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 : سة باللغة العربیةمستخلص الدرا
ھدفت الدراسة بیان األدوار اإلداریة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر قائدي 

 ،واعتمدت على االستبانة في جمع البیانات ،واستخدمت المنھج الوصفي ،المدارس بمدینة الریاض
 والبالغ عددھم جمیع قائدي المدارس الثانویة الحكومیة واألھلیة بالریاض: مجتمع الدراسةوشمل 

استجاب  ،وقد قام الباحث بتوزیع أداة الدراسة على جمیع أفراد مجتمع الدراسة ،قائد مدرسة) ٢٧٥(
أن درجة ممارسة معلمي : وكان من أبرز النتائج ما یلي ،%)٨٦٫٥(قائد أي بنسبة ) ٢٣٨(معھ 

 درجة ممارسة معلمي أن ،المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتخطیط جاءت متوسطة
وأن درجة ممارسة معلمي  ،المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنظیم جاءت متوسطة

أن درجة  ،جاءت عالیة) اتخاذ القرارات(المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنفیذ 
أن درجة  ،لتقویم جاءت متوسطةممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة با

وفي ضوء  ،ممارسة معلمي المرحلة الثانویة لألدوار اإلداریة في مدینة الریاض جاءت بمتوسطة
عقد الدورات التدریبیة وورش العمل لمعلمي : النتائج أوصت الدراسة ببعض التوصیات منھا

یسھم في زیادة قدراتھم   ُیساھمالمرحلة الثانویة لتنمیة قدراتھم على ممارسة مھامھم اإلداریة بما
التحفیز المادي والمعنوي للمعلمین ممن یمارسون  ،وإمكاناتھم في ممارسة المھام اإلداریة بالمدرسة

وذلك كنوع من التحفیز على االستمرار في  ،أدوارًا قیادیة عن طریق شھادات التقدیر أو الترقیة
   .لى ممارسة األدوار القیادیةولتشجیع المعلمین اآلخرین ع ،ممارسة تلك األدوار

 األدوار - األدوار التنظیمیة للمعلم – األدوار التخطیطیة للمعلم –درجة ممارسة : الكلمات المفتاحیة
 . األدوار التقویمیة للمعلم- التنفیذیة للمعلم

The Level of Performing the Administrative Roles among the 
Secondary School Teachers in Riyadh City: Field Study 

ABSTRACT 
The current study aimed at portraying the administrative roles of the 
secondary school teachers from the viewpoints of the school mangers in 
Riyadh city. The study adopted the descriptive method and made use a 
questionnaire for collecting data. The study participants were the 
governmental and national secondary school managers in Riyadh (totaling 
275). The questionnaire was delivered to all the study participants and only 
238 (86.5%) school managers returned the questionnaire. The results of the 
study revealed that the level of performing the administrative roles in 
relation to the planning was average; the level of performing the 
administrative roles in relation to the organizing was average; the level of 
performing the administrative roles in relation to the implementation 
(decision making) was high; the level of performing the administrative 
roles in relation to the assessment was average; and finally the level of 
performing the administrative roles in general in Riyadh city was average. 
With this in mind, the study recommended holding training courses and 
workshops for the secondary stage teachers in order to develop their 
abilities to practice their administrative roles, which may increase their 
administrative participations in their schools. Furthermore, the study 
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recommended providing financial and moral support for the teachers who 
perform their administrative roles as promotions and certificates of honor 
to encourage them to continue doing such practices and encourage the other 
teachers to practice their administrative roles. 
Keywords: level of performance, the roles of planning, the roles of 
organizing, the roles of implementing, the roles of assessing. 

  :مقدمة الدراسة
ئلة لتكنولوجیا االتصاالت تمثل في الثورة الھا ،یشھد العصر الحالي تقدما كبیرا

والمعلومات وتسارع المعرفة واتساعھا لتشمل جمیع مناحي الحیاة والتي بدورھا أثرت على النظام 
  .التعلیمي والتربوي الذي بدأ یأخذ صیًغا جدیدة في مؤسساتھ ومضامینھ ومجاالتھ ووسائلھ

 عجلة ھذا التطور وتعد المدرسة أحد المؤسسات التربویة التي لھا دور فاعل في إدارة
 وتبًعا لذلك فاإلدارة المدرسیة أساس التطویر التربوي  ،ممثلة بإدارتھا أوال وانتھاء بمنسوبیھا

ومركز االنطالق إلحداث التطویر والتحسین المنشود الذي یستدعي توفر قیادة مدرسیة احترافیة 
تبنى مشروع قائد المدرسة  ا فقد لذ ،وإیجاد مجتمع إشرافي ذي كفاءة عالیة وبناء مجتمع متعلم فاعل

المشرف المقیم التوجھ نحو توطین اإلشراف داخل المدرسة وإعادة تنظیم أدوار ومسئولیات 
عناصر العملیة اإلشرافیة وبناء مجتمع إشرافي تشاركي من خالل تأھیل قائد المدرسة والفریق 

وتقویم  ، من كفاءتھم المھنیة والرفع ،اإلشرافي من داخل المدرسة لیتولى تطویر أداء المعلمین
  ،١٤٣١ ،الدلیل االسترشادي لقائد المدرسة المشرف المقیم(األداء العام للمدرسة لتحسین مخرجاتھا 

  ).٧ص
 التنمیة االجتماعیة في  مھمًا دورًاؤدي تربیة فرد یمكن أن یفيوللمرحلة الثانویة دور كبیر 

 بما یمكنھ أن یكون شخصًا النواحي جمیع فيه  ھذه المرحلة ینطلق نموفيفالفرد  ،واالقتصادیة
  ).٤٦ ،٢٠٠٢ ،المسیري(مسئوًال ومنتجا 

وھناك اتفاق عام  ، جمیع دول العالمفي حلقة مھمة من حلقات التعلیم الثانويویعتبر التعلیم 
 كجزء من إعادة ھندسة النظم الثانوي دور ومكانة التعلیم فيحول الحاجة إلى إعادة التفكیر 

 في لیس فقط حلقة ال غنى عنھا الثانويفلقد باتت معظم الدول تعطى أھمیة كبرى للتعلیم  ،یةالتعلیم
 أھمیة كبرى للشباب الذین أصبحت مسألة تعلیمھم ذات ذي ولكن أیضا كمجال التعلیميالنظام 

  ).١٠ ،٢٠٠٦ ،عاشور(أولویة كبرى لكل من الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء 
 وحل المشكالت المنھجي تركیزه على مھارات التفكیر في الثانويتعلیم وتكمن أھمیة ال
 مناسب قادر على إعداد مواطنین مھنيإلى جانب ما یتیحھ من محتوى  ،ومھارات التفكیر الناقد

. العالمي إلى مستوى االقتصاد الوطنيمزودین بمھارات ومعارف راقیة تتجاوز حدود االقتصاد 
 كان من أبرز ١٩٦٠ حققتھ الیابان بعد عام الذي أن النمو الھائل ١٩٩٣م  عاالدوليوقد قرر البنك 

 تحقیـق معدالت في تمثـل والذي سبقـت الیـابان إلیـھ غیـرھا من الدول الذيمقوماتـھ ذلك اإلنجـاز 
  ).٧٣ ،٢٠٠١ ،وكابلود ،لوین (الثانويعالیـة للقیـد بالتعلیم 

بیة السعودیة منذ إنشائھا بالمعلم اھتمامًا كبیرًا ولذا اھتمت وزارة التعلیم بالمملكة العر
خاصة في ظل التسارع الكبیر  ،اقتناعًا منھا بأھمیتھ ودوره الفعال في تحقیق أھداف العملیة التربویة

 ،الذي تشھده التربیة والتعلیم من تقدیم نظریات تعلم جدیدة مما أسفر عن تطبیق مناھج مطورة
إلى مرحلة جدیدة تعطي  ،غیر دور المعلم من التلقین بطرق تقلیدیةبجانب ت ،ومصادر تعلم متنوعة

ویقود  ،وتصنیفھم ،وتحلیل سلوكیاتھم ،المعلم فرصة أكبر للتعرف على سمات وأنماط المتعلمین
 ،تغییرا تربویا مثالیا لبناء ثقافة تنظیمیة قویة من أجل إیجاد عالقات إنسانیة متطورة مع المتعلم
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 ،ویشارك في جعل البیئة الصفیة سلیمة ،والتقدیر ،واالحترام ،والحنان ،طفوالع ،أساسھا الحب
بل  ،كما أن دور المعلم متعدد من حیث إنھ قائد وضابط عال لبیئة التعلم ،وجاذبة ،وآمنة ،وصحیة
وباحث عن  ،ومتعاون ،ومكتشف ،وللمتعلم أدوار من حیث إنھ مبتكر. وموجھ ،ومرشد ،ومیسر

  . بل والحكم علیھا ،وتصنیفھا ، بترتیبھاالمعلومة التي یقوم
كما ھو حال بقیة مؤسسات الدولة؛ تعیش تطورًا ونموًا وتزایدًا في  ،والمؤسسة التعلیمیة

المفاھیم والقیم والمعارف والممارسات یتطلب منھا التوقف لتشخیص أوضاعھا ومراجعة أدوارھا 
مستقبل التربیة ذو " إلى أن ) ١٧ :٢٠٠١(یشیر الحر . بشكل مستمر وعلى فترات لیست بالبعیدة

والضغوط الخارجیة  ،ألن التحدیات التي تواجھھا ذات طبیعة متحركة ومتغیرة ،طبیعة شفافة
فإن التوقع الذي یمكن وضعھ یجب أن یأخذ في االعتبار مالمح  ،لذلك ،والداخلیة متشابكة ومعقدة

  ".اوطبیعة التحدیات التي تواجھن ،المستقبل العام لحیاتنا
 ،وأدواًرا جلیلة ،ومكانة رفیعة ،ولـقــد أولـى اهللا سبحـانـھ وتـعـالـى المعلم مـنـزلـة عظیمـة

یرفع اهللا الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات واهللا بما : (ومـمـا یدل عـلى ذلك قول اهللا تعالى
 اهللا أنھ ال إلھ إال ھو والمالئكة شھد: (وقـولـھ تـعــالـى ،}١١:آیة ،سورة المجادلة{) تعملون خبیر

   .}١٨: آیة ،سورة آل عمران{) وأولوا العلم قائمًا بالقسط ال إلھ إال ھو العزیز الحكیم
وبالتالي یتبوأ مكان  ،والمعلم یقف دائًما في مقدمة العمل التربوي من حیث قیادتھ لھ

سیة للسلوك االجتماعي بمعناه حیث إنَّ العمل التربوي ھو القاعدة األسا ،الصدارة في المجتمع
ومن ثمَّ كانت عنایة التربیة  ،الواسع الذي یجعلھ یشمل مختلف أنشطة اإلنسان في المجتمع

والمسئولیات التي ینبغي أن یضطلع بھا حتى یمكن أن یقوم بدوره  ،اإلسالمیة بإبراز مكانة المعلم
اشدین بالمعلم في بیانھم لمكانة العالم ـ كما برزت أیضا عنایة الخلفاء الر ،في بناء اإلنسان المسلم

واآلداب  ،المعلم ـ وتقدیرھم للعلماء من الصحابة وكذلك في تحدید الواجبات التي یجب أن یقوم بھا
التي یجب أن یتحلى بھا؛ حتى یستطیع أن یكون قدوًة حسنًة لتالمیذه وأن یؤدي عملھ على الوجھ 

 ).٢٠١٠ ،٢٠١٤، محمد" (األكمل في تربیة الشخصیة المسلمة
فإذا ما استوعب المعلم دوره بھذا الشكل تكمن مكانتھ في المجتمع وُتحدد الكیفیة التي یمكن 

وترك العلم أو االستزادة منھ  ،ضوء المستجدات من العلم والمعارف تطویر الرسالة التي یؤدیھا في
 ال یكون معلمًا معطیًا بل بالعكس ،بحجة انتھاء المرحلة التعلیمیة والغوص في الحیاة العملیة

  ).١٧٩ ،٢٠٠٥ ،الشرعي(ومجددًا ما لم یكن معلمًا مستمرًا لإلطالع والدراسة 
باعتبار أن المعـلـم أھم مدخالت العمـلیة التعلیمیة و ) "١٩ص ،٢٠١٢( ویضیف قحوان

التجدید  باعتباره الدعامة األساسیة التي یقوم علیھا اإلصالح و ،أكثرھـا أثًرا على تعلیـم الطالب
 ولذلك فھي تعتبر قلب أي جھد  ،فإن أي تطویر في العملیة التعلیمیة البد وأن تنتھي بھ ،التربوي

؛ ١٤٢٥ ،الرمیح(وھذا ما أشارت إلیھ عدة دراسات كدراسة" یبذل إلصالح أي نظام تعلیمي
تولى حیث إن نظم التعلیم على اختالف فلسفتھا وأھدافھا ) ٢٠١٤  ،؛ القحطاني٢٠١٣ ،البارقي

عملیة النمو المھني للمعلمین أثناء الخدمة أھمیة وعنایة فائقة إدراًكا منھا بأن زیادة فاعلیة المعلم 
  .وارتقاء أدائھ في مھنتھ ینعكس على فاعلیة النظام التربوي

وفي ضوء المستجدات والتحدیات التي تواجھ العملیة التعلیمیة أصبح من الضروري 
 في یتناسب مع دوره في العملیة التربویة والتعلیمیة؛ فھو ركن أساسي االھتمام بالمعلم اھتمامًا

 تحقیق أھدافھا وبقدر ما یكون المعلم معدًا فيتوقف نجاحھا أو فشلھا یوعلیھ  ،العملیة التعلیمیة
فالمعلم صاحب الدور الرئیس في العمل  ،ومھنیًا نجاحًا للقیام بدوره وتحمل مسئولیاتھ. إعدادًا علمیًا

ومن خالل ھذا . رسي ألنھ أكثر أعضاء المدرسة احتكاكًا بالتالمیذ وأكثرھم تفاعًال معھمالمد
 ومن ثم كان المعلم ھو جوھر أساس العملیة ،یتم التأثیر في النشء سلبًا وإیجابیا ،االحتكاك والتفاعل
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وھى القوى أال  ، المباشر عن إعداد أغلى ثروة یمتلكھا المجتمعوالمسئول ،التربویة و التعلیمیة
ویسھم  ،البشریة؛ فالمعلم الكفء یبث المبادئ الدینیة واألخالقیة واالجتماعیة والعلم والمعرفة

ویدفع أمتھ للنھوض إلى أسمى درجات ،  في مجتمعھاإلنمائیةبنصیب وافر في إنجاح الخطط 
  ).٣ ،٢٠٠٣ ،مصطفى(الحضارة والتقدم 

 ،وتناقضات ھذا الدور وصراعاتھ ،لمعلموالمیدان التعلیمي بحاجة إلى وعي أكبر بدور ا
فبینما یأتي التالمیذ إلى حجرة الدراسة تاركین بیوتھم وآباءھم فإن المعلم یستدعي إلى حجرة 

ویحمل كل . ومخاوفھ ونقائصھ وطموحاتھ وإنسانیتھ ومجتمعھ ،آراءه عن عملھ وتحیزاتھ ،الدراسة
وإذا كان المعلم  ،ولوجھات نظره عن عملھولدوره  ،معلم في أعماقھ وفي شخصیتھ فلسفة للحیاة

