 اردارس األهلم ،  تنقي  إدارات التعلم  إىل قيم ، هما: اإلدارات العامر  للتعلرم  يف   
اإلدارة العامر  للتعلرم  يف منطقر       كانرت تيرمد  ارناطق  إدارات التعلم  يف احملافظات، 

مت تغم هرا إىل إدارة  ، ه1373لي  اعتمدي  التعلم ،  لكن بعد إنيفاء   ارة التعلم  لال 
يف ارملك  العفبم  اليعودي ،  الفة  التوضمحي  تعلم ال اتأقدل إدار من   هيالتعلم ، 

 التالي يب  اهلمكل التنظممي هلا:

 
 (ره11/08/1440تاريخ ارفاجع   – لي (  اهلمكل التنظممي لإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  1شكل رق   

 

متثل إدارات التعلم  درج  اإلدارة الوةطد،  هاا اروق  اهلمكلري هلرا    التعلم : إدارةمهال 
تعلمممر ،  جعلها ميؤ ل  لن جممول  كب ة من ارهال يرت  يف ضروئها تنفمرا اليماةرات ال    

فهي ميؤ ل  لن توف  متطلبات ارمدان الرتبوي لتنفما اليماةات التعلممم ،  تقر  تلر    
 مهال تتعلق باليفؤ ن اردرةرم ،  ارهال يف ثالق نطاقات، مهال تتعلق باليفؤ ن التعلممم ، 

  مهال تتعلق باخلدمات ارياندة،  هي للد  جم اإلاال كالتالي:
 ف  اليماةات التعلممم   الرتبوي ،  متابع  تنفماها. ض  اخلط  يف إطار األهدا -1
 اإلشفاف للد تنفما األنظم   اللوائح ارتعلق  بالرتبم   التعلم . -2
حتديد االحتماج من الربامج التعلممم   الرتبوي   اروارد البيففي   ارنيفآت  ارفافق  -3

للد توف ها   األثاق  التجهمزات  ارقفرات الدراةم   األد ات  اللوا ل  العمل
  تو يعها.

إنيفاء ارباني اردرةم ،  تفمممها  القمال ألمال الصمان   توف  األراضي  اخلدمات  -4
 العام   ارفافق الال م  كاراء  الكهفباء  اهلات    ةائل النقل اردرةي.

 الرتخمص إلنيفاء اردارس األهلم   اإلشفاف للد بفامج التعلم  اروا ي. -5
 يفط  التعلممم   تهمئ  ارناخ ارالئ  للدراة ،  توف  ما يلزل.اإلشفاف للد األن -6
توجمم ارعلم   اريففف   اروجه  الرتبوي   اإلداري   تدريبه   متابع  الماهل   -7

  تقوميها  دراة  ظف ف العمل لتحي  ميتوى األداء  جتويد نواتج التعل .
 ممم  اا يتالءل م  التطورات العصفي .معا ن  الو ارة يف تطويف ارناهج  الربامج التعل -8
 تقدي  اخلدمات اإلداري   ارالم   اختاذ اإلجفاءات الال م  لتنفما األنظم   اللوائح. -9

 (.28، ص. 2006أي مهال أخفى تكل  بها يف جمال اختصاصها  اليواط،  -11

 اربحث الثاني: البمئ  التعلممم : 
لرددًا مرن العناصرف،  تترهثف بكرث  مرن       تعد البمئ  التعلممم  جمااًل  اةرعًا، ييفرمل   

العوامل،  هاا األمف جعلرها تتطرور بفعرل الرتغ ات ارتيرارل  الريت غّمرفت كرث ًا مرن          
( أن البمئ  التعلممم  مل تعرد  1430اتاالت احلماتم  للناس يف األلفم  الثالث ، فرتى اليفليت  

جيابم ، برل تعردت ذلر  إىل    مهمتها حمصورة يف تز يد ارتعلم  بارعارف  اليلوكمات اإل
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متثل إدارات التعلم  درج  اإلدارة الوةطد،  هاا اروق  اهلمكلري هلرا    التعلم : إدارةمهال 
تعلمممر ،  جعلها ميؤ ل  لن جممول  كب ة من ارهال يرت  يف ضروئها تنفمرا اليماةرات ال    

فهي ميؤ ل  لن توف  متطلبات ارمدان الرتبوي لتنفما اليماةات التعلممم ،  تقر  تلر    
 مهال تتعلق باليفؤ ن اردرةرم ،  ارهال يف ثالق نطاقات، مهال تتعلق باليفؤ ن التعلممم ، 

  مهال تتعلق باخلدمات ارياندة،  هي للد  جم اإلاال كالتالي:
 ف  اليماةات التعلممم   الرتبوي ،  متابع  تنفماها. ض  اخلط  يف إطار األهدا -1
 اإلشفاف للد تنفما األنظم   اللوائح ارتعلق  بالرتبم   التعلم . -2
حتديد االحتماج من الربامج التعلممم   الرتبوي   اروارد البيففي   ارنيفآت  ارفافق  -3

للد توف ها   األثاق  التجهمزات  ارقفرات الدراةم   األد ات  اللوا ل  العمل
  تو يعها.

إنيفاء ارباني اردرةم ،  تفمممها  القمال ألمال الصمان   توف  األراضي  اخلدمات  -4
 العام   ارفافق الال م  كاراء  الكهفباء  اهلات    ةائل النقل اردرةي.

 الرتخمص إلنيفاء اردارس األهلم   اإلشفاف للد بفامج التعلم  اروا ي. -5
 يفط  التعلممم   تهمئ  ارناخ ارالئ  للدراة ،  توف  ما يلزل.اإلشفاف للد األن -6
توجمم ارعلم   اريففف   اروجه  الرتبوي   اإلداري   تدريبه   متابع  الماهل   -7

  تقوميها  دراة  ظف ف العمل لتحي  ميتوى األداء  جتويد نواتج التعل .
 ممم  اا يتالءل م  التطورات العصفي .معا ن  الو ارة يف تطويف ارناهج  الربامج التعل -8
 تقدي  اخلدمات اإلداري   ارالم   اختاذ اإلجفاءات الال م  لتنفما األنظم   اللوائح. -9

 (.28، ص. 2006أي مهال أخفى تكل  بها يف جمال اختصاصها  اليواط،  -11

 اربحث الثاني: البمئ  التعلممم : 
لرددًا مرن العناصرف،  تترهثف بكرث  مرن       تعد البمئ  التعلممم  جمااًل  اةرعًا، ييفرمل   

العوامل،  هاا األمف جعلرها تتطرور بفعرل الرتغ ات ارتيرارل  الريت غّمرفت كرث ًا مرن          
( أن البمئ  التعلممم  مل تعرد  1430اتاالت احلماتم  للناس يف األلفم  الثالث ، فرتى اليفليت  

جيابم ، برل تعردت ذلر  إىل    مهمتها حمصورة يف تز يد ارتعلم  بارعارف  اليلوكمات اإل
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االندماج يف احلماة اليماةم   االجتمالم   االقتصادي ،  هاا جعلها تتهثف بتلر  اتراالت   
 (.13 تؤثف فمها  ص. 

تعرددت التعفيفرات الريت تنا لرت البمئر  التعلمممر  ف اهرا ترامف          مفهول البمئ  التعلمممر : 
ليت تؤثف للد ميرتوى حتصرمل الطالرب،    ( أنها جممول  العوامل البمئم  التعلممم  ا2007 

( بهنهرا  1433(،  تفاهرا القبميري    5 تتداخل فمما بمنها لتحقمق جو تعلممي ممّمز  ص. 
جممول  العوامل ارادي  اليت حتم  بالطالب يف اردرة   ميكن توف ها،  ترؤثف يف شخصرم    

ممم   أنظم  التهوي  الطالب من خالل ارواق  التعلممم   تيفمل ارباني  التجهمزات التعل
(،  ميكرن اجلمر  بر  ذلر      8 اإلضاءة  الوةائل التعلممم   اخلردمات ارختلفر   ص.   

لوض  تعفي  شامل للبمئ  التعلممم ، ف ى الباحث أنها جممول  العناصف البيففي   ارادي  
يت  ارعنوي  اليت تتكامل فمما بمنها، لتحقمق أهرداف حمرددة،  لتعزيرز اجلاذبمر  مرو لملرم      

 التعلم   التعل ،  لتحويل اردرة  إىل بمئ  دالم  ليماة  الد ل .
ةبقت اإلشارة إىل أن البمئر  التعلمممر  تتكرون مرن جممولر  مرن        لناصف البمئ  التعلممم :

العناصف، اليت ينيفه بمنها تكامل مقصود لتحقمق أهداف حمددة،  قد ذكف ش ا   بفادشرو  
 Shears &Bradshaw, 2016هما بعمًا من تل  العناصرف، فمنهرا الرربامج    ( يف حبث

الدراةررم   اليماةررات المررابط   الففيررق التعلممرري  اليررلوا اإلداري،  تيفررمل تلرر  
 العناصف ما يلي:
اروارد البيففي : تعترب اروارد البيففي  أه  مكونات البمئ  التعلمممر ،  هري   العنصف األ ل: 

العمل اردرةي الاي ميتل  القدرة  ارهرارة،  تعين اتمول  البيففي  اليت يتكون منها ففيق 
، ص. 2016 ييفمل القائد  ميالديم  ارعلم   العامل  اإلداري   الطرالب  حممرد،   

 (،  ترب  أهمم  اروارد البيففي  يف البمئ  التعلممم  من خالل ما يلي:572
 تعترب اروارد البيففي  هي رأس ارال احلقمقي للمؤةي  التعلممم . -1
 روارد البيففي  القوة الدالم  لالةتقالل الااتي للمؤةي  التعلممم .متثل ا -2
 ميثل ففيق العمل اردرةي حمور العملم  التعلممم . -3
 يتحقق التمّمز  اجلودة للمخفجات من خالل جهود اروارد البيففي . -4

 تكمن القدرة للد التنافس يف قدرة اروارد البيففي  للد اإلبداع. -5
 لبمئ  التعلممم  يكون من خالل اروارد البيففي .التجديد  التطويف يف ا -6
 (.14، ص. 2008تعزيز رأس ارال الفكفي للمؤةي  التعلممم   حيون ،  -7

مرا ذكرفه    تتصل باروارد البيففي   من العناصف اليت تتعلق مباشفة بالبمئ  التعلممم  
 ما يلي: (11، ص. 2016أبو رياش  

رؤهل  ارردرب  الراي ميتلر  القردرة للرد      ارعل :  هو من أه  العناصف، فارعل  ا -
اإلبداع  التمّمز؛ تق  للد لاتقم مهم  القمال باأللمرال الرتبوير   الفنمر   العملمرات     

 اليت تتصل باتال اإلبدالي  االبتكاري.
قائد اردرة : يقول قائد اردرةر  بارهرال القمادير   الوظرائ  اإلدارير  الريت تيرالد         -

فنم  للد أداء مهامه ،  التنيمق بر  البمئر  الداخلمر   البمئر      العامل  اإلداري   ال
اخلارجم   تدل  العالق  بمنهمرا،  اريرالدة يف حرل اريفركالت ةرواء ارؤةيرم  أ        

 اليفخصم  للعامل  أ  الطالب.
الطالب:  ميثل اريتفمد من اخلدم  الرتبوي   التعلممم ،  ميثرل ارخفجرات اردرةرم ،     -

الرتبوي   التعلممم  ارتوافق  م  تطلعاترم  تطلعرات اتتمر  الراي      بعد تلقمم للخدم 
ينتمي لم،  اليت تتممن التحفمز  التيفرجم ،  هراا يعرين حتويرل الطالرب مرن جمرفد        
ميتفمد إىل شفي  يف العملمات الرتبوي   التعلممم ، انحم الففصر  الكاملر  الختمرار    

 العملمات اليت تتناةب م  قدراتم  تطلعاتم.
متثل اروارد ارادي  ركمزة أةاةم  لتنفما الرربامج الدراةرم ،    نصف الثاني: اروارد ارادي :الع

( إىل أن جرودة التعلرم    Mestry& Bodalina, 2015فقد أشرار مميررتي  بودلمنرا     
تعتمد للد اروارد ارادي  اليت حتويها البمئ  التعلممم ، لراا تتعردد تلر  ارروارد فقرد ذكرف       

( يف دراةتم إىل أن اروارد ارادي  تيفمل كل ما يتعلق اعمنات العمل من 1434العصممي  
األثاق  األجهزة  ارعدات  اآلالت اليت يتحقق من خالل  يادة اإلنتاجمر   تروف  جرو    

 (، لال  ميكن تصنم  اروارد ارالم   فق التالي:37تعلممي متطور  ص. 
 تدفق إىل البمئ  التعلممم .موارد مالم  نقدي :  تيفمل كل األموال اليت ت -1
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 تكمن القدرة للد التنافس يف قدرة اروارد البيففي  للد اإلبداع. -5
 لبمئ  التعلممم  يكون من خالل اروارد البيففي .التجديد  التطويف يف ا -6
 (.14، ص. 2008تعزيز رأس ارال الفكفي للمؤةي  التعلممم   حيون ،  -7

مرا ذكرفه    تتصل باروارد البيففي   من العناصف اليت تتعلق مباشفة بالبمئ  التعلممم  
 ما يلي: (11، ص. 2016أبو رياش  

رؤهل  ارردرب  الراي ميتلر  القردرة للرد      ارعل :  هو من أه  العناصف، فارعل  ا -
اإلبداع  التمّمز؛ تق  للد لاتقم مهم  القمال باأللمرال الرتبوير   الفنمر   العملمرات     

 اليت تتصل باتال اإلبدالي  االبتكاري.
قائد اردرة : يقول قائد اردرةر  بارهرال القمادير   الوظرائ  اإلدارير  الريت تيرالد         -

فنم  للد أداء مهامه ،  التنيمق بر  البمئر  الداخلمر   البمئر      العامل  اإلداري   ال
اخلارجم   تدل  العالق  بمنهمرا،  اريرالدة يف حرل اريفركالت ةرواء ارؤةيرم  أ        

 اليفخصم  للعامل  أ  الطالب.
الطالب:  ميثل اريتفمد من اخلدم  الرتبوي   التعلممم ،  ميثرل ارخفجرات اردرةرم ،     -

الرتبوي   التعلممم  ارتوافق  م  تطلعاترم  تطلعرات اتتمر  الراي      بعد تلقمم للخدم 
ينتمي لم،  اليت تتممن التحفمز  التيفرجم ،  هراا يعرين حتويرل الطالرب مرن جمرفد        
ميتفمد إىل شفي  يف العملمات الرتبوي   التعلممم ، انحم الففصر  الكاملر  الختمرار    

 العملمات اليت تتناةب م  قدراتم  تطلعاتم.
متثل اروارد ارادي  ركمزة أةاةم  لتنفما الرربامج الدراةرم ،    نصف الثاني: اروارد ارادي :الع

( إىل أن جرودة التعلرم    Mestry& Bodalina, 2015فقد أشرار مميررتي  بودلمنرا     
تعتمد للد اروارد ارادي  اليت حتويها البمئ  التعلممم ، لراا تتعردد تلر  ارروارد فقرد ذكرف       

( يف دراةتم إىل أن اروارد ارادي  تيفمل كل ما يتعلق اعمنات العمل من 1434العصممي  
األثاق  األجهزة  ارعدات  اآلالت اليت يتحقق من خالل  يادة اإلنتاجمر   تروف  جرو    

 (، لال  ميكن تصنم  اروارد ارالم   فق التالي:37تعلممي متطور  ص. 
 تدفق إىل البمئ  التعلممم .موارد مالم  نقدي :  تيفمل كل األموال اليت ت -1
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 موارد مادي  دائم :  تيفمل اروارد ارادي  اليت ُينتف  بها ردة  منم  طويل . -2
 موارد مادي  ميتهلك :  تيفمل اروارد ارادي  اليت ُينتف  بها ردة  منم  قص ة. -3

( إىل أن اةرتثمار  Mestry& Bodalina, 2015 قد أررح مميررتي  بودلمنرا     
 تنممتها  صمانتها حيقق للبمئ  التعلممم  متّمزًا  قدرة للد االةرتمفار،  يقلرل   تل  اروارد 

 تتمثل بعض اروارد ارادي  يف البمئ  التعلممم  احملفزة للد اإلبداع  االبتكرار يف   من اهلدر.
 ( اليت تيفمل:12، ص. 2016بعض ما أشار إلمم أبو رياش  

اصادر التعل   التعلم  ارتنول   اليت تتوافق  مصادر التعل : تعد البمئ  اردرةم  الغنم  -
م  قدرات  مهرارات الطرالب،  تنمري ارهرارات العقلمر  العلمرا ارتصرل  باإلبرداع         
 االبتكار،  تتحول البمئ  اردرةم  من بمئ  تقلمدي  إىل بمئ  حمفزة  متطورة،  توظمر   

 م .التقنمات احلديث   التطبمقات الاكم  يف لملم  التعل   التعل
ارناهج اردرةم : تفتب  ارناهج اردرةم  باليماة  العام  لو ارة التعلم ،  لكن البمئ   -

التعلممم  اردرةم  تيتطم  حتويل ارناهج اردرةم  من جمرفد مرواد حففمر  جامردة إىل     
مناهج مفن  من خالل تقدميم بهةالمب  طفائق ميفروق   مرث ة للرتفك   العملمرات     

 العقلم .
اردرةم : فهي احلاضرن  إلبردالات الطرالب، فممارةر  الطرالب هلوايراته        ارفافق  -

 القمال باأللمال النيفاطم  ارفتبط  بارناهج أ  األنيفط  احلفة، هي  ةرمل  الكتيفراف   
 ارواهب  تنممتها.