فإن كثیرًا من مشكالتھ الشخصیة وصراعاتھ تنبع من ھذا  ،وسیطًا بین العالم الحقیقي والعالم المثالي
حیث یحتدم الصراع بین مسؤولیاتھ ومتطلباتھ المھنیة من ناحیة وعن صورة المستقبل  ،الموقف

  .المنتظر الذي یعد لھ من ناحیة أخرى
تقییم مھام المعلم من  :وء ما سبق لكي نسھم في نجاح أدوار المعلم یتطلب منا أوالوفي ض

حیث توافقھا وانسجامھا والعمل على دراسة ووضع مھام وحقوق وواجبات تتكامل وتتوافق مع 
تذكیر المعلم بأھمیة اإلیمان بمھنة التعلیم من حیث أنھا رسالة  :ثانیا. أدوار المعلم والمتعلم الحدیثة

تفھم اإلدارة المدرسیة ألدوار المعلم  :وثالثا .عظیمة تفوق كل المھن وأن لھ حقوق وواجبات
 ،وعلمیة صادقة لكل معلم ،وفق معاییر تربویة ،وشاملة ،وھل لدیھا رؤیة كاملة ،والمتعلم المتجددة

ة تمكنھ من االستخدام الصحیح للحكم بكل حیادیة وعدل بل وتساعده لتفعیل صالحیات اإلدار
؟ وھل لدى اإلدارة المدرسیة استعداد لتبني العمل الجماعي في اتخاذ القرارات رسیة الجدیدةالمد

وإیجاد برامج تغییر لتتواكب وتتكیف قراراتھ مع أدوار المعلم والمتعلم الجدیدة والتخلي  ،التربویة
اخل المدرسة لضمان عن جلباب اإلدارة المدرسیة التقلیدیة؟ وھل قامت ببناء ثقافة تنظیمیة قویة د

  ؟اح تطبیقات إدارة الجودة الشاملةنج
  :  مشكلة الدراسة-٢-١

تعاني المؤسسات التعلیمیة في العصر الحدیث من ضغوط االنفتاح المعرفي التي أفرزتھا 
موجة العولمة بما تحملھ من قیم ومبادئ وأخالقیات قد یختلف بعضھا مع المعتقد اإلسالمي وقد 

ومن أجل تنقیة التعلیم من أي شوائب دخیلة قد تفسد على طالبنا تنشئتھم السویة یتفق البعض اآلخر 
توظیف إدارة المعرفة على نحو صحیح لتحقیق أھدافھا التربویة  أصبح لزامًا على اإلدارة المدرسیة

أنھ البد للمنظمات المعاصرة الیوم " )٢٧:ھـ١٤٣٣(ذكر بوعشة ومنصور ویؤكد ذلك ما. والتعلیمیة
ید النظر في وظائفھا التقلیدیة في إطار المعرفة إذ ینبغي أن یكون ھناك دور جدید لوظیفة أن تع

أن التوجھات نحو المعرفة ) "١٧: ٢٠١٢( ویضیف الحربي" جدیدة یشار إلیھا بوظیفة المعرفة
وتزداد أھمیتھ على وجھ الخصوص  ،وإدارتھا مطلب للمجتمع التربوي والتعلیمي بصفة عامة

  "ق بالقیادات المؤثرة حیث أن المشرف التربوي في مقدمة ھذه القیادات المؤثرةعندما تتعل
وكلما  ،وتتعدد وتتداخل أدوار المعلم بین الدور المعرفي والتقویمي والضبطي واإلداري

كان دور المعلم أقل جمودًا وجد المعلم نفسھ مشاركًا في نوع معین من العالج االجتماعي الذي 
وھذه األدوار المتجددة للمعلم یجعلھا تتكامل في سبیل  ،ة االجتماعیة العائقة لھتختفي فیھ المساف

وھذا ینتج عنھ تغیرا ثقافي یضمن إیجاد برامج تدریسیة تفي  ،إیجاد عالقة تربویة وتعلیمیة ممیزه
مع االستغالل األمثل لجمیع مكونات  ،یشمل تخطیط منظم للدرس ،لتحقیق جودة الحصة التدریسیة

  .بما فیھا العمل على استخدام أسالیب تقویم بدیلة ،لدرسخطة ا
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ولقد أكدت منظمة الیونیسكو في مؤتمر التربیة الدولي في دورتھ السابعة واألربعون 
على ضرورة دمج التنمیة المستدامة في نظام التعلیم العام على كافة ) ٢٠٠٤(والمنعقد في جنیف

على أھمیة توطین اإلشراف المدرسي ) ٢٠٠٨ ،رالمنصو(كما أكدت نتائج دراسة. المستویات
وتعزیز دور اإلدارة المدرسیة في عملیة اإلشراف التربوي لتحقیق التطویر والتحسین المنشود في 

 حیث ذكر إن اإلشراف والتوجیھ من قبل جھاز مستقل خارج المدرسة یظل  ،البیئة المدرسیة
 مقیم والمسئول المباشر لھ أثر بالغ األھمیة محدود الجدوى وأن دور مدیر المدرسة على أنھ مشرف

في حین أشارت . في تحسین أداء المعلمین علمًیا ومھنًیا ورفع كفاءتھم العلمیة والعملیة
على أھمیة دور مدیر المدرسة في التنمیة المھنیة للمعلم ومدى إسھامھ ) ١٤٣٤ ،الزھراني(دراسة

متاًحا لھ قدر كبیر من الصالحیات التي تساعده على في ذلك باعتباره تربوًیا وأكادیمًیا وإدارًیا 
على أھمیة تحدید دور ) ٢٠١٣ ،العنتر(كما أكدت نتائج دراسة. النھوض بمستوى المعلمین المھني

في حین . واضح لمدیر المدرسة اتجاه النمو المھني للمعلم ورفع كفاءتھ باعتباره أحد واجباتھ الفنیة
أن وراء تجوید برامج التنمیة المھنیة للمعلمین قائد ) Mannarino,B, 2011(أشارت نتائج دراسة

  .مبدع
ومع تعاظم الدور الذي یقوم بھ المعلمون صار واجبًا علیھم في لجة التغیرات السریعة أن 

إلى النمو المھني للمعلم  "  یتابعوا ما یجّد من إنجازات في میدان التربیة؛ ومن ھنا تبرز الحاجة
 "لتربوي في إثارة المعلمین على االھتمام باإلنجازات الحدیثة في التربیة ویتضح دور المشرف ا

  ) .٢٠٩ ،ھـ١٤٢٠ ،وآخرون ،الخطیب(
أن تعلیم المعلمین وتطویرھم " على ) ٢١ ،ھـ١٤١٨ ،السادة(ویحث كثیر من التربویین 

 التربیة واستمرار نموھم؛ یجب أن یكون بؤرة اھتمام التربویین في أثناء سعیھم لتحسین أحوال
 ،والتعلیم في مجتمعاتھم؛ ذلك أن تعلم األبناء بصورة أفضل یتوقف على قدرات وإمكانات معلمیھم

وأن ما یجعل النمو المھني للمعلمین أمرًا متطلبًا وملحًا ارتباطھ الوثیق بتحسین مخرجات العمل 
   "التعلیمي الذي یمارسھ المعلم مع تالمیذه 

تدریب "  أداء المعلم ورفع كفایاتھ التعلیمیة حتى أصبح وكل ما سبق یؤكد أھمیة تطویر
المعلمین القائم على الكفایات سمة ممیزة لمعظم برامج إعداد وتدریب المعلمین في معظم الدول 

  ). ٢٧١، ھـ١٤٢٠ ،وآخرون ،الخطیب( "المتطورة تربویًا 
ین كثرة التحدیات كما یتب ،وفي ضوء ما سبق یتضح تنوع المھام واألدوار المنوطة بالمعلم

ومن ھنا تتحدد مشكلة الدراسات  ،والتطورات التي تتطلب تطویر وتحدیث ھذه األدوار باستمرار
في تحدید مدى ممارسة المعلمین ألدوارھم اإلداریة بالمرحلة الثانویة من وجھة نظر قادة المدارس 

  :التساؤالت التالیةوذلك من خالل اإلجابة عن ، بمدینة الریاض تمھیدًا للتطویر والتحسین
  : أسئلة الدراسة-٣-١

ما األدوار اإلداریة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر قادة المدارس : السؤال الرئیس
  في مدینة الریاض؟

  :ویتفرع منھ األسئلة الفرعیة التالیة
 ما األدوار التخطیطیة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة؟ .١

 األدوار التنظیمیة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة؟ما  .٢
  ما األدوار التنفیذیة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة؟ .٣
 ما األدوار التقویمیة لمعلمي المرحة الثانویة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة؟ .٤
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  : أھداف الدراسة-٤-١
  :اسة إلى تعرف ما یليتھدف الدر

األدوار التخطیطیة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر قادة المدارس الثانویة في مدینة  .١
 .الریاض

األدوار التنظیمیة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر قادة المدارس الثانویة في مدینة  .٢
 .الریاض

 نظر قادة المدارس الثانویة في مدینة األدوار التنفیذیة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة .٣
  .الریاض

األدوار التقویمیة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر قادة المدارس الثانویة في مدینة  .٤
 .الریاض

   أھمیة الدراسة-٥-١
  :للدراسة أھمیة نظریة وأھمیة تطبیقیة تتمحور حول اآلتي

  : األھمیة النظریة- ١-٥-١
  :ذه الدراسة فيتكمن األھمیة النظریة لھ

أھمیة المعلمین بصفة عامة ومعلمي المرحلة الثانویة بصفة خاصة باعتبارھم یسھمون في  .١
 .إعداد طالبھا لالنخراط في الحیاة العملیة

كونھا تسلط الضوء على األدوار إلداریة لمعلمي المرحلة الثانویة باعتبارھا جزء مھمًا من  .٢
  . األدوار المنوطة بالمعلم

  . حث إضافة بعد نظري في ھذا المجال قد یثري المكتبات في ھذا الموضوعمحاولة البا .٣

لمعلمي المرحلة الثانویة لما لھا من أثر واضح في تحقیق العدید من  أھمیة اإلدارة الفعالة .٤
  .الغایات التربویة والنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والجسمیة للطالب

  : األھمیة التطبیقیة- ٢-٥-١
  :ة التطبیقیة للدراسة الحالیة في اآلتيتتمثل األھمی

تزود القائمین على العملیة التربویة في وزارة التعلیم بدراسة توضح جانب االھتمام  .١
  .باألدوار اإلداریة لمعلمي المرحلة الثانویة على العملیة التعلیمیة

دراسات وتشجعھم على مزید من ال ،نأمل أن تفید ھذه الدراسة اھتمام المسئولین والباحثین .٢
ومدى تأثیره على بناء مجتمع تعلیمي  ،حول اإلدارة الفعالة لغرف الدراسة وعناصرھا

 .ممیز
توجیھ المسئولون في مؤسسات التعلیم ومراكز البحوث ألھمیة الدور الذي یلعبھ المعلم في  .٣

ناء  وبالتالي ب ،إدارة الصف بأبعاده المختلفة في تشجیع وتعزیز االھتمام بالنواتج التعلیمیة
 .المعرفة العلمیة والعملیة لتحقیق الدور المنوط بالمعلم
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  :تحددت الدراسة الحالیة في الحدود التالیة:  حدود الدراسة-٦-١
- التخطیطیة(اقتصرت ھذه الدراسة على تحدید األدوار اإلداریة: الحدود الموضوعیة- ١-٦-١

 وجھة نظر قادة المدارس لمعلمي المرحلة الثانویة من)التقویمیة- التنفیذیة-التنظیمیة
  .بمدینة الریاض

اقتصرت ھذه الدراسة على مدارس المرحلة الثانویة للطالب بمدینة :  الحدود المكانیة- ٢-٦-١
  .الریاض

 .ھـ١٤٣٩ – ١٤٣٨تم تطبیق الدراسة في الفصل الدراسي األول لعام :  الحدود الزمانیة- ٣-٦-١
  : مصطلحات الدراسة-٧-١
  : ریة األدوار اإلدا- ١-٧-١

یقصد باألدوار اإلداریة جمیع األعمال التي یمارسھا معلمي المرحلة الثانویة داخل المدرسة 
والتي تؤدي إلى تحقیق األھداف التربویة المحددة للمدرسة بأفضل الوسائل اإلداریة التربویة وبأقل 

  ).١٧ص ،م٢٠٠٧ ،الشلعوط(التكالیف في حدود الموارد والتسھیالت المتاحة
المھام والواجبات التي یمارسھا معلمي المرحلة الثانویة بناء : عریفھا إجرائیًا بأنھاویمكن ت

  . على الخطة المكلفین بھا من قبل اإلدارة التعلیمیة وذلك لتحقیق األھداف التعلیم
   : الممارسات اإلداریة-٢ – ٧ -١

 اإلداري یمارسھا القائم بالعمل التي مجموعة من السلوكیات واألنشطة المتكاملة ھي
وتتوقف فاعلیتھا على كفایة األفراد واالھتمام  ،والرقابة ،والتوجیھ ،والتنظیم ،وتشمل التخطیط

كما تشتمل على .  حیاة المنظمةفي مقدمة القوى الفعالة المؤثرة فيبالقیادة اإلداریة باعتبارھا 
 تشتمل على كما). ٦ ،١٩٩٦ ،میني(اتخاذ القرارات باعتبارھا لب عمل القادة اإلداریین 

واإلدارة ، واإلدارة باالستثناء ،واإلدارة بالمشاركة ،السلوكیات واألنشطة الحدیثة كإدارة الوقت
 ، المستویات اإلداریة المختلفةفي یؤدیھا المدیرون التيوالنتائج وجمیع الوظائف  ،باألھداف

  ).٧٦ ،١٩٩٤ ،بدوي( الواقع ممارسات في ھيوھذه الوظائف 
  : رحلة الثانویة معلمي الم- ٣-٧-١

وھي  ،یقصد بھم المعلمون الذي یقومون بالتدریس من خالل العملیات اإلداریة الرئیسیة
  .التخطیط والتنظیم والتوجیھ والرقابة

  : قائد المدارس- ٤-٧-١
المؤثر في جمیع عناصر : "طبقًا لدلیل منظومة قیادة األداء عرف قائد المدرسة على أنھ

  ).٩ص ،ھـ١٤٣٨ ،ألداءمنظومة قیادة ا" (المدرسة
المسئول األول عن تطبیق مؤشرات منظومة قیادة األداء : ویمكن تعریفھ إجرائیًا بأنھ

  .المدرسي
  : المرحلة الثانویة- ٥-٧-١

 ،عبد الحكیم" (المرحلة األخیرة من مراحل التعلیم العام ومدة الدراسة بھا ثالث سنوات"ھي 
  ).١٨٣ص ،ھـ١٤٢٣

وھي  ،أن الدراسة في المرحلة الثانویة متنوعة"لیا لسیاسة التعلیم وجاء في تعریف اللجنة الع
وتضع الجھات المتخصصة شروط القبول في كل نوع  ،متاحة ما أمكن لحاملي الشھادة المتوسطة
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ومدة الدراسة  ،وتوجیھ كل طالب لما یناسبھ ،ضمانًا لسد مختلف الحاجات ،من أنواع التعلیم الثانوي
 ،وزارة المعارف"( ثالث سنوات وتنتھي بنیل الشھادة الثانویة بأنواعھا المختلفةفي المرحلة الثانویة

 ).م١٣٩٠
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  : اإلطار النظري-١-٢
  :  األدوار اإلداریة للمعلم وتشمل- ١-١-٢