تعد اللوائح  األنظم  التعلممم  مفجعًا نظاممًا لممان  العنصف الثالث: اللوائح  األنظم :
اردرةي،  لمب  مياره، فهي متثل اريتوى التيففيعي ردارس التعلم  العرال،  ة  العمل 

 م  كثفة ارتغ ات  التيارع التقين، كان لزامًا للد القائم  للد العملم  التعلمممر  بردًء   
بو يف التعلم   مف رًا اديفي التعلم   انتهاًء بقرادة مردارس التعلرم  العرال العمرل للرد       

 األنظم ، لتحقمق ارف ن  للعمل اردرةي  منحم القدرة للد ةرفل    تطويف تل  اللوائح
اللروائح   (1436 ل كلرث    ت دراةر   االةتجاب  للمتغ ات اريرتقبلم ، لراا فقرد تنا لر    

ميفرف لًا متكراماًل لتطرويف  اقر       تهرا التنظممم  يف اردارس بيفريء مرن التفصرمل،  الترب   

اليت مت تطويفها يف بفنرامج تطرويف التعلرم      مدارس التعلم  العال  من اربادرات الناجح 
 العال  تطويف(.

تعترب اردرة  مؤةي  اجتمالم  تقول بتلبم  حاجات اتتم   العنصف الفاب : اتتم  احملم :
 حتقمق أهدافم من خالل قمال تعا ن ب  اردرة   اتتم  لتعزيرز فرفص نرواتج الرتعل ،     

عففر  التطلعرات اريرتقبلم ،  ةررب التطرورات       منح اردرة  الردل ، ريرالدتها للرد م   
ارتالحق ، فكان البد من تعزيز اليففاك  م  اتتم ، فظهف مصطلح اليففاك  اتتمعم  الريت  
تعين اجلهود ارنظم  اليت يقول بها ألماء اتتم  خلدم  التعلم ، يف صورة أنيفط  تطولمر   

 (.37، ص. 2012أ  خدمات أ  دل   بفبخ، 
ت اليت تنا لت البمئ  التعلمممر  يف ارفحلر  الثانوير  دراةر  اليفرنمفي       من الدراةا

( اليت هدفت إىل الكيف  لن د ر قادة اردارس الثانوي  يف توف  بمئ  تعلممم   من  2018 
لطالب ارفحل  الثانوي ،  قد اةتخدل الباحث للد ارنهج الوصفي،  كان جمتم  دراةرتم  

 140 مدين  الفياض،  اختار الباحث لمن  ليفوائم  بلغت ام  معلمي ارفحل  الثانوي  يف
معلمًا،  التمد الباحث يف دراةتم للد االةتبان  يف ا  بماناترم،   3760معلمًا من أصل 

 كان من أبف  النتائج: أن قادة اردارس الثانوي  يقومون بتروف  بمئر  تعلمممر   منر  بنيرب       
 ن بمئرر  تعلمممرر   منرر  مررن حمررث ارفافررق ،  أن قررادة اررردارس الثانويرر  يرروفف77.90%

،  من حمث الصح   التغاي   الصرح  النفيرم   اإلرشراد    %79.78 التجهمزات بنيب  
 .%76.96،  من حمث األمن الفكفي بنيب  %77.38بنيب  

 العناصف ارعنوي  للبمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار:
ارفتوحر  الريت ترؤثف  تترهثف ببمئتهرا احملمطر ،       تعترب البمئ  التعلممم  من بمئات العمل 

 للد ذل  يلزل القائم  للد شؤ نها تهمئتها لتتحول من بمئر  تقلمدير  إىل بمئر  حمفرزة،     
 من بمئ  جامدة إىل بمئ  مفن ،  من بمئ  ثابت  إىل بمئ  نامم ،  من العناصف الريت ميكرن مرن    

حمفزة لإلبداع  االبتكار هو ما ذكفه ميرعود  خالهلا تعزيز البمئ  التعلممم  لتتحول إىل بمئ  
 ( ما يلي:31، ص. 2016 
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اليت مت تطويفها يف بفنرامج تطرويف التعلرم      مدارس التعلم  العال  من اربادرات الناجح 
 العال  تطويف(.

تعترب اردرة  مؤةي  اجتمالم  تقول بتلبم  حاجات اتتم   العنصف الفاب : اتتم  احملم :
 حتقمق أهدافم من خالل قمال تعا ن ب  اردرة   اتتم  لتعزيرز فرفص نرواتج الرتعل ،     

عففر  التطلعرات اريرتقبلم ،  ةررب التطرورات       منح اردرة  الردل ، ريرالدتها للرد م   
ارتالحق ، فكان البد من تعزيز اليففاك  م  اتتم ، فظهف مصطلح اليففاك  اتتمعم  الريت  
تعين اجلهود ارنظم  اليت يقول بها ألماء اتتم  خلدم  التعلم ، يف صورة أنيفط  تطولمر   

 (.37، ص. 2012أ  خدمات أ  دل   بفبخ، 
ت اليت تنا لت البمئ  التعلمممر  يف ارفحلر  الثانوير  دراةر  اليفرنمفي       من الدراةا

( اليت هدفت إىل الكيف  لن د ر قادة اردارس الثانوي  يف توف  بمئ  تعلممم   من  2018 
لطالب ارفحل  الثانوي ،  قد اةتخدل الباحث للد ارنهج الوصفي،  كان جمتم  دراةرتم  

 140 مدين  الفياض،  اختار الباحث لمن  ليفوائم  بلغت ام  معلمي ارفحل  الثانوي  يف
معلمًا،  التمد الباحث يف دراةتم للد االةتبان  يف ا  بماناترم،   3760معلمًا من أصل 

 كان من أبف  النتائج: أن قادة اردارس الثانوي  يقومون بتروف  بمئر  تعلمممر   منر  بنيرب       
 ن بمئرر  تعلمممرر   منرر  مررن حمررث ارفافررق ،  أن قررادة اررردارس الثانويرر  يرروفف77.90%

،  من حمث الصح   التغاي   الصرح  النفيرم   اإلرشراد    %79.78 التجهمزات بنيب  
 .%76.96،  من حمث األمن الفكفي بنيب  %77.38بنيب  

 العناصف ارعنوي  للبمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار:
ارفتوحر  الريت ترؤثف  تترهثف ببمئتهرا احملمطر ،       تعترب البمئ  التعلممم  من بمئات العمل 

 للد ذل  يلزل القائم  للد شؤ نها تهمئتها لتتحول من بمئر  تقلمدير  إىل بمئر  حمفرزة،     
 من بمئ  جامدة إىل بمئ  مفن ،  من بمئ  ثابت  إىل بمئ  نامم ،  من العناصف الريت ميكرن مرن    

حمفزة لإلبداع  االبتكار هو ما ذكفه ميرعود  خالهلا تعزيز البمئ  التعلممم  لتتحول إىل بمئ  
 ( ما يلي:31، ص. 2016 
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األمن الداخلي: يتممن األمن الداخلي للبمئ  التعلممم  جوانب متعددة مرن األمرن،    -1
 منها: األمن الصحي  األمن النفيري  األمرن العراطفي  األمرن الغراائي  األمرن       

ا إىل بمئر  جاذبر   حمفرزة لإلبرداع     اجليدي. فهاا األمن يعز  البمئ  التعلممم ،  حيوهلر 
  االبتكار.

التعل  العاطفي:  يقصد بم أن يكون ارتعل  إجيابمًا جتراه احملرمط  برم يف بمئر  الرتعل ،       -2
فهاا اليفعور يدف  ارتعل  مو التعل  النيف  القائ  للد البحث  التقصي  التجفيب، 

 ت. ذل  كلم بيفغ   حمب ، الاي يبالي معم بارتالب  الصعوبا
احلمور اإلهلامي:  يتمثل ذل  يف  جود أشخاص ملهم ، نافع  لآلخفين،  تظهف  -3

تل  الصور ارلهم   القد ات يف شخصمات ففيق العمرل اإلداري  الفرين، فوجرود    
 هاا اإلهلال يعترب دافعًا  حمفزًا مو اإلبداع  االبتكار اا ميتلكم من طاق  إجيابم .

مز االبداع  االبتكار يف البمئ  التعلممم  دراة  كوخ  من الدراةات اليت تنا لت حتف
(  الريت هردفت إىل   Koch, Binnewies & Dormann, 2015   بنرويز  د رمران  

التعفف للد د ر مديفي اردارس األرانم  يف تطويف ممارةاته  كمحفز لالبتكار اردرةري  
التمد الباحثون اررنهج  بتعا نه  من ارعلم ،  التعفف للد نيب  االبتكارات اردرةم   

الوصفي،  قاموا بتصمم  أربع  مقايمس لقماس االبتكار يف البمئ  اردرةم ،  قرد للرت   
مدرة ،  قد أظهرفت النترائج أن تيفرارا     83معلمًا يف  902مديف مدرة    87الدراة  

 ارديفين م  ارعلم  يزيد من قدرة ارعلم  للد التفك  االبتكاري،  هاا يرؤدي برد ره  
 إىل  يادة االبتكار يف البمئ  اردرةم .

يعتمد حتير  البمئر  التعلمممر     مقومات حتي  البمئ  التعلممم  احملّفزة لإلبداع  االبتكار: 
 احملّفزة لإلبداع  االبتكار للد جممول  متكامل  من ارقومات، منها:

ويرل  تطويف ففيرق العمرل اردرةري: فنجراح العمرل الرتبروي  التعلممري يتطلرب حت         -1
العامل  إىل ففيق لمل موحد يتمّمز باالتيرا   التنراغ ،  ميتلر  مهرارات متطرورة      

  قدرات لالم .

دل  ارمزانم  ارالم  للمدارس: ألن هلا أهمم  بالغ  يف دلر  الرربامج اردرةرم ،  هري      -2
 (.61، ص. 1432تعتمد للد مدى قوة  اةتمفاري  ارورد ارالي  العبدالكفي ، 

تطرويف ارنراهج الدراةرم :  ذلر  بإدخرال خرربات حديثر ،  حترديث         االةتمفار يف  -3
اخلربات اليابق ،  هندة  ارناهج،  إخماع ارناهج للتقوي ،  الفب  بمنها  ب  البمئ  

 اخلارجم .
حتديث الوةائل التعلممم   البنم  التقنم  اردرةرم : فقرد شراركت التقنمر  احلديثر  يف       -4

( 346 ، ص.2018   قد أشارت دراة  األصربحي   نواح لديدة من البمئ  التعلممم
إىل أهمم  التقنمات احلديث   قدرتها للد حترديث طفائرق التردريس  حتقمرق ميفرارك       
ارتعلم ،  اريالدة للد ميايفة التغ ات،  تهمئر  اهلمئر  التعلمممر   فرق متطلبرات      

 (.346اريتقبل  ص. 
( يف 2004أشرار اررالكي  لبمرد     توثمق لالق  اردارس م  ارؤةيات االةتثماري :  -5

دراةتهما إىل أهمم  الدل  ارقّدل من ارؤةيات االقتصادي  االةرتثماري  ررا هلرا مرن     
 (.150تهث  مباشف يف تطويف العملم  التعلممم  يف مؤةيات التعلم   ص. 

 مررن الدراةررات الرريت تنا لررت البمئرر  التعلمممرر  اإلجيابمرر  احملفررزة دراةرر  البلمهررد 
(،  اليت هدفت إىل التعفف للد  اقر  ارمارةرات القمادير  لبنراء بمئر       2020ي   ارط 

إجيابم  حمفزة يف اردارس االبتدائم  يف مدين  الفياض،  اةتخدل الباحثتان ارنهج الوصفي، 
 التمرردا للررد االةررتبان  يف ارر  البمانررات،  كرران جمتمرر  البحررث هررو امرر  ارعلمررات 

تمرار لمنر  ليفروائم  لرددها     خ(،  مت ا4112وممر   لردده     اإلداريات يف اردارس احلك
(،  كان من نتائج هاه الدراةر : أن ارمارةرات القمادير  ألبعراد البمئر  التعلمممر        164 

اإلجيابم  متوففة بدرج  كب ة،  القائدات يبرالن جهرودًا يف بنراء البمئر  التعلمممر  احملفرزة       
( الريت  2019 كال  دراة  العترميب    العدال . –الثق   –بتفعمل األبعاد التالم : االحرتال 

هدفت إىل التعفف للد أداء قادة اردارس احلكومم  لتحي  البمئ  التعلممم  احملفرزة للرد   
،  متطلبررات تطررويفه،  التمرردت الباحثرر  للررد ارررنهج 2030االبتكررار يف ضرروء رؤيرر  

ات األداء الوصررفي اريررحي،  اةررتخدمت أداترر  جلمرر  البمانررات همررا بطاقرر  مؤشررف 
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دل  ارمزانم  ارالم  للمدارس: ألن هلا أهمم  بالغ  يف دلر  الرربامج اردرةرم ،  هري      -2
 (.61، ص. 1432تعتمد للد مدى قوة  اةتمفاري  ارورد ارالي  العبدالكفي ، 

تطرويف ارنراهج الدراةرم :  ذلر  بإدخرال خرربات حديثر ،  حترديث         االةتمفار يف  -3
اخلربات اليابق ،  هندة  ارناهج،  إخماع ارناهج للتقوي ،  الفب  بمنها  ب  البمئ  

 اخلارجم .
حتديث الوةائل التعلممم   البنم  التقنم  اردرةرم : فقرد شراركت التقنمر  احلديثر  يف       -4

( 346 ، ص.2018   قد أشارت دراة  األصربحي   نواح لديدة من البمئ  التعلممم
إىل أهمم  التقنمات احلديث   قدرتها للد حترديث طفائرق التردريس  حتقمرق ميفرارك       
ارتعلم ،  اريالدة للد ميايفة التغ ات،  تهمئر  اهلمئر  التعلمممر   فرق متطلبرات      

 (.346اريتقبل  ص. 
( يف 2004أشرار اررالكي  لبمرد     توثمق لالق  اردارس م  ارؤةيات االةتثماري :  -5

دراةتهما إىل أهمم  الدل  ارقّدل من ارؤةيات االقتصادي  االةرتثماري  ررا هلرا مرن     
 (.150تهث  مباشف يف تطويف العملم  التعلممم  يف مؤةيات التعلم   ص. 