ومن  ،ةتتعدد المھام واألدوار المنوطة بالمعلم باعتباره العنصر الفعال في العملیة التعلیمی
وذلك  ،والمتمثلة في التخطیط والتنظیم والتنفیذ والتقویم ،بین ھذه المھام تبرز المھام اإلداریة للمعلم

  :وفق خطوات وإجراءات معینة یمكن تناولھا على النحو التالي
  : األدوار التخطیطیة: أوًال

   :مفھوم التخطیط
 ،سواء االجتماعّیة ،یادین العملیعد التخطیط من األدوات االستراتیجیة التي تشمل كافة م

بحیث ُیعّد ھذا النشاط مسئوًال بصورة مباشرة  ،أو األكادیمّیة والتربوّیة ،أو السیاسّیة ،أو االقتصادّیة
 وتحدید نقاط القوة  ،وتحدید الُسبل الكفیلة بتحقیقھا ،عن وضع األھداف الُمراد تحقیقھا في المنظمة

ویحدد ھذا النشاط الفرص  ،حیث تتأثر وتؤثر بھا ، المنظمةالتي تؤثر بشكل مباشر في ،والضعف
  .والتھدیدات المتوقعة والتي یجب أخذ التدابیر الالزمة للتصدي لھا ،التي یجب اقتناصھا

 یمكن عن الذي ، یعد أحد أنواع التخطیطالكمي جانبھ فيوبخاصة  ،التعلیميإن التخطیط 
الالزمة لتحقیق ) المالیة ،المادیة ،البشریة(لتعلیمیة طریقھ التعرف على االحتیاجات من المدخالت ا

فضال عن متطلبات تحسین وتجوید مستوى  ،ولمواجھة اضطراد حجمھ ،أھداف التعلیم بفاعلیة
  ).١ ،١٩٩٩ ،شحاتة(كفایتھ الداخلیة والخارجیة 

ویعرف البعض التخطیط بأنھ عبارة عن مجموعة من األنشطة اإلداریة المصممة من أجل 
والتأكد من أن القرارات الخاصة باستغالل األفراد والموارد  ،ز المنظمة على مواجھة المستقبلتحفی

  ).١٢٩ ،٢٠٠٠ ،الصحن(تساعد المنظمة على تحقیق أھدافھا 
وُعرِّف التخطیط بأنھ مجموعة التدابیر المعتمدة والموجھة بالقرارات واإلجراءات العلمیة 

من خالل االختیار بین البدائل والنماذج االقتصادیة وتحقیق أھدافھ  ،الستشراف المستقبل
واالجتماعیة الستغالل الموارد البشریة والطبیعیة المتاحة إلى أقصى حد ممكن إلحداث التغییر 

  ).١٤ ،٢٠٠١ ،البوھي(المنشود 
عملیة إعداد القرارات للقیام بعمل ما في المستقبل لتحقیق أھداف : "كما ُعرف التخطیط بأنھ

 كما أن ھناك من یعرف التخطیط بأنھ  ،)١٣٤ ،ھـ١٤٢٦ ،العقیل" (وسائل ذات فاعلیة عالیةمعینة ب
عمل ذھني یعتمد على التفكیر العمیق والرؤیة الصائبة التي یستخدمھا المخطط في رؤیة حاضره 

  ).٩٥ ،ھـ١٤٢٢ ،وآخرون ،النمر(ومواجھة مستقبلھ 
 ،ء بطریقة معینة للتفكیر قبل العمل لعمل األشیاذھنيوتصرف  ،ویعرف بأنھ عملیة ذكیة

  ).٩٢ ،٢٠٠٢ ،اللوزي( ضوء الحقائق بدال من التخمین فيوالعمل 
والتخطیط ھو عملیة مستمرة بھدف تصمیم وتطویر خطط تتضمن وظائف المنظمة من 
خالل االعتماد على نظام فعال لجمع المعلومات واتخاذ القرارات االستراتیجیة في ضوء التقییم 
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 لمتغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة الكتشاف الفرص والتحدیات وتحدید نقاط القوة المستمر
 ).٦١- ٦٠: ٢٠١٣، المربع(ودعمھا ونقاط الضعف وعالجھا 

  :أھداف التخطیط
وتحدید رسالة المنظمة وأھدافھا البعیدة المدى  ،یھدف التخطیط إلى طرح الرؤى المستقبلیة

ورسم السیاسات والخطط البدیلة  ،ات التي ستواجھھا قبل وقوعھاوالتنبؤ بأھم األزمات واإلشكالی
لمواجھة المواقف المتوقعة ودرجات احتمال تحققھا ویتحقق ذلك من خالل تحلیل البیئة الداخلیة 

ومقارنة الفرص المتاحة بالتھدیدات  ،والبیئة الخارجیة وتشخیص نقاط القوة والضعف فیھا
 - ١٦: ٢٠١١ ،الكبیسي. (حول دون وقوع األزمات قدر اإلمكانووضع التصورات التي ت ،المحتملة

  :ویمكن تناول أھداف التخطیط التربوي على النحو التالي ،)١٧
  األھداف االجتماعیة: أوال

تھدف أي سیاسة تعلیمیة إلى ھدفین رئیسیین یكونان أساسًا لألھداف االجتماعیة للتخطیط 
  ):٥ ،١٩٩٩ ،الطبیب(ھما 

  األفراد ونمو شخصیاتھم وقدراتھم وطاقاتھم ومقابلة احتیاجات المجتمع في مقابلة احتیاجات
  .تطوره االجتماعي واالقتصادي والسیاسي

 السیما إعطاء كل فرد نوع التعلیم الذي یتناسب  ،منح جمیع األفراد فرصًا متكافئة للتعلیم 
یكون مجتمعا مرنا  والعمل على تحدیث وتطویر المجتمع بحیث  ،وقدراتھ واستعداداتھ ومیولھ

 والوفاء باحتیاجات المجتمع من القوى البشریة المدرسیة الالزمة  ،یتسم بالحركة االجتماعیة
 ومنھا أیضا الحفاظ على الجید من التراث الثقافي واالنفتاح  ،لتطوره االقتصادي واالجتماعي

  .على الثقافات األخرى بما یحقق عملیة التجدید والتجوید الثقافي
   األھداف السیاسیة:ثانیا

تتوقف األھداف السیاسیة للتخطیط التعلیمي على االتجاھات السیاسیة للمجتمع الذي یحدث 
 ومن ھذه األھداف الحفاظ على النظام السیاسي  ،فیھ مثل ھذا النوع من التخطیط للتعلیم

یحقق المزید من  تطویر المجتمع بما  ، تنمیة الروح القومیة بین أفراد الشعب ،واالجتماعي للدولة
 تربیة المواطن الصالح وتحقیق التفاھم والتعاون مع الشعوب  ،االنسجام بین الفرد والمجتمع
  ).٢١ ،١٩٩٠ ،متولي(األخرى على المستوى العالمي 

  األھداف الثقافیة: ثالثا
یعد التعلیم أحد أھم الوسائل التي یحفظ بھا اإلنسان ثقافة الجنس البشرى من خالل نقلھا من 

 غیر أن للتعلیم وظیفة أخرى  ، وصیانتھا ونشرھا ولو أن ھذه وظیفة محافظة للتعلیم ،جیل إلى جیل
 وفي ضوء ما أحدثھ التقدم  ،تطویریة ھدفھا تطویر ثقافة اإلنسان وتنمیتھا وفقا الحتیاجات العصر

  ).٥١، ١٩٩٩ ،الطبیب(العلمي والتكنولوجي الحدیث من تحوالت ثقافیة ھائلة 
 وتنویعھا عن طریق  ، األھداف الثقافیة للتخطیط التعلیمي تطویر وتنمیة الثقافةومن أھم

 ونشر وتعمیم التعلیم في جمیع  ، مع المحافظة على الثقافة اإلنسانیة ونشرھا ،البحوث العلمیة
  ، وزیادة إمكانات وصول كل فرد إلى أعلى درجات السلم التعلیمي وتحقیق وحدة الثقافة ،مراحلھ

 وتطویر  ، ونموھا والقضاء على اختیار نوع من الثقافة أو التعلیم على نوع آخر ،ار المعرفةوانتش
  ،محتویات المناھج وبرامج األنشطة لتحقیق التكامل بین الدراسات التعلیمیة بأنواعھا المختلفة

            لغرض مع إعادة النظر في طرائق التعلیم والتدریس المناسبة لھذا ا ،وربطھا بالبیئة المحیطة
  ).١٣٠ ،١٩٩٣ ،عبد الملك وعلي(
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  األھداف االقتصادیة: رابعا
 بھدف تحقیق أھداف  ،إن التخطیط للتعلیم یجب أن یتم ضمن إطار التخطیط الشامل للدولة

ومن األھداف االقتصادیة للتخطیط التعلیمي مقابلة احتیاجات  ،معینة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
 وزیادة  ،المدى القصیر والبعید من القوى العاملة ذات المستویات الوظیفیة المختلفةالبالد على 

 وزیادة قدرة الفرد على التحرك  ،الكفایة اإلنتاجیة للفرد عن طریق إكسابھ المھارة والخبرة
بحیث یستطیع تغییر عملھ أو وظیفتھ بسھولة تبعا لظروف اإلنتاج أو التغیرات  ،الوظیفي

 والمساھمة في اإلسراع في  ،ومواجھة مشكالت البطالة للمتعلمین وغیر المتعلمین ،االقتصادیة
 وإعداد  ،عملیة التطویر االقتصادي والصناعي عن طریق تنشیط البحث العلمي والتكنولوجي

 لیس فقط بین أنواع  ،وتنسیق سیاسیة الصرف على التعلیم ،األفراد القادرین على القیام بھ
 ورسم السیاسات  ، المختلفة بل بین قطاع التعلیم والقطاعات االقتصادیة األخرىومستویات التعلیم

الخاصة باستغالل مخصصات التعلیم أقصى استغالل ممكن عن طریق اتباع الطرق العلمیة لتحلیل 
  .تكالیف التعلیم مع زیادة كفاءتھ وإنتاجیتھ إلى أقصى حد

  :أھمیة التخطیط
 فھو یساعد على تحدید األھداف وتوضیحھا  ،ملیة التعلیمیةیعد التخطیط التربوي أساس الع 

 ومعنى  ،ویبین مراحل العمل للوصول إلى األھداف كما یتضمن تطویرا مستمرا في األداء والتنفیذ
وینیر الطریق لرسم السیاسات وصناعة القرارات  ،ھذا أن التخطیط یبعد التنفیذ عن العشوائیة

 كما یتم في ضوئھ وضع قواعد الرقابة  ،تي ینظم العمل في ضوئھاوالتخطیط السلیم ھو القاعدة ال
  ). ٣٢ ،٢٠٠٧ ،ومحمود ،الحریري(على التنفیذ لمتابعة ما ینجز من عمل وتقویمھ 

 ,Zechlin, L, 2010( والمتمثلة في  ،كما ترجع أھمیة التخطیط للمزایا التي یوفرھا
260:(  

ھا بحیث یسھل توضیحھا للعاملین و ھو ما یسھل یساعد على تحدید األھداف المراد الوصول إلی .١
 تنفیذھا

 یساعد على تحدید اإلمكانات المادیة و البشریة الالزمة للوصول للھدف .٢
 یقلل من التعارض و التضارب بین المھام المختلفة .٣
 و سیلة فعالة لتحقیق الرقابة الداخلیة و الخارجیة .٤
 یساعد على تنمیة مھارات األفراد .٥
 متعلقًا بالتنبؤ وھو ما یجعل المنشئة مستعدة لمواجھة أي طیط جزءًا مستقبلیًاتشمل عملیة التخ .٦

 أزمة طارئة
  :التربوي للتخطیط األساسیة والمبادئ المقومات

  :)٢٩ ،٢٠٠٦ ،آدم( للتخطیط مقومات ومبادئ أساسیة یجب أن یتصف بھا أھمھا
 بمعنى ،واألھداف المنشودة مالاآل مع والممكنة المتاحة اإلمكانیات بھا تناسب ویقصد :الواقعیة .١

  .والموارد المتاحة اإلمكانیات ضوء في الخطة تنفیذ وإستراتیجیات أھداف وضع
 لضمان الموارد المتاحة كافة على والتوجیھ السیطرة للخطة یكون بھ أن ویقصد: الشمول .٢

  .ازنالنمو المتو یكفل مما التخطیطیة والسیاسات القرارات بین والتكامل التناسق تحقیق
 تظھر أثناء التي واالحتماالت الطارئة الظروف مواجھة على الخطة قدرة  وتعني:المرونة .٣

  .التنفیذ
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 ،من خطط سبقھا ما وبین التخطیط عملیات مختلف بین العضوي الربط وتعني :االستمراریة .٤
  .قادمة خطط من یتبعھا ما وبین لھا مكملة الحالیة الخطة تعد حیث

 مستویاتھم بحیث مختلف على واألفراد الوحدات لكافة عمل برنامج خطةال اعتبار  أي:االلتزام .٥
 وضمان تنفیذھا بالفعل تمارس عملیة إجراءات إلى الخطة بترجمة وذلك ،التنفیذ ملزمة تصبح

 .لھا المحدد الزمني للجدول وفًقا
 خطةإقرار ال للتخطیط المركزي الجھاز یتولى أن أي :التنفیذ مركزیة وال التخطیط مركزیة .٦

 التنفیذ یقصد والمركزیة ،التنفیذ موضع لوضعھا األساسیة القرارات واتخاذ النھائیة بصیغتھا
  .المحدد والزمن ،واإلجراءات ،األھداف وفق الخطة تحقیق المنفذة الجھات تولي بھا

  .الخطة نجاح لضمان أساسي كشرط الحكومیة المشاركة تحقیق وتعني: المشاركة .٧
والوسائل  األھداف بین ما والتنسیق للخطة الداخلیة فرداتالم تكامل أي: التنسیق .٨

 .للتنفیذ الالزمة واالستراتیجیات
 إلى ثم إسنادھا ،تفصیًال أكثر وخطط إجراءات إلى الخطة ترجمة أي :والمتابعة التنفیذ سھولة .٩

 ،المستمرة لإلدارة والرقابة ،التنفیذ وسبل ،للمسؤولیات واضح تحدید مع كفؤ إداري جھاز
  .وتوجیھ المسار التعدیل إلمكان المركزي والتخطیط التنفیذ أجھزة قبل من المنتظمة لمالحظةوا

  :التربوي التخطیط في المؤثرة العوامل
  ):٦٠ ،٢٠٠١ ،وإبراھیم ،سعادة(یتأثر التخطیط التربوي بعدد من العوامل أھمھا 

 في عملیة التربویة السیاسة لراسمي والرئیسة العامة التوجھات تمثلھا التي: التربویة السیاسات .١
 مباشر في بشكل تؤثر التربیة مجلس وتوجھاتھا وتوجھات التربیة والتعلیم فوزارة ،التخطیط
  .األخرى دون الجوانب بعض في الملحة الحاجة إلى -أحیانًا– النظر دون التربیة تخطیط

رؤیتھا  تربویةال للخطط الممولة الجھات ھذه تفرض حیث :التربویة للخطط الممولة الجھات .٢
غیر  تكون قد التي الشروط بھذه التخطیط یتأثر وبذلك ،التربوي التخطیط عملیة على وشروطھا