 مررن الدراةررات الرريت تنا لررت البمئرر  التعلمممرر  اإلجيابمرر  احملفررزة دراةرر  البلمهررد 
(،  اليت هدفت إىل التعفف للد  اقر  ارمارةرات القمادير  لبنراء بمئر       2020ي   ارط 

إجيابم  حمفزة يف اردارس االبتدائم  يف مدين  الفياض،  اةتخدل الباحثتان ارنهج الوصفي، 
 التمرردا للررد االةررتبان  يف ارر  البمانررات،  كرران جمتمرر  البحررث هررو امرر  ارعلمررات 

تمرار لمنر  ليفروائم  لرددها     خ(،  مت ا4112وممر   لردده     اإلداريات يف اردارس احلك
(،  كان من نتائج هاه الدراةر : أن ارمارةرات القمادير  ألبعراد البمئر  التعلمممر        164 

اإلجيابم  متوففة بدرج  كب ة،  القائدات يبرالن جهرودًا يف بنراء البمئر  التعلمممر  احملفرزة       
( الريت  2019 كال  دراة  العترميب    العدال . –الثق   –بتفعمل األبعاد التالم : االحرتال 

هدفت إىل التعفف للد أداء قادة اردارس احلكومم  لتحي  البمئ  التعلممم  احملفرزة للرد   
،  متطلبررات تطررويفه،  التمرردت الباحثرر  للررد ارررنهج 2030االبتكررار يف ضرروء رؤيرر  

ات األداء الوصررفي اريررحي،  اةررتخدمت أداترر  جلمرر  البمانررات همررا بطاقرر  مؤشررف 
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 االةتبان ،  كان جمتم  الدراة  قادة  قائدات   كالء   كمالت ارردارس احلكوممر  يف   
(،  كان من 211(،  اختارت الباحث  لمن  بلغ لددها  595حمافظ  الد ادمي  لدده   

 نتائجها أن أداء قادة اردارس لتحي  البمئ  التعلممم  احملفزة للد االبتكار كان ضعمفًا.
أطلقت ارملك  العفبم  اليعودي  بفنامج  :2020ث الثالث: بفنامج التحول الوطين اربح

،  ذلر  لدراةر  التحرديات    2030متهمدًا لتحقمق رؤير  ارملكر     2020التحول الوطين 
اليت تواجم اجلهات احلكومم  القائم  للرد القطالرات االقتصرادي   التنموير ،  مرن ثر        

مؤشف قماس، للتمكن من جتويد خمفجات القطراع   551العمل للد رف  األداء من خالل 
 (.245، ص. 2017احلكومي  تقن  اإلنفا   تقلمل اهلدر  العطاس، 

 رد يف الوثمقر  العامر  لربنرامج التحرول الروطين       :2020مفهول بفنامج التحول الوطين 
شفح رفهول هاا الربنامج،  هو كما يلي: هو بفنامج اةرتاتمجي ييرعد لتحقمرق    2020

جهر  حكوممر     24،  ييرتهدف  2020أهداف  فق خط  اةررتاتمجم  مفحلمر  إىل لرال    
مفتبط  بالقطالات االقتصادي   التنموي ، للوصول إىل درج  لالمر  مرن التمّمرز يف األداء    
احلكومي من خالل التغلب للد التحديات  اةتثمار الفرفص، باةرتخدال أد ات فّعالر     

 حقمق دميوم  للعمل احلكومي  فق أةالمب مبتكفة.يف التخطم   التنفما  التقمم ، لت
 يهدف إىل حتقمق ما يلي: أهداف بفنامج التحول الوطين:

حتديد أهداف اةرتاتمجم  للجهات اريفرارك ،  قرد التمرد بفنرامج التحرول الروطين        -1
( 2030األهداف االةرتاتمجم  الدالمر  لتحقمرق  رؤير  ارملكر  العفبمر  اليرعودي        

 اليت تعمق حتقمقها،  االبتكار يف  ض  ميتهدفاتها. إدراا التحديات 
تفا  األهداف االةرتاتمجم  للجهات اريفارك  إىل مبادرات تفصرملم  لتحقمرق تلر      -2

 األهداف،  تطويف خط  التنفما،  دراة  اجلد ى االقتصادي .
ز العمل اريفرتا لتحقمق األهداف الوطنم  اريفررتك ،  فرق األ لويرات الوطنمر      تعزي -3

 رتك  ذات األثف  النف  العال  اربنم  للد األهداف االةرتاتمجم  للفؤي .اريف

ترفتب  البمئر  التعلمممر      :2020العالق  ب  البمئر  التعلمممر   بفنرامج التحرول الروطين      
مرن خرالل  ثمقر  الربنرامج،  ذلر  فممرا ررص   ارة         2020بربنامج التحول الروطين  

لثالرث  حتير  البمئر  التعلمممر  احملّفرزة لإلبرداع       التعلم ، يف ضوء اهلدف االةررتاتمجي ا 
 هي: 2030 االبتكار(،  يفتب  بههداف حمددة يف رؤي  

 تفةمخ القم  اإلجيابم   بناء شخصم  ميتقل  ألبناء الوطن. -1
 تز يد ارواطن  بارهارات الال م  روائم  احتماجات ةو  العمل اريتقبلم . -2
 دة منها.تنمم  مهارات اليفباب  حين االةتفا -3

فالبمئ  التعلممم  تتطلب تطويفًا شاماًل لتتحول إىل بمئر  حمّفرزة لإلبرداع  االبتكرار،     
 يف ضوء هاا التطويف اليفامل يت  تطويف ارناهج التعلمممر   طفائرق التردريس  أةرالمب     
التقوي   بفامج التدريب   ةائل التعلم   التعل   ارهال  الوظرائ  اإلدارير   منظومر     

( يف دراةرتم إىل أن حتير  البمئر     1439التقنم   غ ها،  قرد أشرار العمرفي     اخلدمات 
مرن خرالل االةرتقالل يف     ،التعلممم  يكمن يف منح اردارس القدرة الااتم  للد التطرويف 

التصمم   التخطم   التقوي   قمادة لملمات التطويف اليفامل،  ييرتمد هراا االةرتقالل    
علم  اةتقالاًل مالمًا  إداريًا أكرب مما هو للمرم اآلن  ص.  من منح   ارة التعلم  إدارات الت

78.) 

 منه  البوث وإجنا اته:

لوص  د ر اإلدارة العام  للتعلم   اةتخدل الباحث ارنهج الوصفي أ اًل: منهج البحث:
 يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار.

ام  قادة اردارس الثانوي  التابع  لرإلدارة العامر  للتعلرم  يف    ييفمل  ثانمًا: جمتم  البحث:
، هرر  1441 - 1440منطق  لي  خالل الفصرل الدراةري األ ل مرن العرال الدراةري      

 قائد. 109 لدده  
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ترفتب  البمئر  التعلمممر      :2020العالق  ب  البمئر  التعلمممر   بفنرامج التحرول الروطين      
مرن خرالل  ثمقر  الربنرامج،  ذلر  فممرا ررص   ارة         2020بربنامج التحول الروطين  

لثالرث  حتير  البمئر  التعلمممر  احملّفرزة لإلبرداع       التعلم ، يف ضوء اهلدف االةررتاتمجي ا 
 هي: 2030 االبتكار(،  يفتب  بههداف حمددة يف رؤي  

 تفةمخ القم  اإلجيابم   بناء شخصم  ميتقل  ألبناء الوطن. -1
 تز يد ارواطن  بارهارات الال م  روائم  احتماجات ةو  العمل اريتقبلم . -2
 دة منها.تنمم  مهارات اليفباب  حين االةتفا -3

فالبمئ  التعلممم  تتطلب تطويفًا شاماًل لتتحول إىل بمئر  حمّفرزة لإلبرداع  االبتكرار،     
 يف ضوء هاا التطويف اليفامل يت  تطويف ارناهج التعلمممر   طفائرق التردريس  أةرالمب     
التقوي   بفامج التدريب   ةائل التعلم   التعل   ارهال  الوظرائ  اإلدارير   منظومر     

( يف دراةرتم إىل أن حتير  البمئر     1439التقنم   غ ها،  قرد أشرار العمرفي     اخلدمات 
مرن خرالل االةرتقالل يف     ،التعلممم  يكمن يف منح اردارس القدرة الااتم  للد التطرويف 

التصمم   التخطم   التقوي   قمادة لملمات التطويف اليفامل،  ييرتمد هراا االةرتقالل    
علم  اةتقالاًل مالمًا  إداريًا أكرب مما هو للمرم اآلن  ص.  من منح   ارة التعلم  إدارات الت

78.) 

 منه  البوث وإجنا اته:

لوص  د ر اإلدارة العام  للتعلم   اةتخدل الباحث ارنهج الوصفي أ اًل: منهج البحث:
 يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار.

ام  قادة اردارس الثانوي  التابع  لرإلدارة العامر  للتعلرم  يف    ييفمل  ثانمًا: جمتم  البحث:
، هرر  1441 - 1440منطق  لي  خالل الفصرل الدراةري األ ل مرن العرال الدراةري      

 قائد. 109 لدده  
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 مت التطبمرق للرد    مت اختمار لمن  البحث بالطفيق  العيفوائم  البيمط ، ثالثًا: لمن  البحث:
من  % 58 متثل نيب تابع  لإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي ، قادة اردارس الثانوي  ال

  مت التعّفف للد خصائص لمن  البحث من خالل متغ ين، هما: جمتم  البحث،
 ارؤهل العلمي: تو لت لمن  البحث  فق متغ  ارؤهل العلمي إىل فئت :  -1

 ( يوضح خصائص لمن  البحث  فقًا رتغ  ارؤهل العلمي.1جد ل  
 النيب  ارئوي  العدد ارؤهل العلمي
 %87.3 55 بكالوريوس
 %12.7 8 دراةات للما

 %100 63 اتموع
 (.%87.3(،  ميثل نيب   55أ. قادة حيملون درج  البكالوريوس،  لدده   

 (.%12.7(،  ميثل نيب   8ب. قادة حيملون مؤهالت للما،  لدده   
 : تو لت لمن  البحث  فق متغ  لدد ةنوات لدد ةنوات اخلربة يف القمادة اردرةم -2

( قائدًا، بنيب  12اخلربة يف القمادة اردرةم  إىل أرب  فئات، الفئ  األ ىل: لدده   
(،  الفئ  الثالث : لدده  %20.6( قائدًا، بنيب   13(،  الفئ  الثانم : لدده   19% 
 (.%11.1ئدًا، بنيب   ( قا7(،  الفئ  الفابع : لدده   %49.2( قائدًا، بنيب   31 

 ( يوضح خصائص لمن  البحث  فقًا رتغ  لدد ةنوات اخلربة يف القمادة اردرةم .2جد ل  
 النيب  ارئوي  العدد لدد ةنوات اخلربة يف القمادة اردرةم 

 %19.1 12 ةنوات 5أقل من  الفئ  األ ىل
 %20.6 13 ةنوات 10ةنوات إىل أقل من  5من  الفئ  الثانم 

 %11.1 7 ةن  15ةنوات إىل أقل من  10من  لفئ  الثالث ا
 %49.2 31 ةن  فهكثف 15من  الفئ  الفابع 

 %100 63 اتموع

قال الباحث جبم  ارعلومرات ارتعلقر  بالبحرث مرن خرالل ارفاجر         رابعًا: أداة البحث:
أداة  العلمم   ظهفت تل  ارعلومات يف اإلطار النظفي  الدراةات اليرابق ،  صرممت  

 البحث من خالهلا، م  مفالاة مناةب  األداة روضوع البحث  ارنهج اريتخدل.

 أقيال أداة البحث: تتكون أداة البحث من قيم  رئميم  هما:

لرردد ةررنوات اخلررربة يف القمررادة  –ارعلومررات األ لمرر   ارؤهررل العلمرري  القيرر  األ ل:
 اردرةم (.  

 ( لبارة.36أداة الدراة   تتكون من   تجماالالقي  الثاني:  هو لبارة لن 
 (.12 - 1األ ل: القمادة اردرةم ،  متثلم العبارات من   اتال

 (.13 - 24الثاني: التدريس،  متثلم العبارات من   اتال

 (.25 - 36الثالث: اخلدمات ارياندة،  متثلم العبارات من   اتال

قال الباحث بالتهكد ، فا  الداخلي لب ةوناالتيمت اختبار صد  األداة من  صد  األداة:
من االتيا  الداخلي ألبعاد أداة البحث  ذل  من خرالل حيراب معرامالت االرتبراط     

 لب ةون كما يف اجلد ل التالي:
 ( ارؤشفات اإلحصائم  لصد  االتيا  الداخلي لب ةون3جد ل  

 معامل االرتباط بالدرج  الكلم  مدى الفقفات اتال ل
مادة اردرةم الق 1   1 - 12) 0.93** 
 **0.97 (13 - 24  التدريس 2
 **0.95 (25 - 36  اخلدمات ارياندة 3

أداة البحررث، يرررتا ح برر   جمرراالتيتمررح أن االتيررا  الررداخلي للررد نطررا   
(،  هاا يؤكد أن أبعاد أداة 0.01**(  هي دال  إحصائمًا لند  0.97**(  ب   0.93 

 البحث متيق .
 حتقق الباحث من ثبات أداة البحث من خالل معامل ألفا كف نبراخ    اة البحث:ثبات أد

Cronpach Alpha Coefficient: 
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 أقيال أداة البحث: تتكون أداة البحث من قيم  رئميم  هما:

لرردد ةررنوات اخلررربة يف القمررادة  –ارعلومررات األ لمرر   ارؤهررل العلمرري  القيرر  األ ل:
 اردرةم (.  