  . ومبادئھ معتقداتھ تمس قد التي أو ،المجتمع إلیھا یتطلع التي التربیة ألھداف أو للواقع مالئمة
في  مھمًا دورًا یراتالتغ ھذه تلعب حیث :والمحلیة العالمیة والسیاسیة االقتصادیة التغیرات .٣

خبرات  إلى یحتاج المفتوح؛ السوق إلى المغلق السوق من االنتقال إن حیث التربوي التخطیط
 ،العمل سوق في النقص لسد الالزمة بالخبرات وتزوده االقتصادي التغییر ھذا تواكب جدیدة
 ،التربوي التخطیط في دوًرا تلعب حیث العالمي؛ المستوى على السیاسیة التغییرات وكذلك

واألنظمة  المناھج لتغییر خارجیة قوى قبل من ضغوط من یعاني الذي العربي وخصوًصا
 .العربیة الدول معظم في بھا المعمول التربویة

 أو إطالة التنفیذ في تأخیر أي وأن ،زمنیة بفترة محكوم خطة أي تنفیذ إن حیث: الزمنیة الفترة .٤
 في نفوس الحماس وتخفیف ،تأخیرھا أو األھداف قتحقی عدم إلى یؤدي للخطة الزمنیة الفترة

 االستعجال غیر یعني قد الخطة وقت في تقلیل أي وأن ،الخطة على سلبًا ینعكس مما ،العاملین
 .المرجوة للفائدة تحقیق دون وضعھا تم قد وضعھا تم التي األھداف وأن ،المنطقي

تحدید  إلى تؤدي المشاركة ھذه إن حیث :التخطیط في الشعب ألطیاف الواسعة المشاركة .٥
   .برمتھا التخطیط عملیة على وتأثیره التربویة الخطط واضعي مع تتعارض قد التي األولویات
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  :المراحل العامة للتخطیط التربوي
  :تمر عملیة التخطیط التربوي بعدة مراحل ھي

 ،أو فشلھا ،حھاویتم فیھا تقویم التجربة السابقة وجوانب نجا:  مرحلة التحضیر واإلعداد-:أوال
كما ). ٢٠٠٢ ،الحاج محمد(وتشخیص الواقع الراھن والعوامل المؤثرة سلبًا أو إیجاًبا  ،وأسباب ذلك

وعقد مجموعة من  ،یتم في ھذه المرحلة إجراء الكثیر من األبحاث العلمیة في المجاالت المختلفة
  ). ٢٠٠٤ ،الجواد(اللقاءات أو الندوات أو المؤتمرات 

  : إلى ما یجب القیام بھ في ھذه المرحلة) ٢٠٠٢ ،حاج محمدال(ولقد أشار
وذلك بغرض تحدید العبء  ،جمع الدراسات التفصیلیة للسكان من حیث تركیبھم وتوزیعھم -١

  .الملقى على التعلیم
على المدى  ،تقدیر االحتیاجات من القوى العاملة الالزمة لخطط التنمیة من حیث الكم والكیف -٢

 ،ودراسة الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة وأثرھا على التعلیم ،عیدالقریب والمتوسط والب
 .والتنبؤ باتجاھات التغیرات وعمقھا ومداھا

مسح دقیق لنظام التعلیم وإمكاناتھ واإلسقاطات المتوقعة بھدف تحدید مجاالت التطویر  -٣
 .والواجبات الالزم إدخالھا لتحقیق األھداف الملقاة علیھ خالل فترة الخطة

 دلیل عمل لكیفیة صیاغة جزیئات الخطة من قبل كل المستویات اإلداریة المختلفة حتى وضع -٤
 .أدنى وحدة نظام في التعلیم

النزول بھذا الدلیل على كل وحدات الجھاز التعلیمي لوضع تصور مخطط مبدئي لما تحتاجھ  -٥
ات الفعلیة من نمو وتطویر لتكون تابعة من كل وحدات الجھاز التعلیمي ومعبرة عن المتطلب

 .لھا
 .رصد اإلمكانات البشریة والمادیة وعلى مستوى كل المناطق -٦

 في ضوء الدراسات والبحوث واإلجراءات التي تمت في المرحلة : مرحلة تحدید األھداف- :ثانیًا
كما تتضح المعالم التي في ضوئھا یمكن تحدید احتیاجات  ،السابقة تتضح إمكانات الحاضر

للمخططین القیام بترجمة األھداف القومیة الكبرى للمجتمع إلى أھداف وبذلك یمكن  ،المستقبل
والواقع أن اختیار األھداف لیس سھًال إذ یحتاج ) ٢٠٠٤، الجواد(تفصیلیة جزئیة واضحة المعالم 

 ،إلى جھد في المفاضلة بینھا في ضوء األولویات والبدائل واإلمكانیات والظروف دونما تعارض
وینبغي أن تكون األھداف معبرة عن الواقع وتستجیب لھ ) ٢٠٠٢ ،ج محمدالحا(وحساب النتائج 

كما یجب أن تكون متناسقة ومتكاملة فیما بینھا  ،وواضحة ومختصرة بقدر اإلمكان ،وقابلة للتحقیق
 ).٢٠٠٦، آدم(

 وتتضمن ھذه المرحلة ترجمة الصورة العامة إلى صور رقمیة : مرحلة وضع إطار الخطة- :ثالثًا
بناء على ما  ،ت مادیة في ھیئة برامج عمل مفصل ألولویات المشاریع وبرامج العملومؤشرا

وتقدم في ھذه الخطة  ،تقترحھ وحدات التعلیم آخذة بعین االعتبار اإلمكانات والموارد المتاحة
مجموعة من اإلجراءات مثل تقویم أوضاع التعلیم وحصر مشكالتھ وما ینبغي إحداثھ من أجل 

وصیاغة االحتیاجات في ضوء اإلمكانات المتاحة وتحدید ) ٢٠٠٦، آدم( المرسومة تحقیق األھداف
األسس والمعدالت الخاصة بسیاسة القبول ومعدالت نموھا ووضع برنامج شامل ومفصل لما یجب 
إحداثھ من تطویر في نظم ومؤسسات التعلیم والتنسیق بین المشروعات جغرافیًا وزمانیًا لتجنب 

الحاج ( وتحدید الزمن والتكلفة ومصادر التمویل ودراسة االحتماالت المتوقعةجواالزدواالتضارب 
 ).٢٠٠٢، محمد



 
 ٢٠١٨ر لسنة عشتاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث    

 

- 60 - 

 بعد وضع الصورة النھائیة للخطة على المستوى الشامل لقطاع التعلیم : مرحلة إقرار الخطة-:رابعًا
ناقشتھا على وم ،تقوم الھیئة العلیا بدراستھا الدقیقة مع غیرھا من مشاریع الخطط القطاعیة األخرى

فتعدل في ضوء االعتبارات الخاصة بظروف كل قطاع وطبیعة النشاط  ،مستوى االقتصاد القومي
والتأكد من قابلیة الخطة للتنفیذ بحیث ال تحدث اختناقات تؤدي إلى تعطیل اإلنتاج  ،الذي یمارسھ

 والتخصصیة بإقرار ثم بعد ذلك تقوم الھیئة العلیا السیاسیة ،)٢٠٠٢، الحاج محمد(وضیاع الموارد 
الخطة وغالبًا ما تعرض الخطة على السلطة التشریعیة لمناقشتھا وإقرارھا تمھیدًا العتمادھا من 

ثم تصدر السلطة التنفیذیة قرارھا  ،وقد تعرض على المنظمات الشعبیة ،جانب السلطة المختصة
 ).٢٠٠٦ ،آدم(

وھنا تتخذ القرارات الداخلیة  ،وجبة التنفیذ بعد إقرار الخطة فإنھا تصبح م: مرحلة التنفیذ-:خامسًا
لقطاع التعلیم المحدد لمؤشرات ومالمح التنفیذ لكل الوحدات اإلداریة بما فیھا الوظائف األدنى 

مع اقتران ذلك باإلجراءات واألسالیب التي تمكن  ،مستوى بحیث توزع مقادیر الواجبات واألعباء
 وھذا یتطلب تھیئة كل  ،تمرًا حتى بعد االنتھاء من الخطةمع ضرورة أن یظل التنفیذ مس ،من التنفیذ

مكونات النظام التربوي وحشد الطاقات المختلفة مع التركیز على نوعیة القوى المنفذة والعمل على 
وقد یساعد ذلك على وضوح السیاسات  ،تعدیل أنماطھا السلوكیة بما یتفق ومتطلبات تنفیذ الخطة

لبا ما تظھر بعض المشكالت التي تعیق التنفیذ وعندئذ یجب على السلطة وغا ،وتھیئة المناخ المالئم
والخطة ) ٢٠٠٢ ،الحاج محمد(السیاسیة والقیادات التنفیذیة أن تسارع في اتخاذ الحلول المناسبة 

بحیث یمكن تعدیلھا حسب الظروف المحیطة  ،الناجحة ھي التي یتوافر فیھا قدر كبیر من المرونة
 ).٢٠٠٤ ،الجواد(

 ،ال تقع مسؤولیة المتابعة والتقویم على المخططین أنفسھم:  مرحلة المتابعة والتقویم-:سادسًا
وال ینتھي التخطیط بمجرد ) ٢٠٠٤، الجواد(ولكنھا تقع على عاتق جھاز خاص ھو جھاز المتابعة 

الحظة التنفیذ وتتم المتابعة بم ،بل یمتد إلى المتابعة الدائمة والتقویم المستمر ،وضع الخطة وتنفیذھا
وتحدید خطواتھ ودرجة نجاحھ وانحرافھ من الخطط المحددة حتى یتم تالفي حدوث أي انحراف 

النوع األول متابعة التنفیذ الذي تقوم بھ : والتعرف إلى مشكالت التنفیذ وھنالك نوعان من المتابعة
ل إلى البرامج الیومیة وقد یمی ،الوحدات التنفیذیة ویسعى إلى التعرف على منجزات وأداء األفراد

والنوع الثاني ھو متابعة  ،مما یضمن في النھایة تنفیذ نصیبھا من الخطة وفقًا لقواعد رقابیة معینة
جھاز التخطیط ویؤدي إلى تعدیل الخطة أو اإلجراءات التفیذیة وتغییر السیاسات بما یضمن تحقیق 

 ).٢٠٠٦ ،آدم(أھداف الخطة
  : األدوار التنظیمیة: ثانیا

قق معرفة الفرد لمحددات وعناصر سلوكھ مزایا كثیرة من أھمھا تدعیم فرص االلتزام تح
بالسلوك الصحیح وتجنب العوامل التي تؤدى إلى اإلدراك الخاطئ للمواقف والتي تشـوه عملیة 
االتصال أو التعرض لمستوى غیر مالئم من الضغوط أو عدم التفاعل واالستجـابة الغیر صحیحة 

  .دارةللزمالء واإل
تساھم دراسة السلوك التنظیمي في التعرف بشكل أكثر دقة وشموال على البیئة المحیطة كما 
 تدعیم التفاعل اإلیجابي لھا من خالل االستجابة لمطالبھا التي ال تتعارض مع مصالح فيمما یساعد 

 .وأیضا تساعد في تجنب اآلثار الضارة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة ،المنظمة
  : ھوم التنظیممف

بأن التنظیم ھو إحدى الوظائف اإلداریة وھو ) ١١٩، ١٩٨٩(ذكر فؤاد سالم وآخرون 
یتضمن تحدید أوجھ النشاطات المختلفة وتوزیعھا على العناصر العاملة وھذه الوظیفة لھا أھمیتھا 

حتاج كل وت. نظرًا لكونھا تربط بین جمیع األفراد في أي مؤسسة من أجل تحقیق األھداف المرجوة
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مؤسسة إلى تنظیم إداري حتى تتمكن من توزیع العمل بین العاملین فیھا بشكل یوضح عالقة 
وذكر أن معظم التعاریف تتفق على أن  ،بعضھم ببعض ویحدد السلطات والمسؤولیات لكل منھم

التنظیم ھو اإلطار الذي یتم بموجبھ ترتیب جھود جماعة من األفراد وتنسیقھا في سبیل تحقیق 
ویتطلب ھذا تحدید النشاطات المطلوبة لتحقیق تلك األھداف وتحدید األفراد  ،ھداف محددةأ

المسئولین عن القیام بھذه النشاطات وكذلك تحدید اإلمكانات والموارد التي سیستخدمھا ھؤالء 
  .وتوضیح العالقات اإلداریة بینھم من حیث السلطة والمسؤولیة ،األفراد

ة بكل ما یساعدھا على تأدیة وظیفتھا من المواد األولیة والعدد إمداد المنشأ (وعرف بأنھ
ورأس المال واألفراد ویستلزم وظیفة التنظیم من المدیر إقامة العالقات بین األفراد ببعضھم البعض 

  ). ٨٤ ،١٩٨٦ ،توفیق) (وبین األشیاء مع بعضھا البعض
ھ توزیع أوجھ النشاط أن التنظیم یقصد ب) ١٦٩، ١٩٨٩(وذكر إبراھیم مطاوع وآخرون 

المختلفة على أفراد الجماعة مع تفویض السلطة إلنجاز ما أسند إلیھم من أعمال بأعلى مستوى 
وأن التنظیم یعد حجر الزاویة الذي یقوم علیھ صرح اإلدارة في  ،لألداء مع أقل جھد وأقل التكالیف

  . القیام بمھام أعبائھا المختلفةكافة المشروعات في العصر الحدیث وأداة الزمة لتنفیذ سیاساتھا و
  :مفھوم السلوك التنظیمي

الدراسة المنظمة لسلوك " ھو التنظیميأن السلوك ) Vecchio, 2000, 6(یرى فیكتشو 
  ".واتجاھات كل من األفراد والجماعات داخل المنظمات

 إلى أن السلوك (Greenberg & Baron, 2000, 4)بارون  ، بینما یشیر جرینبرج
عن  ، أماكن العمل داخل المنظماتفي یسعى إلى معرفة سلوك العاملین الذيالمیدان " ھو يالتنظیم

 حد فيوتستخدم ھذه المعرفة كغایة . والعملیات التنظیمیة ،والجماعة ،طریق الدراسة المنظمة للفرد
 الفعالیة  والممارسین المھتمین بتحسیناإلنسانيذاتھا من قبل كل العلماء المھتمین بأساسیات السلوك 

  ". المنظماتفيالتنظیمیة ورفاھیة األفراد 
 تصدر عن الفرد نتیجة التياالستجابات "  بأنھ التنظیميأما أحمد ماھر فیعرف السلوك 

ویتضمن السلوك بھذا . الحتكاكھ بغیره من األفراد أو نتیجة التصالھ بالبیئة الخارجیة من حولھ
أو تفكیر أو سلوك لغوى أو مشاعر أو انفعاالت أو  حركيالمعنى كل ما یصدر عن الفرد من عمل 

  .)٢٣ ،٢٠٠٣ ،ماھر( "إدراك
 إلى السلوك )(Wanger & Hollenbeck.1998, 4 ھولینبك ،بینما ینظر وینجر

 كما اإلنسانيمجال للدراسة یھدف إلى التنبؤ والتفسیر والفھم والتغییر للسلوك "  على أنھ التنظیمي
  ". المنظماتفيیحدث 
  : التنظیمأھمیة 

على إیجاد الوسیلة  أن التنظیم یساعد)١٧١ ،١٧٠ ،١٩٨٩(ذكر إبراھیم مطاوع وآخرون 
 كما أنھ یساعد على تحقیق الترابط ،من القیام بمھام وظائفھم) المشرفون(التي یمكن بھا المدیرون 

على وجھ فالرئیس ال یمكن أن یكون فاعًال إال إذا علم  ،بین جھودھم أثناء مباشرتھم لوظائفھم
وإلى من یجب علیھ أن یرفع تقاریر عن نتائج العمل و من یساعده .التحدید أوجھ النشاط المنوط بھ

ھذا فضًال عن كیفیة تكوین الجماعة .ومن ھم الذین سیعرضون علیھ نتائج أعمالھم.في ھذه األنشطة
أما بالنسبة  ،وعالقة ھذا الرئیس بالرؤساء اآلخرین وطرق االتصاالت الرسمیة أفقیًا ورأسیًا

للموظف العادي أو المعلم فلیس المطلوب منھ فقط المھارة بل یطلب منھ أیضا العلم بمطالب 
ومعنى ذلك أن التنظیم .الوظیفة وحدود ھذه الوظیفة وعالقة الوظیفة التي یشغلھا بالوظائف األخرى
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 ،أحسن كفایة في األداءوالحصول على  ،الجید یساعد على تحقیق األھداف العامة لإلدارة التعلیمیة
  .وضمان سیر العملیات المختلفة اإلداریة والتعلیمیة في سھولة ویسر

یحتوي على  :وللتنظیم قدر كبیر من األھمیة لعمل المنظمة وتأتي أھمیتھ من حیث إنھ
 یتم فیھ تقسیم العمل الكلي للمنظمة إلى -التفاصیل المتعلقة بالعمل المطلوب إنجازه لتحقیق األھداف

 فیھ یتم الربط -أنشطة یمكن أداؤھا بالدقة المطلوبة بواسطة شخص واحد أو مجموعة من األشخاص
 یضع التنظیم آلیة لتنسیق أعمال األفراد -بین مھام األفراد في المنظمة بطریقة منطقیة وكفاءة

دیالت الالزمة یراقب التنظیم فعالیة المنظمة وُیدخل التع. بالمنظمة بحیث تعتبر كًال موحدًا ومنسجمًا
   ).٢٧٣ ،٢٠٠٢ ،المقلي(والمطلوبة للحفاظ على الفعالیة أو زیادتھا 

كما تعد دراسة السلوك التنظیمي مھمة للمدیرین وللعاملین وأیضًا للمستفیدین من الخدمات 
  : ویمكن تحدید أھمیة السلوك التنظیمي في النقاط اآلتیة. في المنظمات العامة

یة للمنظمة استلزم ضرورة االھتمام بدراسة وفھم سلوك األفراد لما لھا من  ـ أھمیة الموارد البشر١
  .تأثیر على فاعلیة المنظمة 

 جذب االنتباه إلى ضرورة االھتمام بتنمیة وتطویر ھذه  ، ـ تغیر النظرة إلى الموارد البشریة٢
 ثم فإن الفھم ویمكن تحقیق ھذا باالستثمار فیھ لزیادة كفاءتھ وتحسین مھاراتھ ومن. الموارد

 واتخاذ اإلجراءات  ،یمكن المنظمة من التعامل مع األفراد بطریقة صحیحة الصحیح لسلوك األفراد
  ). ١٥ ،٢٠٠٢ ،حسن. (السلوكیة التصحیحیة كلما تطلب األمر

 ـ تعقد الطبیعة البشریة ووجود االختالفات الفردیة التي تمیز ھذا السلوك مما تطلب من المنظمة ٣
االختالفات للوصول إلى طرق تعامل متمایزة تتناسب مع ھذه االختالفات وھذا  ل ھذهفھم وتحلی

   .)Richard M., Hodgetts, 1999, 69( ھذا السلوك فيزیادة للتأثیر والتحكم 
 ,.John R( ـ إن تفھم طبیعة وعناصر السلوك یمكن أن تزید من فعالیة أداء المدیرین والعاملین ٤

1998, 4( .  
 كمجال للدراسة بتوضیح وتفسیر التباین أو االختالف بین السلوك التنظیميالسلوك  ـ یھتم ٥

كما أن ھذا .  منظمة من ناحیة أخرىأي فيالخاص باألفراد من ناحیة وبین المجموعات المختلفة 
 زیادة فيومن ثم المساھمة  ، المنظماتفيالتفسیر یساعد على زیادة فعالیة إدارة العنصر البشرى 

   .الكفاءة والفعالیة لھذه المنظماتمستوى 
والفرص والمشكالت المرتبطة بھ تمثل جوھر  ، ـ یوجد وعى متزاید بأن مشاكل العنصر البشرى٦

ومن ثم فإن الدارسین والممارسین والمھتمین بإدارة المنظمات یحتاجون  ،التنظیميالنجاح أو الفشل 
   . وإدارتھ بفعالیةالتنظیميلوك إلى مزید من المعرفة والمھارات الخاصة بتفسیر الس

 سواء كان خاصًا باألفراد أو بالجماعات من التنظیمي ـ تعتبر المعرفة الدقیقة والكافیة بالسلوك ٧
 Jerald( المتطلبات األساسیة الالزمة لفھم ھذا السلوك وتفسیره والتنبؤ بھ والسیطرة علیھ

Greenberg,1999. 1(.  
  . األمثل والفعال لھذه الموارد البشریةتصادياالق ـ ضمان تحقیق االستخدام ٨
 ،عمران(  ـ ضمان حسن االستفادة من العناصر الفنیة والتكنولوجیة وكافة الموارد الطبیعیة٩

٣٥ ،١٩٩٨(.  
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  : أھم عناصر التنظیم
 : أھم عناصر التنظیم اإلداري بشكل عام بالتالي) ١٢٠ ،١٩٨٩(ذكر فؤاد سالم وآخرون 

 .اطات التي تمارسھا المنشأة لتحقیق أھدافھا األعمال و النش-١
 .األفراد والعاملون في المنشأة على مختلف مستویاتھم العلمیة أو الفنیة-٢
 اإلمكانات أو الموارد المتاحة للمنشأة وھى تشمل المواد والطاقة والمال والمعلومات -٣

 .والتكنولوجیا
 .لمخططة ألداء األعمال أو األنشطة النظم واإلجراءات أو الطرق والخطوات والمراحل ا-٤
 الھیكل أو أسلوب توزیع األفراد العاملین بین األعمال والنشاطات المختلفة و تحدید عالقاتھم -٥

 .الوظیفیة وخطوط االتصال
 . تحدید السلطات والمسؤولیات لكل مركز وظیفي-٦

 ولكن أھم ھذه .ھذا ولكل من العناصر السابقة دوره وأھمیتھ في الوظیفة ا التنظیمیة
فھم الذین . العناصر ھو عنصر األفراد ألنھم القوة الدافعة الحقیقیة والمحركة ألي تنظیم إداري

التنظیم وتوزیع السلطات والمسؤولیات ویسترشدون بالسیاسات والنظم  یتولون تصمیم
 .كما یقومون بالتنفیذ الفعلي للنشاطات ،واإلجراءات

   :أنواع التنظیم اإلداري ومبادئھ
یعتبر التنظیم الوظیفة الثانیة من الوظائف اإلداریة أو المرحلة الثانیة من المراحل اإلداریة 

  . ومبادئھ ،یجب على اإلدارة االھتمام بھ ومعرفة أنواعھ وأسبابھ وایجابیاتھ وسلبیاتھ
صود لذاتھ  یوجد نوعان من التنظیم ھما التنظیم الرسمي وھو تنظیم مق:أنواع التنظیم اإلداري: أوًال

أما التنظیم الثاني ھو التنظیم غیر الرسمي وھو غیر  ،ویقام في المنشاة أو المنظمة لتحقیق أھدافھا
  .ولكنھ یظھر الحقًا وھنالك أسباب لظھوره ،مقصود لذاتھ ابتداًء

   The formal organization :التنظیم اإلداري الرسمي -١
المنظمة وتحدید العالقات بین األفراد فیھا ُعرف التنظیم الرسمي بأنھ ھو الذي یھتم بھیكل 

ویبن لكل فرد  ،وبتقسیم األعمال وتوزیع االختصاصات وتحدید السلطات والمسئولیات في المنظمة
في المنظمة الدور الذي یقوم بھ والواجبات المطلوب تأدیتھا ویسیر ھذا التنظیم حسب قواعد 

ل مبدأ تقسیم العمل وتساوى السلطة مع المسئولیة ومبادئ معینة تعتبر من المقومات األساسیة لھ مث
ویعتمد ). ١٢٩ ،١٢٨ ،١٩٩٩ ،عصفور(ونطاق اإلشراف ووحدة الرئاسة وتفویض السلطة 

ثم نظم تشغیلھا وإجراءات ھذه  ،ھیكل المنظمة: التنظیم الرسمي على ثالثة مكونات أساسیة ھي
 المختلفة والنظم اإلداریة التي تطبقھا من النظم المختلفة بالمنظمة وإداراتھا وأقسامھا ووحداتھا

أما المكون األساسي الثالث للتنظیم یشمل التكنولوجیا بكل محتویاتھا وعلى قدرة . لوائح وقوانین
الكفاءات التنظیمیة المختلفة إداریًا وفنیًا ومدى تعاونھا ومھاراتھا في أداء مھامھا وتأتي ثمار 

   .إبطاًء في تحقیق أھداف المنظمةالتنظیم الرسمي بالمنظمة دعمًا أو 
   Informal organization :التنظیم اإلداري غیر الرسمي -٢

ُعرف التنظیم غیر الرسمي بأنھ عالقات شخصیة أي أنھا تتعلق بالعمل مباشرًة ولم تنشأ 
نیة ابتداًء بموجب القوانین واللوائح ولم تأخذ حیزًا في الھیكل التنظیمي أو الخریطة التنظیمیة القانو

  ). ٢٧ ،٢٠٠٩ ،عبد الرحمن(وإنما نشأت ھذه العالقات الحقًا لضرورة ملحة ومشكالت طارئة 
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  : األدوار التنفیذیة :ثالثًا
من الصعوبة الفصل بین أدوار المعلم الرتباط بعضھا ببعض إذ أن المعلم یتعامل مع التلمیذ 

تؤثر شخصیة المعلم في شخصیة منذ بدایة التشكیل والتكوین الجسمي والعقلي واالنفعالي لذلك 
وعلى الرغم مما تتمیز بھ أدوار المعلم المختلفة عن غیرھا من المھن األخرى  الطالب إلي حد كبیر

إال أن تنفیذھا ال یتحقق بسھولھ نظرا ألنھ مطالب بالقیام بأدوار متعددة في مجاالت شتي وھذا یفوق 
یة على المعلم وزیادة اإلمكانیات التكنولوجیة إمكانیات أي فرد مما یتطلب تخفیف األعباء الوظیف

التعلیمیة التي تساعد المعلم علي أداء أدواره مثل آالت العرض والمجسمات وغیرھا من األدوات 
  . التي توفر الجھد البدني والعضلي للمعلم

  : أنواع أدوار المعلم التنفیذیة
 : ذھا المعلم بشكل مستمر ھيأن ھناك خمس أدوار رئیسیة ینف) م٢٠١٣(ذكر قاسم عبد اهللا 

  :األدوار التربویة -
ھي األنشطة التي یمارسھا المعلم داخل الفصل بھدف التأثیر المباشر على الطالب لتعزیز 
انتمائھم للقیم وتنمیة میولھم واستعداداتھم العلمیة وھذا یتطلب من المعلم حسن المظھر واالتزان 

  .االنفعالي

 : األدوار التعلیمیة -
 النشاط الذي یمارسھ المعلم بتقدیم المحتوي الدراسي للطالب المحدد بفترة زمنیة یقصد بھ

  . خالل العام الدراسي وتقدیم نتائج مرور المتعلمین بھذه المواقف التعلیمیة

   :األدوار المدرسیة -
ھي األنشطة التي یقوم بھا المعلم بالتعاون مع الجھاز اإلداري للمدرسة ومعلمي المواد 

وھذا یؤكد أن الوظیفة التعلیمیة للمدرس ال تعني فردیتھ وإنما ھناك وحدة إنتاجیھ أخري  .األخرى
 .تكمل األعمال األخرى المرتبطة بالمدرسة

 :  األدوار المھنیة -
ھي األنشطة التي یمارسھا المعلم مع الزمالء داخل النقابة المھنیة التي تساعد على االرتقاء 

 .ا في ھذه النقابةبالمھنة وحل مشاكلھا بصفتھ عضو

 :  األدوار االجتماعیة -
یقصد بھا قیاده عملیة التغیر االجتماعي ومساعدة الطالب علي التفاعل االجتماعي بینھم 

  .وإعدادھم لتحمل المسئولیة وتطویر أوضاع المجتمع عن طریق تغییر المفاھیم الخاطئ
  : األدوار التقویمیة: رابعاً 

  : مفھوم التقویم
حیث یعتمد نجاحھا  ،وجانبًا من أھم جوانب أي نظام تربوي ،ركیزة أساسیةیمثل التقویم 

وھناك العدید من التعریفات لمفھوم . إلى حد كبیر على جودة ودقة ما تخضع لھ من عملیات تقویم
العملیة التي یقوم بھا الفرد أو الجماعة لمعرفة : "من بینھا تعریف التقویم بصفة عامة بأنھ ،التقویم

: وُیعرف كذلك بأنھ". التي یتضمنھا المنھج ،جاح أو الفشل في تحقیق األھداف العامةمدى الن
" عملیة الحكم على مدى فاعلیة أو قیمة الخبرة التعلیمیة كما تم قیاسھا بالنسبة ألھداف التدریس"
ة عملی: "ومن الناحیة التربویة والتعلیمیة ُیعرف التقویم بأنھ). ١٣٧ص ،م٢٠١١ ،إبراھیم وشریف(
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مقصودة ومنظمة تھدف إلى جمع المعلومات والبیانات عن جوانب العملیة التعلیمیة بھدف تحدید 
وھو بذلك أسلوب علمي منھجي یتم من خاللھ  ،"جوانب القوة لتدعیمھا وجوانب الضعف لعالجھا

وھو جزء مكمل لھا وأحد المؤشرات  ،تشخیص دقیق للعملیة التربویة والتعلیمیة وتعدیل مسارھا
مة للتعرف على مدى كفاءة المناھج والمقررات وطرق التدریس إلى جانب كفاءة مدخالت ھملا

  ). ١٨ص ،م٢٠١١ ،القاضي(العملیات التعلیمیة األخرى 
بأنھ عملیة منھجیة منظمة مخططة تنظمن : التقویم التربوي) ٢٠٠٥(وعرف زیتون 

قائق لذلك السلوك التي تم التوصل وذلك بعد مقارنة المواصفات والح ،إصدار اإلحكام على السلوك
 ).٣٤١ ،٢٠٠٥ ،زیتون(إلیھا عن طریق القیاس مع معیار جرى تحدیده 

عملیة جمع البیانات والقیاس یتبعھا " تعریف التقویم بأنھ) ١٥٧، ١٩٩٦(وذكر فھد الحبیب 
وسائل تحلیل للنتائج في ضوء معاییر علمیة بھدف التعرف على المشكلة وتحدیدھا وتقریر أنسب ال

  ه العملیات بھدف التطویر المستمرلعالجھا ومتابعة ھذ
وعندما یكون الغرض من التقویم ھو المقارنة بین نقاط الضعف ونقاط القوة في العمل 