 ( لبارة.36أداة الدراة   تتكون من   تجماالالقي  الثاني:  هو لبارة لن 
 (.12 - 1األ ل: القمادة اردرةم ،  متثلم العبارات من   اتال

 (.13 - 24الثاني: التدريس،  متثلم العبارات من   اتال

 (.25 - 36الثالث: اخلدمات ارياندة،  متثلم العبارات من   اتال

قال الباحث بالتهكد ، فا  الداخلي لب ةوناالتيمت اختبار صد  األداة من  صد  األداة:
من االتيا  الداخلي ألبعاد أداة البحث  ذل  من خرالل حيراب معرامالت االرتبراط     

 لب ةون كما يف اجلد ل التالي:
 ( ارؤشفات اإلحصائم  لصد  االتيا  الداخلي لب ةون3جد ل  

 معامل االرتباط بالدرج  الكلم  مدى الفقفات اتال ل
مادة اردرةم الق 1   1 - 12) 0.93** 
 **0.97 (13 - 24  التدريس 2
 **0.95 (25 - 36  اخلدمات ارياندة 3

أداة البحررث، يرررتا ح برر   جمرراالتيتمررح أن االتيررا  الررداخلي للررد نطررا   
(،  هاا يؤكد أن أبعاد أداة 0.01**(  هي دال  إحصائمًا لند  0.97**(  ب   0.93 

 البحث متيق .
 حتقق الباحث من ثبات أداة البحث من خالل معامل ألفا كف نبراخ    اة البحث:ثبات أد

Cronpach Alpha Coefficient: 
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 ( يوضح نتائج اختبار ألفا كف نباخ لقماس ثبات أداة البحث4جد ل  
 الصد  الااتي ألفا كف نباخ لدد الفقفات˘اتال ل
 0.978˘0.957 12 جمال القمادة اردرةم  1
التدريسجمال  2  12 0.952 0.975 
 0.979 0.960 12˘جمال اخلدمات ارياندة 3

 0.982 0.982 36 الدرج  الكلم 

يتمح من النتائج اليرابق  أن قممر  معامرل ألفرا كف نبراخ للرد ثبرات أبعراد أداة         
( مر   0.982(  للد نطا  األداة ككرل ييرا ي    0.960 ر  0.952البحث ترتا ح ب   

( 0.979ررررر   0.975لرتبمعي رعامل ألفا كف نباخ تفا ح بر    صد  ذاتي  هو اجلار ا
 (،  هاا يؤكد للد أن أداة البحث تتص  بالثبات  االةتقفار.0.990 لألداة ككل  

الثالثي، اركّون من  (Likert)اةتخدل الباحث مقماس لمكفت مقياس أداة البوث: 
 اروافق :ثالق اةتجابات  لالم  رر متوةط  رر منخفم (،  فق درج  

 (: درجات مقماس لمكفت الثالثي  فق درج  اروافق 5جد ل  
 ارتوة  احليابي جمال اخلدمات ارياندة جمال التدريس جمال القمادة اردرةم 

 أقل من إىل من درج  اروافق  درج  اروافق  درج  اروافق 
 1.66 1 منخفم  منخفم  منخفم 
 2.33 1.66 متوةط  متوةط  متوةط 
 3إىل  2.33 لالم  لالم  لالم 

ُاةتخدمْت جممول  من األةالمب  خاميًا: األةالمب اإلحصائم  اريتخدم  يف البحث:
(، لتحلمل البمانات SPSSاإلحصائم  من خالل احلزم  اإلحصائم  للعلول االجتمالم   

 الكمم  للتطبمق ارمداني للبحث،  هي للد النحو التالي:
 .( حلياب صد  االتيا  الداخليPearson Correlation ةون بأ رر معامل ارتباط  

 ( لقماس ثبات أداة البحث.Alpha Cronpachب رر معامل الثبات  ألفا كف نباخ 
 (.Standard Deviation(  االمفافات ارعماري   Meansج رر ارتوةطات احليابم   

 م   فقًا رتغّمف ارؤهل العلمي.( رعفف  الفف   ب  ارتوةطات احليابT-Testد رر اختبار  

( رعففر  الفرف   بر     One Way ANOVAهر رر اختبار حتلمل التباين االحادي ف  
ارتوةطات احليابم   االمفافات ارعماري   فقًا رتغّمف لدد ةنوات اخلربة يف القمرادة  

 اردرةم .
رتوةررطات احليررابم   رررر اختبررار ارقارنرر  البعديرر ، رعففرر  اجترراه داللرر  الفررف   برر  ا  

 اردرةم .  فقًا رتغّمف لدد ةنوات اخلربة يف القمادة االمفافات ارعماري  لالةتجابات، 

ةررمت  تنررا ل نتررائج التحلمررل اإلحصررائي،  مناقيفرر  : تهاومناقشرر البوررث اتررا   عررن 
 ،  هي كالتالي: تفي ها

( فهرو  3من  2.10ل يبلغ  األ  للبعداا أن ارتوة  العال  :ل للمجال األ لارتوة  العا
يق  ضمن الفئ  الثانم ، لاا فالباحث رلص إىل أن د ر اإلدارة العامر  للتعلرم  يف منطقر     
لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف جمال القمادة اردرةم  ال يفقرد  

ل،  ُيفجر   2020للميتوى ارطلوب الاي يتوافق م  متطلبات بفنامج التحرول الروطين   
الباحث هاا القصور إىل أةباب خمتلف ، منهرا توجمرم إدارة التعلرم  لكرث  مرن اهتمامهرا       
ألمور لميت ذات جد ى،  ضع  العالق  ب  إدارة التعلم   ارمدان الرتبوي،  ضرع   
الربامج اليت تتبناها   ارة التعلم   إدارة التعلم  لبعردها لرن الطبمعر  احلقمقمر  للممردان      

بوي كربامج ارؤشفات اإلشفافم   غ هرا،  هراا يتفرق مر  نترائج دراةر  الربح ي        الرت
ضررف رة أن تررولي   ارة التعلررم   إدارة التعلررم  مزيرردًا مررن إىل  أشررارت( الرريت 2018 

 االهتمال لقادة اردارس الثانوي  لتطويف أدائه   حتي  بمئ  لمله .
( فهرو  3من  1.91الثاني يبلغ   للبعدالعال اا أن ارتوة   :للمجال الثاني ارتوة  العال

يق  ضمن الفئ  الثانم ،  من ذلر  رلرص الباحرث إىل ضرف رة أن ترولي إدارة التعلرم        
اهتمامًا تال التدريس ألنم أه  اريرؤ لمات الريت تقرول بهرا ارؤةيرات التعلمممر  للرد        

ائي تظهرف قصرورًا يف   اختالف ارفاحل الدراةم ، فالواق  اريفاهد  نتائج التحلمل اإلحصر 
د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  جتاه جمال التدريس،  هاا يتطلب إلادة النظرف  
يف بعض اليماةات  القفارات اليت يت  اختاذها  تتعلق باتال التدرييري،  تتوافرق هراه    
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( رعففر  الفرف   بر     One Way ANOVAهر رر اختبار حتلمل التباين االحادي ف  
ارتوةطات احليابم   االمفافات ارعماري   فقًا رتغّمف لدد ةنوات اخلربة يف القمرادة  

 اردرةم .
رتوةررطات احليررابم   رررر اختبررار ارقارنرر  البعديرر ، رعففرر  اجترراه داللرر  الفررف   برر  ا  

 اردرةم .  فقًا رتغّمف لدد ةنوات اخلربة يف القمادة االمفافات ارعماري  لالةتجابات، 

ةررمت  تنررا ل نتررائج التحلمررل اإلحصررائي،  مناقيفرر  : تهاومناقشرر البوررث اتررا   عررن 
 ،  هي كالتالي: تفي ها

( فهرو  3من  2.10ل يبلغ  األ  للبعداا أن ارتوة  العال  :ل للمجال األ لارتوة  العا
يق  ضمن الفئ  الثانم ، لاا فالباحث رلص إىل أن د ر اإلدارة العامر  للتعلرم  يف منطقر     
لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف جمال القمادة اردرةم  ال يفقرد  

ل،  ُيفجر   2020للميتوى ارطلوب الاي يتوافق م  متطلبات بفنامج التحرول الروطين   
الباحث هاا القصور إىل أةباب خمتلف ، منهرا توجمرم إدارة التعلرم  لكرث  مرن اهتمامهرا       
ألمور لميت ذات جد ى،  ضع  العالق  ب  إدارة التعلم   ارمدان الرتبوي،  ضرع   
الربامج اليت تتبناها   ارة التعلم   إدارة التعلم  لبعردها لرن الطبمعر  احلقمقمر  للممردان      

بوي كربامج ارؤشفات اإلشفافم   غ هرا،  هراا يتفرق مر  نترائج دراةر  الربح ي        الرت
ضررف رة أن تررولي   ارة التعلررم   إدارة التعلررم  مزيرردًا مررن إىل  أشررارت( الرريت 2018 

 االهتمال لقادة اردارس الثانوي  لتطويف أدائه   حتي  بمئ  لمله .
( فهرو  3من  1.91الثاني يبلغ   للبعدالعال اا أن ارتوة   :للمجال الثاني ارتوة  العال

يق  ضمن الفئ  الثانم ،  من ذلر  رلرص الباحرث إىل ضرف رة أن ترولي إدارة التعلرم        
اهتمامًا تال التدريس ألنم أه  اريرؤ لمات الريت تقرول بهرا ارؤةيرات التعلمممر  للرد        

ائي تظهرف قصرورًا يف   اختالف ارفاحل الدراةم ، فالواق  اريفاهد  نتائج التحلمل اإلحصر 
د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  جتاه جمال التدريس،  هاا يتطلب إلادة النظرف  
يف بعض اليماةات  القفارات اليت يت  اختاذها  تتعلق باتال التدرييري،  تتوافرق هراه    
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(  خاصر  فممرا يتعلرق برد ر إدارة اإلشرفاف      2016النتائج م  نترائج دراةر  اررالكي     
 الرتبوي.

( فهو بال  3من  1.80الثالث   للبعدبلغ ارتوة  العال  :للمجال الثالث ارتوة  العال
يق  ضمن الفئ  الثانم ، بدرج  موافق  متوةط ،  من ذلر  يترب  مردى احلاجر  إىل قمرال      

فزة لإلبداع  االبتكار، فالبمئ  التعلمممر   إدارة التعلم  بد رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احمل
حتتاج مزيدًا من االهتمال من قبل إدارة التعلم   خاصر  مرا يتعلرق باخلردمات اريراندة،      
فاخلدمات ارياندة ارتوففة يف اردارس الثانوي  ال تتالءل يف كث  من األحمران مر  ارهمر     

  خط  ميتقبلم  قابلر  للتطبمرق لتطرويف    التعلممم  اريتقبلم ،  هاا يلزل إدارة التعلم   ض
 حتديث ام  اركونات ارادي  للمدارس الثانوي ،  هاا يتوافق م  نترائج دراةر  البلروي    

 ( يف حاج  البمئ  التعلممم  إىل مزيد من االهتمال  التحي .2017 الزبون  
لي  يف حتي   ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق الاي نصم   إجاب  اليؤال األ ل:

، يف جمال 2020البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 
بتحلمل االةتجابات كانت   ؟(القمادة اردرةم ، من  جه  نظف قادة اردارس الثانوي 

 النتائج للد النحو التالي:
 أل ل: القمادة اردرةم .ا للمجال( ارتوة  احليابي  االمفاف ارعماري 6جد ل  

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

تيفج  إدارة التعلرم  قرادة ارردارس الثانوير  للرد تطبمرق       
 1 متوةط  0.75 0.72 2.25 األةالمب القمادي  احلديث .

  تقدل إدارة التعلم  الدل  احلقمقي لقرادة ارردارس الثانوير   
 2 متوةط  0.72 0.77 2.17 للقمال بالربامج الرتبوي  اجلديدة اليت ثبتت جد اها.

تتبند إدارة التعلم  األفكار القمادي  الناجحر  الريت يقردمها    
 3 متوةط  0.72 0.72 2.16 قادة اردارس الثانوي .

توفف إدارة التعلم  لقادة اردارس الثانوي  مناخ قمادي متممز 
 4 متوةط  0.72 0.81 2.16 العالق  معه .من خالل تعزيز 

التعلم  بعقد  رش لمل بصرف  د رير  لتطرويف     إدارةتقول 
 5 متوةط  0.70 0.76 2.11 أداء قادة اردارس الثانوي .

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

تتعامل إدارة التعلم  م  قادة اردارس الثانوير  للرد أنهر     
 6 متوةط  0.70 0.83 2.11 شفكاء يف النجاح  لمس جمفد منفاين التعلممات.

تعمل إدارة التعلم  للد تطبمق التوجم القمادي الااتي مرن  
خالل مرنح قرادة ارردارس الثانوير  الصرالحمات اخلادمر        

 للعملم  القمادي .
 7 متوةط  0.70 0.78 2.10

تعتمد إدارة التعلم  بفامج خاص  لتحديث منظوم  العمرل  
 8  متوةط 0.68 0.73 2.05 القمادي يف اردارس الثانوي .

تلتزل إدارة التعلم  اعاي  اليففافم  يف تفشمح قادة اردارس 
 9 متوةط  0.68 0.75 2.05 الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجم .

تبررادر إدارة التعلررم  ريررالدة قررادة اررردارس الثانويرر  يف   
 10  متوةط 0.68 0.74 2.03 ارواق  ارختلف  اليت قد يتعفضون هلا.

تدل  إدارة التعلم  قادة اردارس الثانوي  الختراذ القرفارات   
 11 متوةط  0.68 0.76 2.03 المف ري  ايالدته  للد تنفما تل  القفارات.

تيالد إدارة التعلرم  قرادة ارردارس الثانوير  للرد حتقمرق       
 12 متوةط  0.67 0.78 2.00 طموحه  يف تطويف البمئ  التعلممم .

  متوةط  0.70 0.76 2.10 ل للمجالارتوة  العا

( أن درج  موافق  قرادة ارردراس الثانوير  للرد قمرال      6يتمح من نتائج اجلد ل  
إدارة التعلم  بد رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضروء بفنرامج   

(، 2.10  ، يف جمررال القمررادة اردرةررم  جرراءت بدرجرر  متوةررط 2020التحررول الرروطين 
 تفصمل ذل  للد النحرو الترالي: جراءت لبرارة  تيفرج  إدارة التعلرم  قرادة ارردارس         

 2.25الثانوي  للد تطبمق األةالمب القمادي  احلديث ( يف ارفتب  األ ىل، اتوةر  حيرابي    
(  يتب  من ذلر  أن قرادة ارردارس الثانوير  ال حيظرون بالتيفرجم  الكامرل الراي         3من 
بمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار، فالبمئر  التعلمممر  يف ارردارس    حتي  اله  من ميكن

الثانوي  تتطلب تطبمق أةالمب قمادي  حديث ،  هاا التطبمق يتطلب تيفجمعًا  دلمًا ميتمفًا 
من إدارة التعلم ،  لكن يظهف أن إدارة التعلم  ال تقّدل التيفجم  ارطلوب،  جاءت لبارة 

  الدل  احلقمقي لقادة اردارس الثانوي  للقمال بالربامج الرتبوي  اجلديدة  تقدل إدارة التعلم
(،  هاا ضمن متوة  3من  2.17اليت ثبتت جد اها( يف ارفتب  الثانم  اتوة  حيابي  



مجلة العلوم التربوية والنفسية 137المجلد )13(  العـدد )1(   يناير - مارس  2021 م136

مفلح بن حمود بن مفلح احلارثي

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

تتعامل إدارة التعلم  م  قادة اردارس الثانوير  للرد أنهر     
 6 متوةط  0.70 0.83 2.11 شفكاء يف النجاح  لمس جمفد منفاين التعلممات.

تعمل إدارة التعلم  للد تطبمق التوجم القمادي الااتي مرن  
خالل مرنح قرادة ارردارس الثانوير  الصرالحمات اخلادمر        

 للعملم  القمادي .
 7 متوةط  0.70 0.78 2.10

تعتمد إدارة التعلم  بفامج خاص  لتحديث منظوم  العمرل  
 8  متوةط 0.68 0.73 2.05 القمادي يف اردارس الثانوي .