والبحث  ،فإنھ یقصد بھ عملیة التشخیص التي من خاللھا رصد تلك اإلیجابیات والسلبیات ،التربوي
  .والتفكیر الجاد في إیجاد الحلول والعالج المالئم لھا ،عن السباب الكامنة وراء كل قصور وضعف

ومن خالل التعریفات السابقة وغیرھا لمفھوم التقویم یمكن الوقوف على مجموعة من 
  :خصائص وسمات التقویم في المجال التربوي والتعلیمي من أبرزھا ما یلي

 . جوھریا باألھدافیرتبط ،إن التقویم جزء ال یتجزأ من العلمیة التربویة والتعلیمیة  .أ 
وأنھ لیس ھدفًا في حد  ،إن التقویم عملیة معقدة تشمل كثیر من األنشطة ولھا خطوات متعددة  .ب 

وترشدنا إلى مواطن الضعف حتى  ،بل وسیلة یمكن بھا معرفة ما تم تحقیقھ من أھداف ،ذاتھ
 .نعمل على إصالحھا أو تجنبھا

  : األسس والمبادئ الخاصة بالتقویم
 ،النجار(ومنھا  ،بعض األسس التي ینبغي مراعاتھا عند تقویم األداءیعرض النجار 

٩٦ ،٢٠٠٥:(  
ویشتمل محتوى المادة الدراسیة وما یتصل بھ من : أساس اكتساب المعارف والمعلومات .١

  .المھارات المعرفیة والعلمیات وأشكال عملیات التفكیر المنطقي التي تسود الفصل
ویشتمل االستفادة من المعلومات السابقة لدى : میذأساس وسائل توصیل المعلومات للتال .٢

 .الطالب وطریقة توصیل المعلومات واألسالیب والوسائل التي یستعین بھا المعلم
الذي یتناول التفاعل بین المعلم والطالب والعواطف المتبادلة بینھما : األساس السیكولوجي .٣

 . ومدى ایجابیة أو سلبیة المعلم مع تالمیذه
فني أو الجمالي ویتضمن مدى التوافق والتوازن في التعبیر اإلبداعي والجمالي عند األساس ال .٤

عرض المعلم للدرس واالنتقال من نقطة إلى أخرى وبراعتھ في استخدام المعاني الجمالیة 
ومھاراتھ داخل الفصل للتغلب على الملل وإثارة اھتمام التالمیذ وجذب انتباھھم وإدخال 

  .السرور إلیھم
  :بعض األسس والمبادئ الخاصة بالتقویم وھي) ١٥٨ ،١٥٧ ،١٩٩٦( ذكر فھد الحبیب بینما

یجب أن یكون ھدف التقویم تطویریًا ولیس نھائیًا ویتصف التقویم التطویري باالستمراریة  .١
وحیث إن التوجیھ التربوي یھدف إلى التطویر لذا یجب أن تتم عملیات التقویم من خالل 
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خطوات ال أن تقتصر على أسلوب واحد أو خطة واحدة یتم التحكم فیھ العدید من األسالیب وال
 .على ضوئھا

والمقصود بذلك أن یكون وجود الموجھ  ،یجب أن یكون جزءًا متفاعًال مع العملیة التربویة .٢
وعملھ وطریقة أداء مھامھ مؤكدة على ھذا التفاعل بینھ وبین كل عنصر من عناصر العملیة 

ھو یخطط ویقوم بتنفیذ وبناء عالقات إنسانیة تعاونیة مع كل من یعمل التربویة في المدرسة ف
معھ بحیث یشعر المعلمون وغیرھم بأنھ جزء منھم وأن غیابھ عنھم یؤدى إلى حدوث فراغ ال 

 .یمكن ملؤه
وأكثرھا خدمة للتطویر ھي تلك التي  ،تشیر كثیر من الدراسات إلى أن أفضل أنواع التقویم .٣

أن یھتم الموجھ بوضع  ولذلك البد ،محددة وواضحة وقابلة للقیاستكون في ضوء أھداف 
 .كما یجب أن تكون ھذه األھداف واضحة للمعلم ،أھداف لعملھ التوجیھي

 ،موضوعة مسبقًا ومعروفة لدى المعلم ،یجب أن تتم عملیة القیاس في ضوء معاییر محددة .٤
مناسبة للقیاس على الرغم من وتعتبر الكفایات الشخصیة الوظیفیة للمعلم من المعاییر ال

االنتقادات التي توجھ لھا أحیانا من حیث میكانیكیتھا الزائدة وبعدھا عن مجریات الواقع وعدم 
  .مراعاتھا للفروق الفردیة

  :األدوات واألسالیب التي تستخدم لتقویم األداءات التدریسیة
ت التدریسیة الحدیثة وفیما یوجد العدید من األدوات واألسالیب التي تستخدم لتقویم األداءا

  : یلي بعض منھا
حیث یعتمد  ،یعد ھذا األسلوب أكثر األسالیب استخداما في تقویم فاعلیة المعلم: بطاقة المالحظة )١

الذین یقومون بمالحظة  ،مثل الموجھین أو المشرفین التربویین ،على أحكام االختصاصیین
ویتمیز ھذا األسلوب بأنھ أكثر  ،وم بالتدریسالمعلم أثناء زیارتھم لھ في الصف المدرسي وھو یق

 ،٢٠٠٣ ،عالم(واقعیة حیث تجرى مالحظة المعلم في مواقف الصف المدرسي مباشرة 
وتعد ھذه البطاقة لمشاھدة سلوك التدریس الصفي لمعلم العلوم بشكل مباشر وتقویمھ ). ٣٣٠

 ،٢٠٠٥ ،زیتون(ي للمعلم وتتضمن ھذه البطاقة عادة النقاط األساسیة للسلوك التعلیمي الصف
٤٤٠ .(  

تصمم بصورة مناسبة بحیث تتضمن المھارات والممارسات : تصمیم استبانھ أو استبیان )٢
أو  ،ویتم تقویم أداء معلم العلوم وفاعلیة تدریسھ إما من خالل الطلبة ،التدریسیة المراد قیاسھا

 ،زیتون(ي كالمشرف مثال من خالل التقویم الذاتي للمعلم نفسھ أو من خالل مقوم مختص خارج
٤٤١ ،٢٠٠٥.(  

یعد ھذا األسلوب من األسالیب الشائعة االستخدام في تقویم فاعلیة : تقدیرات الطلبة للمعلم )٣
فالطلبة ربما یعرفون عن معلمھم أكثر مما  ،والمدارس الثانویة ،المعلم وبخاصة التعلیم العالي

ء المعلم من مالحظاتھ لمدة زمنیة یعرفھ الموجة أو المشرف التربوي الذي یحكم على أدا
  ).٢٣٣ ،٢٠٠٣ ،عالم(قصیرة 

یمكن تسجیل حصة أو أكثر تسجیًال صوتیًا أو مرئیًا ثم یتم : التسجیالت الصوتیة والمرئیة )٤
 ،زیتون(تحلیل السلوك التعلیمي الصفي للمعلم وفق المعاییر والعناصر التدریسیة الصفیة 

٤٤٠ ،٢٠٠٥.(  
حیث إن المعیار األساسي لتقویم عمل المعلم ھو مدى تحقق األھداف : تحلیل نتائج الطالب) ٥ 

فإذا كانت االختبارات التي تستخدم في . التعلیمیة المرغوبة كما یظھر في معارف الطالب وسلوكھم
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فان نتائج ھذه االختبارات یمكن أن تعد مقیاسا لمدى نجاح  ،تقویم الطلبة تعكس بصدق ھذه األھداف
  ).٩٧ ،٢٠٠٥ ،النجار(ق أھداف عملھ المعلم في تحقی

یعد استخدام الملفات اإللكترونیة أو الورقیة من األسالیب الحدیثة لتقویم : استخدام الملفات) ٦ 
األداءات التدریسیة تقویم حقیقیا وھذه الملفات تجمع فیھا كافة أألعمال فعن طریقھا یمكن التعرف 

حیث یؤدي ھذا التقویم على  ،خل المدرسة وخارجھاعلى مجھودات المعلم وانجازاتھ ومشاركاتھ دا
ألن تقویمھ أصبح شامال في جمیع ما یقوم بھ  ،تحفیز المعلم لكي یعمل ویجتھد ویبرز أفضل ما عنده

  ). ١٤٢ ،٢٠٠٤، إبراھیم(من ممارسات وسلوك 
ھ وھي نوع من االستفتاءات یضعھا بعض المربین أو یضعھا المعلم نفس: االستفتاءات الذاتیة )٧

قدرتھ : لتساعده في تقویم عملھ وأسالیبھ وتشمل االستفتاءات جمیع مجاالت عمل المعلم مثل
التمكن من المادة العلمیة التي یقدمھا  ،على إثارة اھتمام الطالب بالمادة التي یقوم بتدریسھا

أنواع النشاطات العلمیة والتجارب المخبریة التي یوفرھا للطالب من حیث مدى  ،للطالب
نوع ومدى جدوى التدریبات النظریة أو  ،ءمتھا لھم ومدى مناسبتھا للمحتوي المقررمال

  ).١٤٢ ،٢٠٠٤ ،إبراھیم(التطبیقات العملیة التي یوفرھا للطالب 
 :مجاالت التقویم

  : أھم مجاالت التقویم في النقاط التالیة) ١١٩، ھـ١٤١٠(ذكر المنیف 
 .ة المدرسةتقویم التنظیم المدرسي وأثره على تحقیق رسال .١
تقویم العالقة بین المجتمع والمدرسة لمعرفة مدى ما تقدمھ المدرسة للمجتمع من خدمات وما  .٢

 .یقدم المجتمع من مساعدة لھا في تحقیق أھدافھ التربویة والتعلیمیة
 .تقویم خطة المباني المدرسیة والتجھیزات واألدوات المدرسیة التي تسیر العملیة التعلیمیة .٣
لمعلمین ومدى إقبالھم على مھنة التدریس وقدرتھم على تحقیق النمو المطلوب تقویم أداء ا .٤

 .لطالبھم
 .تقویم المنھج الدراسي من حیث أھدافھ ومحتواه وتنظیمھ وتنفیذه .٥
  .اكتسبھ من مھارات وقیم واتجاھاتتقویم مدى تقدم التلمیذ وما  .٦

  : في التاليأن مجاالت التقویم تتحدد) ٢٤٠ ،٢٣٩ ،١٩٨٩(وذكر مطاوع وآخرون 
  .  والتمویل ،تقویم الخطة التربویة والتنظیم اإلداري .١
  . تقویم التنظیم المدرسي وأثره على تحقیق رسالة المدرسة .٢
تقویم برامج التدریب لكافة المشتغلین بشئون العملیة التعلیمیة فنیین وإداریین ونتائج ھذه  .٣

 .البرامج
 . المدرسة بخدمات تعلیمیة فعالةتقویم العالقة بین المدرسة والمجتمع ومدى قیام .٤
تقویم عملیة التوجیھ الفني ویتمثل ذلك في عمل كل من الموجھ والناظر والمدرس األول  .٥

 .وغیرھم ممن یقومون على شئون توجیھ العملیة التعلیمیة
 .تقویم خطة المباني والتجھیزات واألدوات المدرسیة التي تیسر سیر عملیة التعلیم .٦
 .لیمیة المختلفة وخاصة الكتاب المدرسيتقویم الوسائل التع .٧
 .وأوجھ النشاط فیھا تقویم أداء المعلمین ومدى إقبالھم على العمل بالمدرسة .٨
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 .تقویم المنھج الدراسي من حیث أھدافھ ومحتواه وتنظیمھ وتنفیذه .٩
وتقویم أسالیب التقویم  ،تقویم ما تعلمھ التلمیذ وما اكتسبھ من مھارات وقیم واتجاھات .١٠

 .مة في ھذا المجالالمستخد
 : أن مجاالت التقویم التربوي تتضمن الجوانب التالیة) م١٩٩٦(وذكر فھد الحبیب 

 :ویمثل الوسائل االختباریة وتشمل. تقویم الطالب :األول
 . االختبارات الشفویة-أ

 ). فقرات موضوعیة- أسئلة مقالیة( االختبارات التحریریة -ب
 . اختبارات األداء والمھارات–جـ 

  .تقویم المعلم :لثانيا
  :والوسائل التي تستخدم لتقویم المعلم تشمل

تضم تسجیًال وصفیًا ألھم البیانات والتقاریر والمالحظات عن المعلم :  بطاقة البیانات الشخصیة-أ
وتفید في الحصول على مؤشرات عن سیر ونمو المعلم في المجال التعلیمي أو الشخصي أو 

 .ع على مؤھالتھ وخبراتھ وبیاناتھ الشخصیةاالجتماعي أو للتعرف السری
یقوم مدیر المدرسة بصورة منتظمة بتسجیل بعض المظاھر العامة للتفاعل :  بطاقة المالحظة-ب

التربوي للمعلم داخل الفصل وخارجھ ومظاھر التفاعل االجتماعي للمعلم مع زمالئھ وطالبھ والبیئة 
 .المحلیة

خالل ) المشرف(یتم ملء مقاییس التقدیر بواسطة الموجھ:  تقریر الزیارة التوجیھیة الصفیة-ج
الزیارات الصفیة وتشمل ھذه المقاییس الكفایات الشخصیة والوظیفیة للمعلم ویحدد لھا مستویات 

 .متدرجة ویضع الموجھ عالمة أو رمزًا أمام المستوى لذي یعبر عنھ داء المعلم
لشخصیة للموجھ مع المعلم غالبًا إلى الحدیث تؤدي المقابالت ا:  تقاریر المقابالت الشخصیة-د

الشخصي اإلسقاطي والمقصود بذلك ھو حدیث المعلم التطوعي عن نفسھ وعن المواقف 
ویساعد ھذا الحدیث الموجھ على  ،والصعوبات الصفیة التي یتعرض لھا وكیفیة معالجتھا وتوجیھھا

االجتماعیة واألسریة أو االجتماعیة فھم میول وكفایات المعلم الوظیفیة والشخصیة واألسریة أو 
واالقتصادیة العامة التي سمع عنھا أو خبرھا خارج المدرسة فیشیر للموجھ إلى نوعیة میولھ 

 ،واھتماماتھ الخاصة وخصائصھ الشخصیة ونماذج حیاتھ االجتماعیة واالقتصادیة المحلیة
لموجھ على تكوین صورة مجملة وعالقاتھ ونشاطاتھ ومشاكلھ خارج الحیاة الوظیفیة وھذا یساعد ا

 .حول نجاح المعلم في التدریس ورغبتھ فیھ كمھنة
  : الدراسات السابقة-٢-٢

بل ھي  ،تمثل مراجعة الدراسات السابقة نقطة مركزیة في تأصیل الدراسات األكادیمیة
وإنما  ،غالقاعدة الرئیسة لبناء جھد بحثي رصین؛ یؤكد على أن الدراسات األكادیمیة ال ُتبنى من فرا

ھي عملیة معرفیة تراكمیة تنطلق من جھود الباحثین السابقین وغایتھا تحقیق تقدم وإضافة للمعرفة 
  .اإلنسانیة المنجزة

ومن ھذا المنطلق؛ تھدف ھذه المراجعة إلى التعرف على األدبیات التي تعین الباحث على أن 
ول تصمیم دراسة لتكون إضافة علمیة ومن ثم یحا ،یستفید مما قدمتھ تلك الدراسات في ھذا المجال

  .جدیدة لھذا التراكم المعرفي
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لذا سوف یتطرق الباحث فیما یلي إلى عرض بعض الدراسات السابقة التي تناولت الظاھرة 
والتي من المتوقع أن تسھم في إثراء الدراسة الحالیة سواء  ،محل الدراسة في إطار متغیرات عدة

  :وذلك على النحو التالي ،بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
 ،التنظیمیة ،التخطیطیة(ھدفت ھذه الدراسة تعرف األدوار اإلداریة ) ھـ١٤٣٩(دراسة العمري  .١

لرواد األنشطة الطالبیة من وجھة نظر قادة المدارس الثانویة في مدینة ) التقویمیة ،التنفیذیة
عتمد على االستبانة وا ،استخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي المسحي ،الریاض

وتكون مجتمع الدراسة من قادة المدارس الثانویة في مدینة الریاض والبالغ  ،كأداة للدراسة
استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل وقام بتطبیق الدراسة على كامل  ،)٢٧٥(عددھم 

نتائج أن وأظھرت ال ،استبانة) ٢٥٦(المجتمع بلغ عدد المسترد منھا والصالح لإلدخال والتحلیل 
قادة مدارس المرحلة الثانویة بمدینة الریاض موافقون على األدوار التخطیطیة لرواد األنشطة 

وتمثلت أبرز األدوار التخطیطیة في االطالع على اللوائح والتعامیم  الطالبیة بمتوسط حسابي
ة بمدینة وأن قادة مدارس المرحلة الثانوی ،المتصلة بتنظیم األنشطة الطالبیة ویتعرف علیھا

 وتبین أن أبرز األدوار  ،الریاض موافقون على األدوار التنظیمیة لرواد األنشطة الطالبیة
كما بینت النتائج  ،اإلداریة ھي ینظم للمعلمین برامج تعریفیة بأنواع األنشطة الطالبیة بالمدرسة
یة لرواد األنشطة أن قادة مدارس المرحلة الثانویة بمدینة الریاض موافقون على األدوار التنفیذ

وتمثلت أبرز األدوار التنفیذیة إطالع المعلمین المكلفین بتشغیل أنواع األنشطة  ،الطالبیة
وأن قادة مدارس  ،الطالبیة في المدرسة على أدوار النشاط في العملیة التعلیمیة والتربویة

 ،نشطة الطالبیةالمرحلة الثانویة بمدینة الریاض موافقون على األدوار التقویمیة لرواد األ
وتمثلت أبرز األدوار التقویمیة في رصد تفاصیل األعمال التنفیذیة لبرامج األنشطة الطالبیة 

  .بالمدرسة ویتابع مخرجاتھا
ھدفت الدراسة إلى تحدید مفھوم التنظیم ) ٢٠١٥(دراسة محمد یوسف الشیخ نور الھادي  .٢

املین بشركة دانفودیو للمقاوالت اإلداري وتحلیل واقع أثر التنظیم اإلداري على أداء الع
والتعرف على المشكالت التنظیمیة التي تواجھ أداء العاملین بالشركة مع  .والطرق والجسور

أما عینة  ،فقرة) 16(ولتحقیق ذلك تم تصمیم استبانة اشتملت على  ،تقدیم الحلول المناسبة
وقد تبین من الدراسة  ،صدیةمفردة تم اختیارھم عن طریق العینة الق) 147(الدراسة تكونت من 

أن شركة دانفودیو للمقاوالت والطرق والجسور قد حرصت على تقدیم تنظیم إداري نموذجي 
بواسطة استخدام السلطات  ،یھتم في المقام األول بالبناء الرسمي للشركة وتنسیق األعمال فیھا

العاملین بھا في وعملت الشركة على تقییم أداء  ،والصالحیات المقررة في مجلس اإلدارة
مجموعة من اإلجراءات التنظیمیة والتي تعد علي أساس دوري منتظم مما ساعد ذلك على 

واستنتجت الدراسة أن التنظیم الجید یسھم في تحقیق . تحقیق أھداف الشركة بصورة عامة
وتوصي الدراسة ببث الثقافة . التناسق بین مختلف األنشطة واألعمال التنظیمیة بالمنظمة

واالھتمام بالمناخ  ،واالھتمام بالتقییم والمتابعة وتطویر أسالیبھا ،نظیمیة وسط العاملینالت
التنظیمي المناسب الذي یوفر للعاملین الفرص المناسبة لتطبیق األفكار واألسالیب الجدیدة في 

  .العمل
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین ): ٢٠١٤( محمد یوسف مرسي نصر دراسة .٣

 مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في – القیادة –الھیكل التنظیمي (المناخ التنظیمي وفقًا ألبعاد
ومستوى األداء )  وسائل التكنولوجیا المستخدمة في الكلیة– طبیعة العمل - تطویر األداء بالكلیة

 خدمة – البحث العلمي –التدریس (الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في مجاالت 
والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة  ،بكلیة القرآن الكریم للقراءات وعلومھا) مجتمعال

ومجاالت األداء الوظیفي تبعًا  ،بین استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول أبعاد المناخ التنظیمي
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واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي لتحقیق ). ھیئة معاونة/ عضو ھیئة تدریس(لمتغیر الوظیفة
أھدافھا من خالل استبانة طبقت على جمیع أفراد مجتمع الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس 

: وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منھا ،ومعاونیھم بكلیة القرآن الكریم للقراءات وعلومھا
بین ) ٠٫٠١(وجود عالقة ارتباطیة إیجابیة قویة وذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

لكلیة للمناخ التنظیمي السائد بكلیة القرآن الكریم للقراءات وعلومھا والدرجة الكلیة الدرجة ا
إفادة مجتمع الدراسة أن المناخ التنظیمي  ،لألداء الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم

 ،السائد بكلیة القرآن الكریم للقراءات وعلومھا ذو طبیعة متماسكة األبعاد بدرجة إجمالیة كبیرة
كما أظھرت النتائج وجود فروق  ،وجاء في المرتبة األولي بعد طبیعة العمل بدرجة كبیرة جدًا

بین استجابات مجتمع الدراسة حول الدرجة ) α≥ ٠٫٠٥(ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
والدرجة الكلیة لمحور األداء الوظیفي تبعا لمتغیر الوظیفة  ،الكلیة لمحور المناخ التنظیمي

 . أعضاء ھیئة التدریسلصالح فئة
واقع ممارسة التخطیط االستراتیجي في المدارس الثانویة "بعنوان ) م٢٠١٣(دراسة القحطاني  .٤

والتي ھدفت إلى بیان واقع التخطیط االستراتیجي في  ،"الحكومیة للبنین بمدینة الریاض
واجھ تطبیق المدارس الثانویة الحكومیة للبنین بمدینة الریاض والكشف عن المعوقات التي ت

وقد استخدم  ،التخطیط االستراتیجي في المدارس الثانویة الحكومیة للبنین بمدینة الریاض
وكان  ،وكانت أدوات جمع البیانات ھي االستبانة والمقابلة ،الباحث المنھج الوصفي المسحي

م مجتمع الدراسة مشرفي اإلدارة المدرسیة بمكاتب التربیة والتعلیم بمدینة الریاض وعددھ
مدیرًا ) ١٣١(مشرفًا ومدیري المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض وعددھم ) ٣٢(

وأعضاء فریق التخطیط االستراتیجي في المدارس الثانویة الحكومیة للبنین بمدینة الریاض 
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج  ،فردًا) ٣٩٦(وكانت عینة الدراسة . عضوًا)٦٥٥(وعددھم 

درجة موافقة عینة الدراسة على ممارسة التخطیط االستراتیجي في المدارس الثانویة أن : أھمھا
أن درجة موافقة عینة الدراسة على المعوقات التي  ،)متوسطة(الحكومیة للبنین بمدینة الریاض 

تحد من تطبیق التخطیط االستراتیجي في المدارس الثانویة الحكومیة للبنین بمدینة الریاض 
  ).عالیة(

ھدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مدیر المدرسة الثانویة ) ٢٠١٣(اسة البارقيدر .٥
لمھامھ مشرًفا مقیًما المتعلقة بالمعلمین والطالب والمنھج وأولیاء األمور والمجتمع المحلي 

 والكشف عن الفروق بین  ،والمباني والتجھیزات المدرسیة في ضوء تحدیات العولمة التربویة
ت استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول درجة ممارسة مدیري المدرسة الثانویة متوسطا

اتبعت .  وعدد سنوات الخبرة ،لمھامھ مشرًفا مقیًما في ضوء متغیرات العمل والمؤھل التربوي
معلًما ) ٣٨٠(الدراسة المنھج الوصفي المسحي وستخدم الباحث أداه االستبانة وطبقت على

 وتوصلت  ،وكیًلا تم اختیارھم بطریقة العینة العشوائیة الطبقیة) ٢٠٣(مدیًرا و) ١٠٤(و
بینت نتائج الدراسة المتعلقة بالمعلمین في ضوء التحدیات : الدراسة إلى عدة نتائج كان أھمھا

التربویة للعولمة أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظة جدة لمھامھم كمشرف 
وقد تصدرت تلك  ،المتعلقة بالمعلمین كانت بمجملھا عالیة ،مقیم في ضوء تحدیات العولمة

الممارسات التي یقوم بھا مدیري المداري كمشرفین مقیمین التعاون مع المعلمین لحل 
كما جاءت نتائج الدراسة المتعلقة بدرجة ممارسة مدیر المدرسة  ،المشكالت الطالبیة المختلفة

وقد أظھرت نتائج . ولمة بشكل عام متوسطةلمھامھم ككل في ضوء التحدیات التربویة للع
الدراسة الفروق بین متوسطات استجابات أفراد المجتمع حول درجة ممارسة مدیر المدرسة 

درجة  ،غیر تربوي/المؤھل تربوي ،العمل(الثانویة لمھامھ مشرًفا مقیًما في ضوء متغیرات
ئیة بین المتوسطات حول إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصا) عدد سنوات الخبرة ،المؤھل
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درجة ممارسة مدیري الثانویة لمھامھم مشرفین مقیمین في ضوء التحدیات التربویة للعولمة 
    .لألبعاد الخمسة تعزى لنوع المؤھل العلمي

واقع ممارسة التخطیط االستراتیجي في المدارس الثانویة " بعنوان ) م٢٠١١(دراسة الوھیبي  .٦
والتي ھدفت إلى بیان واقع التخطیط االستراتیجي في  ،"ضالحكومیة للبنات بمدینة الریا

المدارس الثانویة الحكومیة للبنات بمدینة الریاض والكشف عن المعوقات التي تواجھ تطبیق 
وقد استخدمت  ،التخطیط االستراتیجي في المدارس الثانویة الحكومیة للبنات بمدینة الریاض

وكان  ،وكانت أدوات جمع البیانات ھي االستبانة والمقابلة ،الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي
مجتمع الدراسة مسئوالت التخطیط المدرسي في إدارة التربیة والتعلیم بمدینة الریاض 
والمشرفات اإلداریات في مراكز التربیة والتعلیم بمدینة الریاض ومدیرات المدارس الثانویة 

لتخطیط في المدارس الثانویة الحكومیة للبنات للبنات بمدینة الریاض وجمیع أعضاء فریق ا
وقد توصلت  ،فردًا) ١٥٩(وكانت عینة الدراسة ) ١٣٣(وأعضائھ بمدینة الریاض وعددھن 

أن مسئوالت التخطیط المدرسي والمشرفات اإلداریات یؤكدن : الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا
ظیم مسار المدرسة المستقبلي على أن أھمیة التخطیط االستراتیجي باعتباره أھم ركائز تن

ترى مسئوالت التخطیط المدرسي والمشرفات االداریات أن أھم  ،للوصول لألھداف المنشودة
معوقات التخطیط االستراتیجي في المدارس الثانویة الحكومیة للبنات بمدینة الریاض ھو عدم 

   .اإللمام بالتخطیط االستراتیجي وماھیتھ وكیفیة إعداد الخطط وتنفیذھا
ھدفت الدراسة تعرف واقع وأھمیة ممارسة مدیري اإلشراف ): م٢٠١٠(دراسة المحمدي .٧

والكشف عن العالقة بین واقع ممارسة مدیري اإلشراف التربوي  ،التربوي ألدوارھم اإلداریة
والكشف عن الفروق بین آراء أفراد عینة الدراسة  ،وأھمیة تلك الممارسة ،ألدوارھم اإلداریة
أیضًا ھدفت إلى  ،یة ممارسة مدیري اإلشراف التربوي ألدوارھم اإلداریةحول واقع وأھم

التعرف على مقترحات أفراد عینة الدراسة لتحسین وتطویر ممارسة مدیري اإلشراف التربوي 
واستخدم الباحث  ،ألدوارھم اإلداریة بإدارات التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة

واعتمد على االستبانة كأداة للدراسة وزعت على عینة الدراسة التي  ،المنھج الوصفي المسحي
أن واقع ممارسة : وتوصل الباحث إلى العدید من النتائج تمثل أھمھا في ، فردًا٧٢٨بلغت 

 ،مدیري اإلشراف التربوي ألدوارھم اإلداریة بإدارات التربیة والتعلیم جاء بدرجة متوسط
بوي ألدوارھم اإلداریة بإدارات التربیة والتعلیم جاءت أھمیة ممارسة مدیري اإلشراف التر

  .مھمة بدرجة كبیرة
إلى تحدید تصورات معلمي المدارس الثانویة العامة ) Kürad, 2010(وھدفت دراسة كورد  .٨

 ،عن العدالة التنظیمیة وعما إذا كانت ھذه التصورات تختلف باختالف بعض المتغیرات
تم تطبیقھ على  ،تمثلت األداة في مقیاس للعدالة التنظیمیةو ،واتبعت الدراسة المنھج الوصفي

. معلمًا من معلمي المدارس الثانویة في محافظة كوتاھیا التركیة) ٢٢٢(عینة مكونة من 
واتضح من نتائج الدراسة وجود تصورات إیجابیة لدى المعلمین حول العدالة التنظیمیة 

 ولم یتأثروا  ،لسن واألقدمیة وعدد الطالب مع اختالف مداركھم حسب ا ،بالمدارس الثانویة
 .بالجنس والخلفیة التعلیمیة وعدد المعلمین بالمدرسة

ھدفت الدراسة تعرف واقع وأھمیة ممارسة المدیرین ألدوارھم ) م٢٠٠٩(دراسة الحربي .٩
والكشف عن العالقة بین  ،اإلداریة تجاه تفعیل النشاط الطالبي في مدارس التعلیم العام للبنین

 ،وواقع الممارسات الفعلیة ،یة ممارسات المدیرین ألدوارھم اإلداریة تجاه تفعیل النشاطأھم
والكشف عن الفروق بین آراء أفراد عینة الدراسة حول واقع وأھمیة ممارسات المدیرین 
ألدوارھم اإلداریة تجاه تفعیل النشاط الطالبي في مدارس التعلیم العام للبنین تبعًا للوظیفة 

واستخدم الباحث المنھج الوصفي  ،والدورات التدریبیة ،والمرحلة التعلیمیة ،العملیةوالخبرة 
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) ٩١٢(واعتمد على االستبانة كأداة للدراسة وزعت على عینة الدراسة التي بلغت  ،التحلیلي
وتوصلت  ،)مشرفي المجاالت ،رواد النشاط ،المدیرین(فردًا من المجتمع األصلي للدراسة

یرى أفراد عینة الدراسة أن المدیرین یمارسون : ید من النتائج تمثل أھمھا فيالدراسة إلى العد
یرى أفراد عینة الدرایة أن  ،واقع أدوارھم اإلداریة تجاه تفعیل النشاط الطالبي بدرجة متوسطة