تلتزل إدارة التعلم  اعاي  اليففافم  يف تفشمح قادة اردارس 
 9 متوةط  0.68 0.75 2.05 الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجم .

تبررادر إدارة التعلررم  ريررالدة قررادة اررردارس الثانويرر  يف   
 10  متوةط 0.68 0.74 2.03 ارواق  ارختلف  اليت قد يتعفضون هلا.

تدل  إدارة التعلم  قادة اردارس الثانوي  الختراذ القرفارات   
 11 متوةط  0.68 0.76 2.03 المف ري  ايالدته  للد تنفما تل  القفارات.

تيالد إدارة التعلرم  قرادة ارردارس الثانوير  للرد حتقمرق       
 12 متوةط  0.67 0.78 2.00 طموحه  يف تطويف البمئ  التعلممم .

  متوةط  0.70 0.76 2.10 ل للمجالارتوة  العا

( أن درج  موافق  قرادة ارردراس الثانوير  للرد قمرال      6يتمح من نتائج اجلد ل  
إدارة التعلم  بد رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضروء بفنرامج   

(، 2.10  ، يف جمررال القمررادة اردرةررم  جرراءت بدرجرر  متوةررط 2020التحررول الرروطين 
 تفصمل ذل  للد النحرو الترالي: جراءت لبرارة  تيفرج  إدارة التعلرم  قرادة ارردارس         

 2.25الثانوي  للد تطبمق األةالمب القمادي  احلديث ( يف ارفتب  األ ىل، اتوةر  حيرابي    
(  يتب  من ذلر  أن قرادة ارردارس الثانوير  ال حيظرون بالتيفرجم  الكامرل الراي         3من 
بمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار، فالبمئر  التعلمممر  يف ارردارس    حتي  اله  من ميكن

الثانوي  تتطلب تطبمق أةالمب قمادي  حديث ،  هاا التطبمق يتطلب تيفجمعًا  دلمًا ميتمفًا 
من إدارة التعلم ،  لكن يظهف أن إدارة التعلم  ال تقّدل التيفجم  ارطلوب،  جاءت لبارة 

  الدل  احلقمقي لقادة اردارس الثانوي  للقمال بالربامج الرتبوي  اجلديدة  تقدل إدارة التعلم
(،  هاا ضمن متوة  3من  2.17اليت ثبتت جد اها( يف ارفتب  الثانم  اتوة  حيابي  
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الفئ  الثانم ،  يفى الباحث من خالل هاه النتمج  أن الدل  ارقرّدل مرن إدارة التعلرم  ال    
الفضا لقادة اردارس الثانوير ،  هراا ميّثرل لائقرًا أمرال رغبر         يفقد للميتوى الاي حيقق

قادة يف جتديد البمئ  التعلممم  من خالل تنفما بفامج تفبوي   تعلمممر  جديردة،  جراءت    ال
لبارة  تتبند إدارة التعلم  األفكار القمادي  الناجح  اليت يقدمها قادة اردارس الثانوير ( يف  

(،  هراا يوضرح التبالرد الراي يرفاه قرادة       3مرن   2.16يابي  ارفتب  الثالث ، اتوة  ح
اردارس الثانوي  ب  ارمدان الرتبوي  ب  إدارة التعلم ، فقادة اردارس الثانوي  أكثف دراي  
اتطلبات البمئ  التعلممم   نوافا النجاح  نقاط القوة،  اا أنه  قادر ن للد بلرورة هراه   

 ، إال أنه  يف ن جتا بًا حمد دًا مرن قبرل إدارة التعلرم  يف    ارتطلبات يف أفكار قمادي  ناجح
، فالقرادة لرديه  القردرة للرد بنراء البمئر        تبين تل  األفكار الناشئ  من ارمردان الرتبروي  

دراةر  البلمهرد  ارطر ي    التعلممم  احملفزة من خرالل ممارةراته  القمادير  كمرا أشرارت      
.  جاءت لبارة  تعمل التعلم  دالم  لال  ،  قد يرتاج  ذل  إذا مل تكن إدارة(2020 

إدارة التعلم  للد تطبمق التوجم القمادي الااتي من خرالل مرنح قرادة ارردارس الثانوير       
مرن   2.16الصالحمات اخلادم  للعملم  القمادي ( يف ارفتب  الفابع ، اتوة  حيابي بلرغ   

ض  فق التوجم ارعاصف أن يرت   (،  هاا يب  قصورًا يف د ر إدارة التعلم ، إذ من ارفرت3
تطبمق التوجم القمادي الااتي، من خرالل االةرتقالل القمرادي اردرةري برارنح اليفرامل       
للصالحمات اخلادم  للعملمر  التعلمممر ؛ فقرادة ارردارس الثانوير  أكثرف دراير  اتطلبرات         

جراءت لبرارة   العملم  التعلممم  من خالل ارعاييف  اريتمفة ركونرات البمئر  التعلمممر .     
 تدل  إدارة التعلم  قادة اردارس الثانوي  الختاذ القرفارات المرف ري  ايرالدته  للرد     

(،  هراه النتمجر    3من  2.11تنفما تل  القفارات( يف ارفتب  اخلامي ، اتوة  حيابي  
توضح اهتمامًا حمد دًا من إدارة التعلم  يف دل  قادة ارردارس الثانوير  الختراذ القرفارات     

يعتررب قصرورًا يف     - كما يظهف من النتمجر   -إلداري  المف ري ،  هاا االهتمال احملد د ا
لتعلم  يف حتي  البمئر  التعلمممر  يف جمرال القمرادة اردرةرم .  جراءت لبرارة        إدارة اد ر 

 تتعامل إدارة التعلم  م  قادة اردارس الثانوي  للد أنه  شفكاء يف النجراح  لرمس جمرفد    
 يرفى الباحرث   ، (3مرن   2.11لممات( يف ارفتب  اليادة ، اتوة  حيابي  منفاين التع

من خالل هاه النتمج  قل  الفضرا الروظمفي الراي حيظرد برم قرادة ارردارس الثانوير  يف         
لمله ، فه  يف ن أن إدارة التعلم  ال تفى فمه  شفكاء ناجح  قادرين للد التمّمز، برل  

،  هاا األمف ال ميكن أن حيقق جناحًا أ  يصرن  متّمرزًا،   جمّفد منفاين للتعلممات الواردة هل 
فاأل ىل بإدارة التعلم  أن حتّين من طبمع  تعاملها مر  قرادة ارردارس الثانوير .  جراءت      
لبارة  تعمل إدارة التعلم  للرد تطبمرق التوجرم القمرادي الرااتي مرن خرالل مرنح قرادة          

ادي ( يف ارفتب  اليابع  اتوة  حيرابي  اردارس الثانوي  الصالحمات اخلادم  للعملم  القم
(،  تيف  هاه النتمج  إىل حاجر   2.33إىل  1.67الفئ  الثانم   و ضمن (  ه3من  2.10 

قادة اردارس الثانوي  إىل مزيد من الصالحمات ارؤثفة اليت تردل  القمرادة الااتمر ،  هراا     
ئج دراةر  العمرفي    هراا يتوافرق مر  نترا     يب  ضع  تهث  الصرالحمات ارمنوحر  هلر    

حتي  البمئ  التعلممم  يكمن يف منح اردارس القدرة الااتمر  للرد   ( اليت رأت أن 1439 
.  جراءت لبرارة  تعتمرد إدارة التعلرم  برفامج      من خالل الصالحمات الواةرع   التطويف

خاص  لتحديث منظوم  العمل القمادي يف اردارس الثانوير ( يف ارفتبر  الثامنر ، اتوةر      
(،  يظهف من ذل  قل  اهتمال من إدارة التعلم  يف حترديث منظومر    3من  2.05ي  حياب

العمل القمادي يف اردارس الثانوي  من خالل اةتحداق  بناء بفامج خاص  تيرالد قرادة   
اردارس الثانوي  للد تطويف أدائه   اخلف ج من ر ت  العمل اردرةي ارعهود إىل طرف   

البمئ  التعلممم .  جاءت لبارة  تلترزل إدارة التعلرم  اعراي      لمل مممزة، تيالد يف حتي 
اليففافم  يف تفشمح قادة اردارس الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجمر (  

إىل أن قرادة ارردارس    ايفر  هرا  ي(،  3مرن   2.05يف ارفتب  التاةع ، اتوةر  حيرابي    
ن قبل إدارة التعلم  يف تطبمق معاي  اليففافم  يف تفشمح قادة الثانوي  ال يف ن التزامًا تامًا م

اردارس الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجمر ،  هراا ييفر  إىل  جرود     
قرادة.  التفشرمح   لمر   قنال  بعض قادة اردراس الثانوي  بوجود بعض التهث  اليفخصي يف 

يالدة قادة اردارس الثانوي  يف ارواق  ارختلف  الريت   جاءت لبارة  تبادر إدارة التعلم  ر
(  هري مرن   3من  2.03قد يتعفضون هلا( يف ارفتب  العاشفة، اتوة  حيابي بلغ قدره  

(  هاا ييفر  إىل ترفدد إدارة التعلرم  يف ميرالدة     2.33إىل  1.67مؤشفات الفئ  الثانم   
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من خالل هاه النتمج  قل  الفضرا الروظمفي الراي حيظرد برم قرادة ارردارس الثانوير  يف         
لمله ، فه  يف ن أن إدارة التعلم  ال تفى فمه  شفكاء ناجح  قادرين للد التمّمز، برل  

،  هاا األمف ال ميكن أن حيقق جناحًا أ  يصرن  متّمرزًا،   جمّفد منفاين للتعلممات الواردة هل 
فاأل ىل بإدارة التعلم  أن حتّين من طبمع  تعاملها مر  قرادة ارردارس الثانوير .  جراءت      
لبارة  تعمل إدارة التعلم  للرد تطبمرق التوجرم القمرادي الرااتي مرن خرالل مرنح قرادة          

ادي ( يف ارفتب  اليابع  اتوة  حيرابي  اردارس الثانوي  الصالحمات اخلادم  للعملم  القم
(،  تيف  هاه النتمج  إىل حاجر   2.33إىل  1.67الفئ  الثانم   و ضمن (  ه3من  2.10 

قادة اردارس الثانوي  إىل مزيد من الصالحمات ارؤثفة اليت تردل  القمرادة الااتمر ،  هراا     
ئج دراةر  العمرفي    هراا يتوافرق مر  نترا     يب  ضع  تهث  الصرالحمات ارمنوحر  هلر    

حتي  البمئ  التعلممم  يكمن يف منح اردارس القدرة الااتمر  للرد   ( اليت رأت أن 1439 
.  جراءت لبرارة  تعتمرد إدارة التعلرم  برفامج      من خالل الصالحمات الواةرع   التطويف

خاص  لتحديث منظوم  العمل القمادي يف اردارس الثانوير ( يف ارفتبر  الثامنر ، اتوةر      
(،  يظهف من ذل  قل  اهتمال من إدارة التعلم  يف حترديث منظومر    3من  2.05ي  حياب

العمل القمادي يف اردارس الثانوي  من خالل اةتحداق  بناء بفامج خاص  تيرالد قرادة   
اردارس الثانوي  للد تطويف أدائه   اخلف ج من ر ت  العمل اردرةي ارعهود إىل طرف   

البمئ  التعلممم .  جاءت لبارة  تلترزل إدارة التعلرم  اعراي      لمل مممزة، تيالد يف حتي 
اليففافم  يف تفشمح قادة اردارس الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجمر (  

إىل أن قرادة ارردارس    ايفر  هرا  ي(،  3مرن   2.05يف ارفتب  التاةع ، اتوةر  حيرابي    
ن قبل إدارة التعلم  يف تطبمق معاي  اليففافم  يف تفشمح قادة الثانوي  ال يف ن التزامًا تامًا م

اردارس الثانوي  ارتممزين للربامج  اجلوائز الداخلم   اخلارجمر ،  هراا ييفر  إىل  جرود     
قرادة.  التفشرمح   لمر   قنال  بعض قادة اردراس الثانوي  بوجود بعض التهث  اليفخصي يف 

يالدة قادة اردارس الثانوي  يف ارواق  ارختلف  الريت   جاءت لبارة  تبادر إدارة التعلم  ر
(  هري مرن   3من  2.03قد يتعفضون هلا( يف ارفتب  العاشفة، اتوة  حيابي بلغ قدره  

(  هاا ييفر  إىل ترفدد إدارة التعلرم  يف ميرالدة     2.33إىل  1.67مؤشفات الفئ  الثانم   
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اليت يتعفضون هلا،  هراا يوضرح ضرع     قادة اردارس الثانوي  يف بعض ارواق  ارختلف  
ثق  قادة اردارس الثانوي  يف إدارة التعلم ؛ مما يدفعه  إىل احلار يف اختاذ بعرض القرفارات   
ارؤثفة.  جراءت لبرارة  تردل  إدارة التعلرم  قرادة ارردارس الثانوير  الختراذ القرفارات          

دي  ليفف، اتوة  حيرابي  المف ري  ايالدته  للد تنفما تل  القفارات( يف ارفتب  احلا
(،  يتمح من ذل  قصرور إدارة التعلرم  يف دلر  قرادة ارردارس      3من  2.03بلغ قدره  

الثانويرر  الخترراذ القررفارات المررف ري  الرريت تتطلبهررا البمئرر  التعلمممرر  ممررا يررفتب  برربعض  
الصالحمات ارقمدة اوافقر  إدارة التعلرم .  جراءت لبرارة  تيرالد إدارة التعلرم  قرادة        

دارس الثانوي  للد حتقمق طموحه  يف تطويف البمئ  التعلممم ( يف ارفتبر  الثانمر  ليفرف،    ار
(  بدرج  موافق  متوةط ،  تيف  نتمجر  هراه العبرارة إىل    3من  2.00اتوة  حيابي  

حمد دي  د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف ميالدة قادة اردارس الثانوي  للد 
يف تطويف البمئ  التعلممم ،  هاا يفّيف نتمج  لبارات ةابق  يف هاا اتال، حتقمق طموحه  

أن تبال إدارة التعلم  جهدًا ممالفًا ريالدة قادة اردارس  –يف رأي الباحث  -فاألجدر 
الثانوي ، ألنه  جناحه  هو يف ارقال األ ل جناح إلدارة التعلم ،  هاا يظهف ضعفًا يف د ر 

، للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكرار اإلدارة العام  
 ,Koch   هاه النتمج  تتعارض مر  مرا  رد يف نترائج دراةر  كروخ  بنرويز  د رمران       

Binnewies & Dormann, 2015       يف الرد ر البرار  ررديفي ارردارس يف تطرويف )
 .لممم ،ممارةاته  القمادي  اليت تتعلق بالبمئ  التع

ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  الاي نصم   إجاب  اليؤال الثاني:
، يف جمال 2020البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 

بتحلمل االةتجابات كانت النتائج   ؟(، من  جه  نظف قادة اردارس الثانوي التدريس
 د النحو التالي:لل

 الثاني: التدريس. للمجال( ارتوة  احليابي  االمفاف ارعماري 7جد ل  

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

التعلم  للد تطبمرق اةررتاتمجمات التردريس     إدارةحتفص 
 1 متوةط  0.76 0.68 2.29 وي .احلديث  من خالل بفامج تدريب معلمي ارفحل  الثان

 2 متوةط  0.75 0.80 2.24 تطّبق إدارة اإلشفاف الرتبوي األةالمب اإلشفافم  احلديث .
تهت  إدارة اليفؤ ن التعلممم  بتطرويف الكفايرات التدرييرم     
للمعلمرر  لتتوافررق مرر  التحررديثات ارتالحقرر  يف ارنرراهج 

  طفائق التدريس.
 3 متوةط  0.69 0.79 2.08

تتبند إدارة التعلم  رؤي  ميتقبلم  قائم  للد جتا   حتديات 
 4 متوةط  0.67 0.78 2.00 التدريس ارتمّمز.

 5 متوةط  0.66 0.74 1.97 حتفص إدارة التعلم  للد تطبمق التدريس التخصصي.
تقدل إدارة التعلم  رؤي   اضح  را ينبغري أن تكرون للمرم    

 6 متوةط  0.64 0.81 1.92 دم .طبمع  التدريس خالل الينوات القا

تفالي إدارة التعلم  ارف ن  يف دمج أ  إلغراء الرربامج الريت    
 7 متوةط  0.63 0.81 1.89 تؤثف ةلبًا للد ارهال التدرييم  يف اردارس الثانوي .

تولي إدارة التعلم  اهتمامًا لتطويف العالق  م  ارعلم  مرن  
 8 متوةط  0.60 0.70 1.79 خالل تنفما توصمات جملس ارعلم .

تيتثمف إدارة التعلم  نتائج الفةائل العلمم  ارتخصصر  يف  
ارنرراهج  طررف  الترردريس لرردل  ارهررارات التدرييررم      

 للمعلم .
 9 متوةط  0.60 0.74 1.79

تتيفارا إدارة التعلم  م  اجلهات ارختصر  لتطرويف  لمرات    
 10 متوةط  0.59 0.75 1.78 .اةتقطاب الفاغب  يف االلتحا  باليل  التعلممي

تفالي إدارة التعلم  مقومات التدريس الفعال خبفض لردد  
منخف 0.53 0.75 1.59 الطالب داخل الص  الدراةي.

 11 ض 

تعمل إدارة التعلم  للد إلغاء ارهرال غر  التدرييرم  الريت     
نخفم 0.52 0.73 1.57 ُيكّل  بها ارعلمون؛ من خالل توف  كادر إداري متكامل.

 12 ض 

  متوةط  0.64 0.76 1.91 ارتوة  العال للمجال

( إىل أن درج  موافق  قادة اردراس الثانوي  للرد قمرال   7تيف  نتائج اجلد ل رق   
إدارة التعلم   بد رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضروء بفنرامج   

اءت بدرج  متوةط ، اتوة  حيابي قردره  ، يف جمال التدريس ج2020التحول الوطين 
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مفلح بن حمود بن مفلح احلارثي

 الثاني: التدريس. للمجال( ارتوة  احليابي  االمفاف ارعماري 7جد ل  

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

التعلم  للد تطبمرق اةررتاتمجمات التردريس     إدارةحتفص 
 1 متوةط  0.76 0.68 2.29 وي .احلديث  من خالل بفامج تدريب معلمي ارفحل  الثان

 2 متوةط  0.75 0.80 2.24 تطّبق إدارة اإلشفاف الرتبوي األةالمب اإلشفافم  احلديث .
تهت  إدارة اليفؤ ن التعلممم  بتطرويف الكفايرات التدرييرم     
للمعلمرر  لتتوافررق مرر  التحررديثات ارتالحقرر  يف ارنرراهج 

  طفائق التدريس.
 3 متوةط  0.69 0.79 2.08

تتبند إدارة التعلم  رؤي  ميتقبلم  قائم  للد جتا   حتديات 
 4 متوةط  0.67 0.78 2.00 التدريس ارتمّمز.

 5 متوةط  0.66 0.74 1.97 حتفص إدارة التعلم  للد تطبمق التدريس التخصصي.
تقدل إدارة التعلم  رؤي   اضح  را ينبغري أن تكرون للمرم    

 6 متوةط  0.64 0.81 1.92 دم .طبمع  التدريس خالل الينوات القا

تفالي إدارة التعلم  ارف ن  يف دمج أ  إلغراء الرربامج الريت    
 7 متوةط  0.63 0.81 1.89 تؤثف ةلبًا للد ارهال التدرييم  يف اردارس الثانوي .

تولي إدارة التعلم  اهتمامًا لتطويف العالق  م  ارعلم  مرن  
 8 متوةط  0.60 0.70 1.79 خالل تنفما توصمات جملس ارعلم .

تيتثمف إدارة التعلم  نتائج الفةائل العلمم  ارتخصصر  يف  
ارنرراهج  طررف  الترردريس لرردل  ارهررارات التدرييررم      

 للمعلم .
 9 متوةط  0.60 0.74 1.79

تتيفارا إدارة التعلم  م  اجلهات ارختصر  لتطرويف  لمرات    
 10 متوةط  0.59 0.75 1.78 .اةتقطاب الفاغب  يف االلتحا  باليل  التعلممي

تفالي إدارة التعلم  مقومات التدريس الفعال خبفض لردد  
منخف 0.53 0.75 1.59 الطالب داخل الص  الدراةي.

 11 ض 

تعمل إدارة التعلم  للد إلغاء ارهرال غر  التدرييرم  الريت     
نخفم 0.52 0.73 1.57 ُيكّل  بها ارعلمون؛ من خالل توف  كادر إداري متكامل.

 12 ض 

  متوةط  0.64 0.76 1.91 ارتوة  العال للمجال

( إىل أن درج  موافق  قادة اردراس الثانوي  للرد قمرال   7تيف  نتائج اجلد ل رق   
إدارة التعلم   بد رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضروء بفنرامج   

اءت بدرج  متوةط ، اتوة  حيابي قردره  ، يف جمال التدريس ج2020التحول الوطين 
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(،  تفصمل ذل  للد النحو الترالي: جراءت لبرارة  حترفص إدارة التعلرم  للرد       1.76 
تطبمق اةرتاتمجمات التدريس احلديث  من خالل بفامج تدريب معلمي ارفحل  الثانوي ( يف 

 تنفما  (،  يتمح من ذل  ضع  يف تصمم 3من  2.29ارفتب  األ ىل، اتوة  حيابي  
الربامج التدريبم  الدالم  لتطبمق اةرتاتمجمات التدريس احلديث ،  هاه مهم  ختص إدارة 
التدريب الرتبوي  إدارة اإلشفاف الرتبوي،  ال ختفد أهمم  تل  الربامج يف دل  معلمي 

،  هلراا التررب أبرو    ارفحل  الثانوي  خصوصًا يف ظل التطويف اريتمف للمقرفرات الدراةرم   
( ارناهج الدراةم   ما يتعلق بها لنصفًا من لناصف البمئ  التعلممم  احملفرزة  2016 رياش 

.  جرراءت لبررارة  تطّبررق إدارة اإلشررفاف الرتبرروي األةررالمب للررد اإلبررداع  االبتكررار
(،  هاا ييف  إىل بعرض  3من  2.24اإلشفافم  احلديث ( يف ارفتب  الثانم  اتوة  حيابي  

دارة اإلشرفاف الرتبروي فممرا ررص تطبمرق األةرالمب اإلشرفافم         اجلهود اليت تقول بها إ
احلديث ،  هاا يف نظف الباحث يتطلب فاللم  أكثف، نظفًا اللتماد كث  العملمرات الرتبوير    
 التعلممم  يف البمئ  التعلممم  للد ما يقدمم اريفففون الرتبويون بالتباره  دالمر  لقرادة   

،  جاءت لبارة  تهرت  إدارة اليفرؤ ن التعلمممر  بتطرويف     اردارس الثانوي   للمعلم  فمها
الكفايات التدرييرم  للمعلمر  لتتوافرق مر  التحرديثات ارتالحقر  يف ارنراهج  طفائرق         

(،  ميكن القول أن اهتمال إدارة 3من  2.08التدريس( يف ارفتب  الثالث ، اتوة  حيابي  
علم  لتتوافق م  التحديثات ارتالحقر   اليفؤ ن التعلممم  بتطويف الكفايات التدرييم  للم

يف ارناهج  طفائق التدريس ال يفقد للميتوى ارهمول اةتنادًا لوجه  نظف لمنر  البحرث،   
لدا بعض الربامج اليت يت  تنفماها خالل الفصل الدراةي،  من هاا ارنطلق ترب  أهممر   

تبنرد إدارة التعلرم  رؤير     الكفايات التدرييم  رعلمي ارفحل  الثانوي ،  جراءت لبرارة  ت  
ميتقبلم  قائم  للد جتا   حتديات التدريس ارتمّمز( يف ارفتب  الفابعر ، اتوةر  حيرابي    

(،  ميكن القول أن التدريس ارتمّمرز لرم متطلبرات متعرددة منهرا مرا يتعلرق        3من  2.00 
لعالقر  بر    بطبمع  البمئ  التعلممم   اإلمكانات ارتاح   نوع الكرادر التدرييري  طبمعر  ا   

ارعلم   قمادة اردرة   العالق  بر  اردرةر   إدارة التعلرم ،  لكرن يظهرف مرن نتمجر         
التحلمل اإلحصائي قصور لدى إدارة التعلم  يف تبين رؤي  ميكن من خالهلا جتا   حتديات 

ة التدريس،  تهمئ  البمئ  التعلممم  للتحول إىل بمئ  حمفزة لإلبداع  االبتكار،  جاءت لبرار 
 حتفص إدارة التعلرم  للرد تطبمرق التردريس التخصصري( يف ارفتبر  اخلامير ،  ذلر          

(،  تيفرر  هرراه النتمجرر  إىل  جررود تفررا ت برر  3مررن  1.97اتوةرر  حيررابي قرردره  
ختصصررات ارعلمرر   ارررواد اريررندة هلرر ،  هرراا يررؤثف للررد قرردرة ارعلمرر  يف إيصررال 

ض أن ييند تردريس اررادة العلممر  إىل معلر      ارعلومات العلمم  إىل الطالب، فمن ارفرت
متخصص يف ذات اريار بداًل مرن إةرنادها إىل معلر  يف ميرار لرال ييفرمل ذات اررادة        
العلمم   غ ها كمواد اللغ  العفبم   االجتمالمات  غ ها، ألن هاا يؤثف بيفكل  اضرح  

ا ينبغري أن  للد ميتوى الطالب،  جاءت لبارة  تقردل إدارة التعلرم  رؤير   اضرح  رر     
تكون للمم طبمع  التدريس خالل الينوات القادم ( يف ارفتب  اليادةر ،  ذلر  اتوةر     

أن ارمردان الرتبروي    –من خرالل هراه النتمجر      -(،  ميكن القول 3من  1.92حيابي  
 خاص  الكادر التدرييي ال ميتل  رؤي   اضح  لطبمع  التدريس اريتقبلي التمادًا للرد  

وقع  يف ارقفرات الدراةم ،  هاا يعود إىل ضع  اجلهود اربا ل  مرن قبرل   التطورات ارت
إدارة التعلم  يف تبص  ارعلم  اتطلبات التردريس اريرتقبلي،  جراءت لبرارة  تفالري      
إدارة التعلم  ارف ن  يف دمج أ  إلغاء الربامج الريت ترؤثف ةرلبًا للرد ارهرال التدرييرم  يف       

(،  يتمرح مرن   3مرن  1.67فتب  اليابع ،  ذل  اتوة  حيابي  اردارس الثانوي ( يف ار
ذل  قل  الفضا لن قفارات إدارة التعلم  جتلرم الرربامج الريت يكلر  ارعلمرون بتنفمراها       
خالل المومي الدراةي،  اليت تؤثف ةلبًا للد ارهال التدرييم ، ألن ارهمر  ذات األهممر    

التدريس،  أي بفنامج يرؤثف للرد  قرت تلر      العالم  للمعلم  يف اردارس الثانوي  هي 
ارهم  أ  قدرة الكادر التدرييي للد أدائها ال ينبغي الدلوة إىل تطبمقرم،  جراءت لبرارة    
 تولي إدارة التعلم  اهتمامًا لتطويف العالق  م  ارعلم  من خالل تنفما توصرمات جملرس   

(،  هاه النتمجر  ال تعررب   3ن م 1.79ارعلم ( يف ارفتب  الثامن ،  ذل  اتوة  حيابي  
للد الفغ  من أهمم  هراه العالقر     –لن  جود لالق  جمدة ب  ارعلم   إدارة التعلم  

يف تطويف خمفجات التعلم ، فمما جيب للد إدارة التعلم  هو تطويف هاه العالقر  بوةرائل   
ول إىل متعددة منها تنفمرا توصرمات جملرس ارعلمر ، الراي ميثرل القنراة الفئمير  للوصر         
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ة التدريس،  تهمئ  البمئ  التعلممم  للتحول إىل بمئ  حمفزة لإلبداع  االبتكار،  جاءت لبرار 
 حتفص إدارة التعلرم  للرد تطبمرق التردريس التخصصري( يف ارفتبر  اخلامير ،  ذلر          

(،  تيفرر  هرراه النتمجرر  إىل  جررود تفررا ت برر  3مررن  1.97اتوةرر  حيررابي قرردره  
ختصصررات ارعلمرر   ارررواد اريررندة هلرر ،  هرراا يررؤثف للررد قرردرة ارعلمرر  يف إيصررال 

ض أن ييند تردريس اررادة العلممر  إىل معلر      ارعلومات العلمم  إىل الطالب، فمن ارفرت
متخصص يف ذات اريار بداًل مرن إةرنادها إىل معلر  يف ميرار لرال ييفرمل ذات اررادة        
العلمم   غ ها كمواد اللغ  العفبم   االجتمالمات  غ ها، ألن هاا يؤثف بيفكل  اضرح  

ا ينبغري أن  للد ميتوى الطالب،  جاءت لبارة  تقردل إدارة التعلرم  رؤير   اضرح  رر     
تكون للمم طبمع  التدريس خالل الينوات القادم ( يف ارفتب  اليادةر ،  ذلر  اتوةر     

أن ارمردان الرتبروي    –من خرالل هراه النتمجر      -(،  ميكن القول 3من  1.92حيابي  
 خاص  الكادر التدرييي ال ميتل  رؤي   اضح  لطبمع  التدريس اريتقبلي التمادًا للرد  

وقع  يف ارقفرات الدراةم ،  هاا يعود إىل ضع  اجلهود اربا ل  مرن قبرل   التطورات ارت
إدارة التعلم  يف تبص  ارعلم  اتطلبات التردريس اريرتقبلي،  جراءت لبرارة  تفالري      
إدارة التعلم  ارف ن  يف دمج أ  إلغاء الربامج الريت ترؤثف ةرلبًا للرد ارهرال التدرييرم  يف       

(،  يتمرح مرن   3مرن  1.67فتب  اليابع ،  ذل  اتوة  حيابي  اردارس الثانوي ( يف ار
ذل  قل  الفضا لن قفارات إدارة التعلم  جتلرم الرربامج الريت يكلر  ارعلمرون بتنفمراها       
خالل المومي الدراةي،  اليت تؤثف ةلبًا للد ارهال التدرييم ، ألن ارهمر  ذات األهممر    

التدريس،  أي بفنامج يرؤثف للرد  قرت تلر      العالم  للمعلم  يف اردارس الثانوي  هي 
ارهم  أ  قدرة الكادر التدرييي للد أدائها ال ينبغي الدلوة إىل تطبمقرم،  جراءت لبرارة    
 تولي إدارة التعلم  اهتمامًا لتطويف العالق  م  ارعلم  من خالل تنفما توصرمات جملرس   

(،  هاه النتمجر  ال تعررب   3ن م 1.79ارعلم ( يف ارفتب  الثامن ،  ذل  اتوة  حيابي  
للد الفغ  من أهمم  هراه العالقر     –لن  جود لالق  جمدة ب  ارعلم   إدارة التعلم  

يف تطويف خمفجات التعلم ، فمما جيب للد إدارة التعلم  هو تطويف هاه العالقر  بوةرائل   
ول إىل متعددة منها تنفمرا توصرمات جملرس ارعلمر ، الراي ميثرل القنراة الفئمير  للوصر         
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القمادات العلما يف إدارة التعلم ،  جراءت لبرارة  تيرتثمف إدارة التعلرم  نترائج الفةرائل       
العلمم  ارتخصص  يف ارناهج  طف  التدريس لردل  ارهرارات التدرييرم  للمعلمر ( يف     

( بدرج  موافق  منخفم ،  هاا يق  3من  1.79ارفتب  التاةع ،  ذل  اتوة  حيابي  
ثانم ،  يفى الباحث من خالل هاه النتمج  إغفااًل لنتائج الفةرائل العلممر    ضمن الفئ  ال

اليت تناقش يف مفحل  اراجيت   الدكتوراه،  خاصر  يف ختصرص طفائرق التردريس الريت      
تتنررا ل جوانررب كررث ة مررن العملمرر  التدرييررم ،  الرريت تقرردل تصررورات للممرر   رؤى  

م  التعلممم ،  جراءت لبرارة  تتيفرارا     مقرتحات  اةرتاتمجمات مقرتح  لتحي  العمل
إدارة التعلم  م  اجلهات ارختص  لتطويف  لمات اةتقطاب الفاغب  يف االلتحا  باليرل   

(،  هراا ييفر  إىل   3مرن   1.78التعلممي( يف ارفتب  العاشفة،  ذلر  اتوةر  حيرابي     
اب الرفاغب  يف  ضع  قنال  قادة اردارس الثانوي  يف اآللمات اليت يت  يف ضروئها اةرتقط  

االلتحا  باليل  التعلممي،  م  أهمم  هاه تطويف هراه اآللمرات  أهممر  النترائج الريت      
تظهف من خالهلا،  ذل  بالتبار أن ارعلم  أه  مكونات البمئ  التعلممم ، فهاا يتطلب أن 
تولي إدارة التعلم  ذل  أهمم  بالغر  لكري ال يرؤثف للمهرا أي لامرل  خرف، ألن ارفحلر         

رعاصفة تتطلب اختمرارًا دقمقرًا للمفشرح  لاللتحرا  باليرل  التعلممري نظرفًا لتروالي         ا
ارتغ ات ارتيارل  للد البمئ  التعلممم ،  جاءت لبرارة  تفالري إدارة التعلرم  مقومرات     
التدريس الفعال خبفض لدد الطالب داخل الص  الدراةري( يف ارفتبر  احلادير  ليفرف،     

(، 1.66 – 1(،  هراا ضرمن نطرا  الفئر  الثالثر        3من  1.59 ذل  اتوة  حيابي  
قل  رضا قادة ارردارس الثانوير  لرن ةماةر  إدارة التعلرم  فممرا يتعلرق         ذل  يظهف من 

بيماة  القبول، اليت تتيربب يف  جرود فصرول دراةرم  مزدمحر  ال تيرالد للرد تطبمرق         
وحر  لقرادة ارردارس    التدريس الفعال،  ذل  يعود إىل تقممد صالحم  فتح الفصرول ارمن 

الثانوي ، إضاف  إىل قفارات دمج اردارس الثانوير  يف جممعرات تعلمممر ،  جراءت لبرارة      
 تعمل إدارة التعلم  للد إلغاء ارهال غ  التدرييم  اليت ُيكّل  بها ارعلمون؛ مرن خرالل   

(، 3ن م 1.57توف  كادر إداري متكامل( يف ارفتب  الثانم  ليفف،  ذل  اتوة  حيابي  
 هاا ارتوة  يق  ضمن نطا  الفئ  الثالث ،  هاه النتمج  تب  مدى التهث  اليليب الناشئ 

من تكلم  ارعلم  اهال خارج إطار اريؤ لمات التدرييم ، كارنا بر  بعرد نهاير  المرول     
الدراةي  اإلشفاف المومي  تنفمرا الرربامج  األنيفرط  الريت تقر  ضرمن مهرال النيفراط         

 غ  ذل .الطالبي،  
ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  الاي نصم   إجاب  اليؤال الثالث:

، يف جمرال  2020البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 
بتحلمرل االةرتجابات كانرت      ؟(القمادة اردرةم ، من  جه  نظف قادة ارردارس الثانوير   

 النتائج للد النحو التالي:
 الثالث: اخلدمات الرمياندة. للمجال( ارتوة  احليابي  االمفاف ارعماري 8جد ل  

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري 

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

تنّفا إدارة التعلرم  التوصرمات الصرادرة مرن اجلهرات ذات      
 1 متوةط  0.69 0.79 2.08 من ارباني اريتهجفة. االختصاص بيفهن ةفل  التخلص

تم  إدارة التعلم  خط  ميتقبلم  دقمق  للقماء للرد اهلردر   
 2 متوةط  0.65 0.76 1.94 ارادي  ارعنوي يف العملم  التعلممم .

حتقق إدارة التعلم  تكاماًل بر  اخلردمات اريراندة الدالمر      
 3 وةط مت 0.62 0.79 1.87 للبمئ  التعلممم .

تمرر  إدارة التعلررم  التحررديث اريررتمف للبنمرر  التقنمرر  يف    
 4 متوةط  0.62 0.85 1.87 اردارس الثانوي  يف رأس األ لويات.

حتث إدارة التعلم  ام  اإلدارات  األقيال فمها للد ةفل  
 5 متوةط  0.61 0.81 1.84 االةتجاب  رتطلبات اردارس الثانوي .

للد إلرداد برفامج إرشرادي  ختصصرم      حتفص إدارة التعلم  
تتناةررب مرر  األهممرر  ارفحلرر  العمفيرر  لطررالب اررردارس  

 الثانوي .
 6 متوةط  0.60 0.74 1.79

حتررفص إدارة التعلررم  للررد بنرراء شررفاكات ناجحرر  مرر      
مؤةيات القطاع اخلاص لدل  الربامج الرتبوي  يف اردارس 

 الثانوي .
 7 متوةط  0.60 0.77 1.79

رة التعلم  م  قادة اردارس الثانوي  يف تطرويف أداء  تتعا ن إدا
 8 متوةط  0.59 0.77 1.78 اروظف  اإلداري  من خالل إدارة اروارد البيففي .

تلتزل إدارة التعلرم  بتحقمرق كفراءة األداء التيفرغملي رفافرق      
 9 متوةط  0.58 0.78 1.75 اردارس الثانوي .
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من تكلم  ارعلم  اهال خارج إطار اريؤ لمات التدرييم ، كارنا بر  بعرد نهاير  المرول     
الدراةي  اإلشفاف المومي  تنفمرا الرربامج  األنيفرط  الريت تقر  ضرمن مهرال النيفراط         

 غ  ذل .الطالبي،  
ما د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  يف حتي  الاي نصم   إجاب  اليؤال الثالث:

، يف جمرال  2020البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضوء بفنامج التحول الوطين 
بتحلمرل االةرتجابات كانرت      ؟(القمادة اردرةم ، من  جه  نظف قادة ارردارس الثانوير   

 النتائج للد النحو التالي:
 الثالث: اخلدمات الرمياندة. للمجال( ارتوة  احليابي  االمفاف ارعماري 8جد ل  

االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري 

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

تنّفا إدارة التعلرم  التوصرمات الصرادرة مرن اجلهرات ذات      
 1 متوةط  0.69 0.79 2.08 من ارباني اريتهجفة. االختصاص بيفهن ةفل  التخلص

تم  إدارة التعلم  خط  ميتقبلم  دقمق  للقماء للرد اهلردر   
 2 متوةط  0.65 0.76 1.94 ارادي  ارعنوي يف العملم  التعلممم .

حتقق إدارة التعلم  تكاماًل بر  اخلردمات اريراندة الدالمر      
 3 وةط مت 0.62 0.79 1.87 للبمئ  التعلممم .

تمرر  إدارة التعلررم  التحررديث اريررتمف للبنمرر  التقنمرر  يف    
 4 متوةط  0.62 0.85 1.87 اردارس الثانوي  يف رأس األ لويات.

حتث إدارة التعلم  ام  اإلدارات  األقيال فمها للد ةفل  
 5 متوةط  0.61 0.81 1.84 االةتجاب  رتطلبات اردارس الثانوي .

للد إلرداد برفامج إرشرادي  ختصصرم      حتفص إدارة التعلم  
تتناةررب مرر  األهممرر  ارفحلرر  العمفيرر  لطررالب اررردارس  

 الثانوي .
 6 متوةط  0.60 0.74 1.79

حتررفص إدارة التعلررم  للررد بنرراء شررفاكات ناجحرر  مرر      
مؤةيات القطاع اخلاص لدل  الربامج الرتبوي  يف اردارس 

 الثانوي .
 7 متوةط  0.60 0.77 1.79

رة التعلم  م  قادة اردارس الثانوي  يف تطرويف أداء  تتعا ن إدا
 8 متوةط  0.59 0.77 1.78 اروظف  اإلداري  من خالل إدارة اروارد البيففي .

تلتزل إدارة التعلرم  بتحقمرق كفراءة األداء التيفرغملي رفافرق      
 9 متوةط  0.58 0.78 1.75 اردارس الثانوي .
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االمفاف  ارتوة  العبارة
 ارعماري 

الو ن 
 النييب

درج  
 األهمم 

تفتمب 
 األهمم 

  مر  اإلدارات احلكوممر    تبادر إدارة التعلم  إىل لقرد تفراه  
األخررفى لتلبمرر  احتماجررات البمئرر  الداخلمرر   اخلارجمرر      

 للمدرة  الثانوي .
 10 متوةط  0.57 0.79 1.71

تتعا ن إدارة التعلم  م  قادة اردارس الثانوي  يف رف  مقردار  
 11 متوةط  0.56 0.80 1.67 ارخصصات ارالم  لتلبم  احتماجات اردارس الثانوي .

إدارة التعلم  ممزانمات مالمر  مفنر  لتنفمرا الرربامج      ختصص
 12 منخفم  0.51 0.76 1.52 التدريبم   التعلممم  يف اردارس الثانوي .

  متوةط  0.60 0.78 1.80 ارتوة  العال للمجال

( إىل أن درج  موافق  قادة اردراس الثانوي  للرد قمرال   8تيف  نتائج اجلد ل رق   
رها يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار يف ضروء بفنرامج   إدارة التعلم  بد 
، يف جمال اخلردمات اريراندة جراءت بدرجر  منخفمر ، اتوةر        2020التحول الوطين 
(،  تفصرمل ذلر  للرد النحرو الترالي: جراءت لبرارة  تنّفرا إدارة         1.80حيابي قدره  

تصراص بيفرهن ةرفل  الرتخلص مرن      التعلم  التوصمات الصادرة من اجلهرات ذات االخ 
(  هرو يقر  يف ضرمن    3مرن   2.08ارباني اريتهجفة( يف ارفتب  األ ىل، اتوة  حيابي  

متوة  الفئ  الثانم ،  هاا ييف  إىل جهود إدارة التعلم  يف ةفل  تهمئ  البمئ  التعلممم  من 
طر  الو ارير    خالل إنيفاء ارباني احلكومم   الرتخلص مرن اربراني اريرتهجفة،  لكرن اخل     

لو ارة التعلم  اليت مت إقفاراها مل تيتط  التخلص نهائمًا من اربراني اريرتهجفة، فرت  لقرد     
شفاك  م  القطاع اخلاص  هاا ما يهمل اريؤ لون يف   ارة التعلرم  أن يرت  مرن خاللرم     
التخلص من ارباني اريتهجفة اليت ال توفف بمئ  تعلمممر  مناةرب ،  جراءت لبرارة  تمر       
إدارة التعلررم  خطرر  ميررتقبلم  دقمقرر  للقمرراء للررد اهلرردر ارررادي  ارعنرروي يف العملمرر  

(،  يرفى الباحرث مرن خرالل     3مرن   1.94التعلممم ( يف ارفتب  الثانم ، اتوة  حيابي  
هاه النتمج   جود جهود من قبل إدارة التعلم  للقماء للد اهلدر ارالي  ارعنوي  تتمثل 

جود خط  دقمق ،  لكن تواجرم تلر  اجلهرود لقبرات حترول د ن      بعض هاه اجلهود يف  
القماء التال للد ذل  اهلدر، منها صعوب  تطبمق مثل تل  اخلط  نظفًا الختالف البمئات 
 ضع  التنيمق ب  أقيال إدارة التعلم   اردارس الثانوي   خاصر  فممرا ررص األثراق     

إدارة التعلم  تكاماًل بر  اخلردمات    اردرةي  التجهمزات اردرةم ،  جاءت لبارة  حتقق
(،  يفى 3من  1.87ارياندة الدالم  للبمئ  التعلممم ( يف ارفتب  الثالث ، اتوة  حيابي  

الباحث من خالل هراه النتمجر  خلراًل يف لملمر  التنيرمق بر  خطر   لمرل اإلدارات         
  يف اردارس الثانوي  هي  األقيال جتاه احتماجات اردارس الثانوي ، فما أن البمئ  التعلممم

اريتهدف  بالتطويف إال أن لمنر  البحرث ترفى ضرعفًا يف التكامرل بر  اخلردمات ارقدمر          
للمدارس الثانوي ،  هاا يوجب للد اجلهات ارختصر  يف إدارة التعلرم  إلرادة النظرف يف     

للبنمر    اخلط   الربامج ارعمول بها،  جاءت لبارة  تم  إدارة التعلم  التحديث اريتمف
التقنمرر  يف اررردارس الثانويرر  يف رأس األ لويررات( يف ارفتبرر  الفابعرر ، اتوةرر  حيررابي  

(،  يظهف من ذلر   2.33 – 1.67(،  هاا ارتوة  يق  ضمن الفئ  الثانم   3من 1.87 
قصور يف لمل إدارة التعلم ؛ فمما يتعلق بالبنم  التقنم  للمدارس الثانوي  خصوصًا  جرود  

لكرت نم  بصورة متكامل ،  توفف خدمات االنرتنرت، فمرن متطلبرات القمرادة     األجهزة اال
اردرةم  ارعاصفة  التدريس احلديث  فق الفؤي  اجلديدة لو ارة التعلم  توفف بنمر  تقنمر    
متقدم ،  هاا ما ال يتوفف يف البمئ  التعلمممر  للمردارس الثانوير   فرق  جهر  نظرف لمنر         

ثل لنصفًا من لناصف البمئر  التعلمممر  احملفرزة للرد اإلبرداع      ، م  أن هاه البنم  متالبحث
،  جرراءت لبررارة  حتررث إدارة التعلررم  امرر  (2016 االبتكررار كمررا أ ضررح ميررعود  

اإلدارات  األقيال فمها للرد ةرفل  االةرتجاب  رتطلبرات ارردارس الثانوير ( يف ارفتبر         
  إىل قل  رضا قرادة ارردارس   (،  تيف  هاه النتمج3من  1.84اخلامي ، اتوة  حيابي  

الثانوي  من التطبمق الب  قفاطي يف اإلدارات  األقيال جتاه متطلبرات ارردارس الثانوير ،    
مما قد يتيبب يف حد ق خلل يف ةر  العملمر  التعلمممر  أحمانرًا بيربب ترهخف اةرتجاب         

  حتقرق ارف نر    ، فراللوائح التنظمممر  اإلدارات  األقيال لتلبم  احتماجات اردراس الثانوي 
(  هراا حيقرق ةرفل  االةرتجاب  رتطلبرات البمئر        1436كما ظهف يف دراةر   ل كلرث     

،  جاءت لبارة  حترفص إدارة التعلرم  للرد إلرداد برفامج إرشرادي  ختصصرم         التعلممم 
تتناةب م  األهمم  ارفحل  العمفي  لطالب اردارس الثانوي ( يف ارفتب  اليادة ، اتوة  

(،  هاا يب   جود درج  موافق  منخفم ،  يظهف من خالل ذلر   3من 1.79حيابي  
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إدارة التعلم  تكاماًل بر  اخلردمات    اردرةي  التجهمزات اردرةم ،  جاءت لبارة  حتقق
(،  يفى 3من  1.87ارياندة الدالم  للبمئ  التعلممم ( يف ارفتب  الثالث ، اتوة  حيابي  

الباحث من خالل هراه النتمجر  خلراًل يف لملمر  التنيرمق بر  خطر   لمرل اإلدارات         
  يف اردارس الثانوي  هي  األقيال جتاه احتماجات اردارس الثانوي ، فما أن البمئ  التعلممم

اريتهدف  بالتطويف إال أن لمنر  البحرث ترفى ضرعفًا يف التكامرل بر  اخلردمات ارقدمر          
للمدارس الثانوي ،  هاا يوجب للد اجلهات ارختصر  يف إدارة التعلرم  إلرادة النظرف يف     

للبنمر    اخلط   الربامج ارعمول بها،  جاءت لبارة  تم  إدارة التعلم  التحديث اريتمف
التقنمرر  يف اررردارس الثانويرر  يف رأس األ لويررات( يف ارفتبرر  الفابعرر ، اتوةرر  حيررابي  

(،  يظهف من ذلر   2.33 – 1.67(،  هاا ارتوة  يق  ضمن الفئ  الثانم   3من 1.87 
قصور يف لمل إدارة التعلم ؛ فمما يتعلق بالبنم  التقنم  للمدارس الثانوي  خصوصًا  جرود  

لكرت نم  بصورة متكامل ،  توفف خدمات االنرتنرت، فمرن متطلبرات القمرادة     األجهزة اال
اردرةم  ارعاصفة  التدريس احلديث  فق الفؤي  اجلديدة لو ارة التعلم  توفف بنمر  تقنمر    
متقدم ،  هاا ما ال يتوفف يف البمئ  التعلمممر  للمردارس الثانوير   فرق  جهر  نظرف لمنر         

ثل لنصفًا من لناصف البمئر  التعلمممر  احملفرزة للرد اإلبرداع      ، م  أن هاه البنم  متالبحث
،  جرراءت لبررارة  حتررث إدارة التعلررم  امرر  (2016 االبتكررار كمررا أ ضررح ميررعود  

اإلدارات  األقيال فمها للرد ةرفل  االةرتجاب  رتطلبرات ارردارس الثانوير ( يف ارفتبر         
  إىل قل  رضا قرادة ارردارس   (،  تيف  هاه النتمج3من  1.84اخلامي ، اتوة  حيابي  

الثانوي  من التطبمق الب  قفاطي يف اإلدارات  األقيال جتاه متطلبرات ارردارس الثانوير ،    
مما قد يتيبب يف حد ق خلل يف ةر  العملمر  التعلمممر  أحمانرًا بيربب ترهخف اةرتجاب         

  حتقرق ارف نر    ، فراللوائح التنظمممر  اإلدارات  األقيال لتلبم  احتماجات اردراس الثانوي 
(  هراا حيقرق ةرفل  االةرتجاب  رتطلبرات البمئر        1436كما ظهف يف دراةر   ل كلرث     

،  جاءت لبارة  حترفص إدارة التعلرم  للرد إلرداد برفامج إرشرادي  ختصصرم         التعلممم 
تتناةب م  األهمم  ارفحل  العمفي  لطالب اردارس الثانوي ( يف ارفتب  اليادة ، اتوة  

(،  هاا يب   جود درج  موافق  منخفم ،  يظهف من خالل ذلر   3من 1.79حيابي  
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افتقار اردارس الثانوي  للربامج اإلرشادي  ارقدمر  مرن إدارة التعلرم   الريت تردل  مهرال       
ارفشدين الطالبم ،  تق  مهم  مثل هاه الربامج للرد قير  اإلرشراد الطالبري، الراي      

، فحل  العمفي  للطالب  ارفحل  العام  للمجتمر  ينبغي أن تتيايف جهوده م  متطلبات ار
( أن البمئ  التعلممم  احملفزة للرد االبرداع  االبتكرار    2018 كما أكدت دراة  اليفنمفي  

لميت بمئ  تعلممم  لادي  بل تتطلرب أن تتحرول إىل بمئر   منر  تتمرمن برفامج إرشرادي         
لبرارة  حترفص إدارة    ،  جراءت متطورة،  هاا لن يتحقرق د ن دلر  مرن إدارة التعلرم     

التعلم  للد بناء شفاكات ناجح  م  مؤةيات القطاع اخلاص لدل  الربامج الرتبوير  يف  
(،  يتمرح مرن ذلر     3من  1.79اردارس الثانوي ( يف ارفتب  اليابع ، اتوة  حيابي  

اخنفاض ميتوى التعا ن ب  مؤةيات القطاع اخلاص  اردارس الثانوي  لردل  الرربامج   
ي ،  يعود ةبب ذل  االخنفاض من  جه  نظف قرادة ارردارس الثانوير  إىل ضرع      الرتبو

د ر اإلدارة العام  للتعلم  يف منطق  لي  جتاه بناء مثل تل  اليففاكات،  جراءت لبرارة   
 تتعا ن إدارة التعلم  م  قادة اردارس الثانوي  يف رف  مقردار ارخصصرات ارالمر  لتلبمر      

(،  هرو مرن   3من  1.78وي ( يف ارفتب  الثامن ، اتوة  حيابي  احتماجات اردارس الثان
مؤشفات الفئ  الثانم  بدرجر  موافقر  متوةرط ، فقرادة ارردارس الثانوير  يرف ن أن إدارة        
التعلررم  ال تتعررا ن معهرر  بالدرجرر  ارفجرروة يف رفرر  مقرردار ارخصصررات ارالمرر  لتلبمرر  

ملم  ارخصصر  للمردارس الثانوير  ال تكفري     احتماجات اردارس الثانوي ، فارمزانم  التيفرغ 
للقمررال اررا يررهملون حتقمقررم،  جرراءت لبررارة  تلتررزل إدارة التعلررم  بتحقمررق كفرراءة األداء 

(، 3مرن   1.75، اتوةر  حيرابي    التاةرع  التيفغملي رفافق اردارس الثانوي ( يف ارفتبر   
رس الثانوي ، فالعملمر    ميكن القول  فق هاه النتمج   جود نقص يف اةتثمار مفافق اردا

التعلممم  مل تعد حمصورة داخل حجفات الدراة ، بل تعدت ذلر   فرق االةررتاتمجمات    
احلديث ،  أصبحت تتطلب توفف بمئر  تعلمممر  متكاملر  ارفافرق،  هراا يلرزل اجلهر  ذات        
االختصاص يف إدارة التعلم  بتحقمق أللد درجرات الكفراءة التيفرغملم  رفافرق ارردارس      

ي ،  هاا ما ال يفاه قادة اردارس الثانوي  متوففًا،  جاءت لبارة  تبادر إدارة التعلرم   الثانو
إىل لقد تفاه  م  اإلدارات احلكومم  األخفى لتلبم  احتماجات البمئ  الداخلم   اخلارجم  

(،  هاا ارتوة  يقر   3من  1.71للمدرة  الثانوي ( يف ارفتب  العاشفة، اتوة  حيابي  
  الفئ  الثالث   منخفم (،  هاا ييف  إىل ضع  د ر اإلدارة العام  للتعلرم  يف  ضمن نطا

منطق  لي  يف دل  اردارس الثانوي  من خالل لقد تفاه  م  اإلدارات احلكومم  لتلبمر   
االحتماجات ارادي   ارعنوي  للمدارس الثانوي ،  جاءت لبارة  تتعا ن إدارة التعلم  مر   

نوي  يف تطويف أداء اروظف  اإلداري  من خالل إدارة اروارد البيففي ( يف قادة اردارس الثا
(،  ميكرن  3مرن   1.67ارفتب  احلادي  ليفف، بدرج  موافق  متوةرط   اتوةر  حيرابي     

القول أن الكادر اإلداري يف اردارس الثانوي  ال حيمون بالففص  ارناةب  اليت متكنه  مرن  
ا يعررود إىل قصررور يف د ر إدارة اررروارد البيفررفي  يف إدارة تطررويف أدائهرر  الرروظمفي،  هررا

التعلم ، فارهال الوظمفي للكادر اإلداري يف اردارس الثانوير  تتطلرب تطرويفًا يف أدائهر      
 تنمم  خلرباته ،  جراءت لبرارة  ختصرص إدارة التعلرم  ممزانمرات مالمر  مفنر  لتنفمرا         

ثانوي ( يف ارفتب  الثانم  ليفف، اتوةر  حيرابي   الربامج التدريبم   التعلممم  يف اردارس ال
(، تيف  هاه النتمج  اإلحصائم  إىل ضرع  ارخصصرات ارالمر  ارخصصر      3من  1.52 

لربامج التدريب، فال ميكن تنفما بفامج تدريبم  كمبادرة من قادة ارردراس الثانوير   فرق    
التدريب اخلاصر ، نظرفًا لقلر     احتماجات ارعلم   العامل  اإلداري  بالتعا ن م  مفاكز 

 .اروارد ارالم  ارخصص  للمدارس الثانوي 

 التءصيات:
للرربامج  اجلروائز   االلتزال بتحقمق اليففافم   النزاه  يف تفشمح قادة اردارس الثانوي   -

 الداخلم   اخلارجم .
مرن   قادة اردارس الثانوي  للد حتقمق طمروحه  يف تطرويف البمئر  التعلمممر      ميالدة -

 خالل تقدي  الدل  ارالي  ارعنوي هل .
الريت تتطلبهرا    الصرائب   القرفارات  ه اختراذ اربادرة إىل دل  قادة اردارس الثانوي  لند  -

 .مصلح  العمل الرتبوي  اإلداري
للد إلغاء ارهال غ  التدرييم  اليت ُيكّل  بها ارعلمون؛ من خالل توف  كادر العمل  -

 إداري متكامل.
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(،  هاا ارتوة  يقر   3من  1.71للمدرة  الثانوي ( يف ارفتب  العاشفة، اتوة  حيابي  
  الفئ  الثالث   منخفم (،  هاا ييف  إىل ضع  د ر اإلدارة العام  للتعلرم  يف  ضمن نطا

منطق  لي  يف دل  اردارس الثانوي  من خالل لقد تفاه  م  اإلدارات احلكومم  لتلبمر   
االحتماجات ارادي   ارعنوي  للمدارس الثانوي ،  جاءت لبارة  تتعا ن إدارة التعلم  مر   

نوي  يف تطويف أداء اروظف  اإلداري  من خالل إدارة اروارد البيففي ( يف قادة اردارس الثا
(،  ميكرن  3مرن   1.67ارفتب  احلادي  ليفف، بدرج  موافق  متوةرط   اتوةر  حيرابي     

القول أن الكادر اإلداري يف اردارس الثانوي  ال حيمون بالففص  ارناةب  اليت متكنه  مرن  
ا يعررود إىل قصررور يف د ر إدارة اررروارد البيفررفي  يف إدارة تطررويف أدائهرر  الرروظمفي،  هررا

التعلم ، فارهال الوظمفي للكادر اإلداري يف اردارس الثانوير  تتطلرب تطرويفًا يف أدائهر      
 تنمم  خلرباته ،  جراءت لبرارة  ختصرص إدارة التعلرم  ممزانمرات مالمر  مفنر  لتنفمرا         

ثانوي ( يف ارفتب  الثانم  ليفف، اتوةر  حيرابي   الربامج التدريبم   التعلممم  يف اردارس ال
(، تيف  هاه النتمج  اإلحصائم  إىل ضرع  ارخصصرات ارالمر  ارخصصر      3من  1.52 

لربامج التدريب، فال ميكن تنفما بفامج تدريبم  كمبادرة من قادة ارردراس الثانوير   فرق    
التدريب اخلاصر ، نظرفًا لقلر     احتماجات ارعلم   العامل  اإلداري  بالتعا ن م  مفاكز 

 .اروارد ارالم  ارخصص  للمدارس الثانوي 

 التءصيات:
للرربامج  اجلروائز   االلتزال بتحقمق اليففافم   النزاه  يف تفشمح قادة اردارس الثانوي   -

 الداخلم   اخلارجم .
مرن   قادة اردارس الثانوي  للد حتقمق طمروحه  يف تطرويف البمئر  التعلمممر      ميالدة -

 خالل تقدي  الدل  ارالي  ارعنوي هل .
الريت تتطلبهرا    الصرائب   القرفارات  ه اختراذ اربادرة إىل دل  قادة اردارس الثانوي  لند  -

 .مصلح  العمل الرتبوي  اإلداري
للد إلغاء ارهال غ  التدرييم  اليت ُيكّل  بها ارعلمون؛ من خالل توف  كادر العمل  -

 إداري متكامل.
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 . الدراةم الفصولداخل ات التدريس الفعال خبفض لدد الطالب حتقمق متطلب -
 ص ممزانمات مالم  مفن  لتنفما الربامج التدريبم   التعلممم  يف اردارس الثانوي .مختص -

 املقرتحات:

 يقرتح الباحث تنا ل اروضولات التالم :
 مقومات البمئ  التعلممم  احملفزة للد اإلبداع  االبتكار. -
يف حتي  البمئ  التعلممم  احملفزة لإلبداع  االبتكار من  جهر    م لتعلمماات د ر اإلدار -

 اردارس الثانوي . قائداتنظف 

 املناجع العنبية:
    ل(. مقومات البمئ  الرتبوي  احملفزة للتممز  اإلبداع. رةال  ارعلر   2016أبو رياش، موةد إبفاهم

 .13 – 10(، 1 53األردن،  –
 ل(. أثف اةتخدال التقنم  للد أةالمب التردريس احلديثر . جملر     2018رق  األصبحي، هب  لبدالوا

 .364 – 336(، 2 34مصف،  -جامع  أةموط  -كلم  الرتبم  
   اق  تطبمق الدلمل التنظممي  اإلجفائي ردارس التعلرم  العرال يف   ره1436 ل كلث ، فهد لبمد  .)

كلم  العلول االجتمالمر ، جامعر     (  منيفورةرةال  ماجيت  غ اردارس االبتدائم  ادين  الفياض. 
 اإلمال حممد بن ةعود اإلةالمم ، اليعودي .

   اق  ممارةات قادة ارردارس الثانوير  يف منطقر  لير  للقمرادة      ل(. 2018البح ي، اليمد اليمد 
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