یرى  ،ممارسات المدیرین ألدوارھم اإلداریة تجاه تفعیل النشاط الطالبي مھمة بدرجة كبیرة
دراسة أن المدیرین یمارسون أدوارھم اإلداریة تجاه تفعیل النشاط الطالبي مع أفراد عینة ال

 .وسائل اإلعالم بدرجة ضعیفة
تأثیر العمر والخبرة على " عن ) (Kumar and Giri, 2009دراسة كومار وجیري  .١٠

 ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على تأثیر العمر وخبرة "الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیمي
وقد استخدمت الدراسة االستبانة كأداة  ،املین على الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیميالع

 عامال في المستویات اإلداریة الدنیا ٣٨٠حیث وزعت على عینة الدراسة المكونة من  ،للدراسة
عاملة في قطاعات المصارف واالتصاالت في  ،والوسطى والعلیا من منظمات خاصة وعامة

ت الدراسة إلى أن الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیمي قد اختلفا بصورة ھامة وقد توصل. الھند
وااللتزام  ،وقد وجدت الدراسة أن الرضا الوظیفي .عبر المراحل الوظیفیة المختلفة للعاملین

كما أن الرضا . التنظیمي لدى العاملین المتقدمین بالسن أكبر مما ھو لدى األصغر منھم سنا
وأن . م التنظیمي اختلفا بصورة ھامة باالعتماد على خبرة العمل للعاملینالوظیفي وااللتزا

  .العمال األكثر خبرة في العمل لدیھم رضا وظیفي والتزام تنظیمي أعلى
دراسة ركزت على العالقة بین أسالیب ) Wenceslaus, 2009(أجرت ونیسالس  .١١

ن في الفصول لمھامھم في التخطیط لدى مدیري المدارس واستشاریي التخطیط وأداء المعلمی
 منھم  ،مستجیبا٦٣٠تكونت عینة الدراسة من. المدارس الثانویة في منطقة انامبرا بنیجریا

تم استخدام استبیان من .  معلم تم اختیارھم عن طریق العینة الطبقیة العشوائیة٦٠٠مدیرا و٣٠
  ،االنحرافات المعیاریةإعداد الباحثة لجمع البیانات واستخدم في التحلیل األوساط الحسابیة و

وكشفت نتائج الدراسة أن أكثر األنماط . ومعامل ارتباط بیرسون لإلجابة عن األسئلة البحثیة
 وان مستوى أداء المعلمین  ،المستخدمة من قبل المدیرین واستشاریي التخطیط استبدادیة

 من أداء المعلمین  وكان معامل االرتباط بین األسالیب المستخدمة.ضعیفا لمھامھم الصفیة كان
  .لمھامھم منخفضًا

مدیرو  یمارسھا التي والفنیة اإلداریة المھام بدراسة ھدفت لتحدید) ٢٠٠٥( قام الشراري .١٢
المعلمین  نظر وجھة من السعودیة العربیة المملكة في القریات محافظة في العامة المدارس

مكونة  عینة على وتم تطبیقھا ،ةوتمثلت األداة في أستبان ،واتبعت الدراسة المنھج الوصفي.فیھا
. القریات محافظة في والثانویة ،والمتوسطة ،االبتدائیة معلمي المدارس من معلمًا) ١٨٥( من

 نظر وجھة من المدیر عمل في األولویة اإلداریة المھام إلى احتالل كما أشارت النتائج
 من المدیر اھتمام من رةاألخی المرتبة في الطلبة ومجال ،الدراسي المنھاج وجاء ،المعلمین

 بین) α= ٠٫٠٥(الداللة  مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق ووجود ،المعلمین وجھة نظر
 في العلمي المؤھل اختالف إلى تعزى المدارس مدیري ألداء المعلمین متوسطات تقدیرات

 داللة اتذ فروق ووجود ،الماجستیر حملة لصالح الفني المجال من والمنھاج ،المجال اإلداري
 المدیرین ألداء تقدیرات المعلمین متوسطات بین) α= ٠٫٠٥(الداللة  مستوى عند إحصائیة
 .المدرسة حجم أو الخبرة العملیة أو المدرسة مرحلة إلى تعزى والفنیة اإلداریة لمھامھم
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  : السابقةالتعقیب على الدراسات 
سواء  ،ء اإلداري بصفة عامةیتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي اھتمت باألدا

كما یتضح أن منھا ما تناول بعض  ،االھتمام بواقعھ أو معوقاتھ أو عالقتھ ببعض المتغیرات
أن معظمھا كان مرتبط بمدیر المدرسة  ویتبین ،متغیرات األداء اإلداري سواء التخطیط أو التقویم

ر اإلداریة للمعلمین وھو ما یمیز بینما لم تھتم باألدوا ،أو باإلدارة المدرسیة على وجھ العموم
 ،كما یتضح تنوع الدراسات السابقة من حیث ھدفھا الرئیسي وعینتھا ومجتمعھا ،الدراسة الحالیة

بینما لم توجد دراسة منھا ركزت على معلمي المرحلة الثانویة فیما یتعلق بممارستھم ألدوارھم 
  .رًا لھاوھذا أیضًا یمیز الدراسة الحالیة ویعد مبر ،اإلداریة

ورغم ذلك استفادت الدراسة الحالیة من تلك الدراسات في عرض اإلطار النظري وبعض 
  اإلجراءات المنھجیة خاصة إعداد األداة

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
  : منھج الدراسة-١-٣

وبعد  ،في ضوء طبیعة الدراسة وأھدافھا وتساؤالتھا والمعلومات المراد الحصول علیھا
وكذلك مراجعة الدراسات السابقة في مجال البحث فإن  ،یات البحث العلمي ومناھجھمراجعة أدب

الباحث یرى مالءمة المنھج الوصفي بأسلوبھ المسحي؛ لكونھ أكثر المناھج استخدامًا في مجال 
ذلك النوع من البحوث الذي یتم بواسطة "والذي ُیعرف بأنھ  ،العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

أو عینة كبیرة منھم؛ وذلك بھدف وصف الظاھرة المدروسة  ،أفراد مجتمع البحثاستجواب جمیع 
دون أن یتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب  ،من حیث طبیعتھا ودرجة وجودھا فقط

  ).١٧٩ص ،م٢٠١٢، العساف" (مثًال
  : مجتمع الدراسة-٢-٣

نویة الحكومیة واألھلیة بالریاض ومجتمع الدراسة المكون من جمیع قائدي المدارس الثا
وقد قام الباحث بتوزیع أداة الدراسة على جمیع أفراد مجتمع  ،قائد مدرسة) ٢٧٥(والبالغ عددھم 

  %).٨٦٫٥(قائد أي بنسبة ) ٢٣٨(استجاب معھ  ،الدراسة
  :  أداة الدراسة-٣-٣

ستبانة في صورتھا وقد تكونت اال ،تعتمد الدراسة على االستبانة أداة رئیسیة لجمع البیانات
وھي مقسمة على أربعة  ،عبارة تتناول األدوار اإلداریة لمعلمي المرحلة الثانویة) ٦٧(النھائیة من 

  :وذلك على النحو التالي ،محاور

 ٨(وھو یتكون من  ،یتناول أدوار المعلم اإلداریة المتعلقة بالتخطیط: المحور األول (
 .عبارات

 ٢٤(وھو یتكون من  ،معلم اإلداریة المتعلقة بالتنظیمیتناول أدوار ال: المحور الثاني (
 .عبارة

 ١٢(وھو یتكون من  ،یتناول أدوار المعلم اإلداریة المتعلقة باتخاذ القرار: المحور الثالث (
 .عبارة

 عبارة) ٢٣(وھو یتكون من  ،یتناول أدوار المعلم اإلدارة المتعلقة بالتقویم: المحور الرابع. 
أمام أحد ) √(اد الدراسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة وطلب الباحث من أفر

  :الخیارات التالیة
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   منخفضة جدًا-١   منخفضة-٢   متوسطة-٣   عالیة-٤   عالیة جدًا-٥
 ،المستخدم في محاور الدراسة) الحدود الدنیا والعلیا(ولتحدید طول خالیا المقیاس الخماسي 

د خالیا المقیاس للحصول على طول الخلیة الصحیح ثم تقسیمھ على عد ،)٤=١-٥(تم حساب المدى 
أو بدایة المقیاس وھي (بعد ذلك تم إضافة ھذه القیمة إلى أقل قیمة في المقیاس  )٠٫٨٠= ٤/٥(أي 

وھكذا أصبح طول الخالیا كما یتضح من  ،وذلك لتحدید الحد األعلى لھذه الخلیة) الواحد الصحیح
  ):١(خالل الجدول 

  ت المقیاس المتدرج الخماسيتحدید فئا) ١(جدول 

  منخفضة جدًا  منخفضة  متوسطة  عالیة  عالیة جدًا
١٫٨٠ – ١  ٢٫٦٠ – ١٫٨١  ٣٫٤٠ – ٢٫٦١  ٤٫٢٠ – ٣٫٤١  ٥٫٠ – ٤٫٢١  

  :  صدق أداة الدراسة- ١-٣-٣
 ،)٤٢٩: ٢٠١٢ ،العساف(صدق االستبانة یعني التأكد من أنھا سوف تقیس ما ُأعدت لقیاسھ 

 ،أداة الدراسة لكل العناصر التي یجب أن تحتویھا الدراسة من ناحیةشمول "كما ُیقصد بالصدق 
عبیدات " (بحیث تكون مفھومھ لمن یستخدمھا ،وكذلك وضوح فقراتھا ومفرداتھا من ناحیة أخرى

  :ولقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة من خالل ما یأتي ،)١٧٩: ٢٠١٣وآخرون 
  ):صدق المحكمین(اسة  الصدق الظاھري ألداة الدر- ١- ١-٣-٣

األدوار اإلداریة للمعلم ومدى ممارستھ لھا "بعد االنتھاء من بناء أداة الدراسة والتي تتناول
تم عرضھا على عدد من المحكمین وذلك  ،"من وجھة نظر قائدي المدارس بمدینة الریاض

  . لالسترشاد بآرائھم
ات ومدى مالءمتھا لما وضعت وقد ُطلب من المحكمین إبداء الرأي حول مدى وضوح العبار

مع وضع التعدیالت واالقتراحات التي  ،ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إلیھ ،ألجلھ
  . یمكن من خاللھا تطویر االستبانة

قام الباحث بإجراء التعدیالت  ،وبناء على التعدیالت واالقتراحات التي أبداھا المحكمون
حتى  ،من تعدیل بعض العبارات وحذف عبارات أخرى ،ة المحكمینالالزمة التي اتفق علیھا غالبی

  .أصبح االستبیان في صورتھ النھائیة
  : صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة- ٢- ١-٣-٣

بعد التأكد من الصدق الظاھري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبیقھا میدانیًا على عینة 
معامل االرتباط بیرسون لمعرفة الصدق الداخلي كما تم حساب  ،معلم) ٤٠(استطالعیة مكونة من 

لالستبانة حیث تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلیة 
  .للمحور الذي تنتمي إلیھ العبارة كما توضح ذلك الجداول التالیة
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  )٢(جدول 
بالدرجة الكلیة ) للمعلم ومدى ممارستھم لھااألدوار اإلداریة (معامالت ارتباط بیرسون لعبارات 

  لكل ُبعد

األدوار المتعلقة 
  بالتخطیط

األدوار المتعلقة 
  بالتنظیم

األدوار المتعلقة 
  بالتنفیذ

األدوار المتعلقة 
  بالتقویم

معامل  الفقرة
معامل  الفقرة االرتباط

معامل  الفقرة االرتباط
معامل  الفقرة االرتباط

 االرتباط
٠٫٧١٩ ١ **٠٫٥٣٩ ١ **٠٫٧٣٦ ١ **٠٫٦٣٦ ١** 

٠٫٦٢٤ ٢ **٠٫٦٨٦ ٢ **٠٫٧٩٤ ٢ **٠٫٦٣٢ ٢** 

٠٫٨٢١ ٣ **٠٫٧٥٣ ٣ **٠٫٧١٥ ٣ **٠٫٧٤٩ ٣** 

٠٫٦٨٣ ٤ **٠٫٧٤١ ٤ **٠٫٦٧٥ ٤ **٠٫٧٤٨ ٤** 

٠٫٧٩٩ ٥ **٠٫٨١٩ ٥ **٠٫٧٦٨ ٥ **٠٫٧٥٥ ٥** 

٠٫٧٠٨ ٦ **٠٫٧٩٨ ٦ **٠٫٧٦٤ ٦ **٠٫٧٧٩ ٦** 

٠٫٥٤٠ ٧ **٠٫٧٨٣ ٧ **٠٫٦٦٦ ٧ **٠٫٦٣٤ ٧** 

٠٫٧٦٩ ٨ **٠٫٧٩٧ ٨ **٠٫٦٤١ ٨ **٠٫٧٤٦ ٨** 

-  -  ٠٫٦٧٤  ٩ **٠٫٦٦٠  ٩ **٠٫٧٤٨  ٩** 

-  -  ٠٫٧٢٦  ١٠ **٠٫٧٠٧  ١٠ **٠٫٧٩١  ١٠** 

-  -  ٠٫٦١٧  ١١ **٠٫٧٤٤  ١١ **٠٫٦٩٤  ١١** 

-  -  ٠٫٧٠٢  ١٢ **٠٫٨٠٣  ١٢ **٠٫٦٧٧  ١٢** 

-  -  ٠٫٦٣٤  ١٣  -  - **٠٫٦٨٠  ١٣** 

-  -  ٠٫٥٧٩  ١٤  -  - **٠٫٦٩٩  ١٤** 

-  -  ٠٫٧٦٣  ١٥  -  - **٠٫٦٢٥  ١٥** 

-  -  ٠٫٧٦٩  ١٦  -  - **٠٫٧٣٣  ١٦** 

-  -  ٠٫٧٩٨  ١٧  -  - **٠٫٧٣١  ١٧** 

-  -  ٠٫٧٩٧  ١٨  -  - **٠٫٧٩٧  ١٨** 

-  -  ٠٫٨٥٦  ١٩  -  - **٠٫٨٠٥  ١٩** 

-  -  ٠٫٤٧٧  ٢٠  -  - **٠٫٧٤٤  ٢٠** 

-  -  ٠٫٨٤٧  ٢١  -  - **٠٫٤٤٨  ٢١** 

-  -  ٠٫٨١٢  ٢٢  -  - **٠٫٧٢٥  ٢٢** 
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األدوار المتعلقة 
  بالتخطیط

األدوار المتعلقة 
  بالتنظیم

األدوار المتعلقة 
  بالتنفیذ

األدوار المتعلقة 
  بالتقویم

معامل  الفقرة
معامل  الفقرة االرتباط

معامل  الفقرة االرتباط
معامل  الفقرة االرتباط

 االرتباط
-  -  ٠٫٥١٠  ٢٣  -  - **٠٫٦٠٨  ٢٣** 

-  -  ٠٫٥٦١  ٢٤** -  -  -  -  

    ٠٫٠١ دال عند مستوى **
  )٣(جدول 

  )األدوار اإلداریة للمعلم ومدى ممارستھم لھا(معامالت ارتباط بیرسون ألبعاد 
   بالدرجة الكلیة لألداة

 معامل االرتباط المحور

 **٠٫٩١٥  األدوار المتعلقة بالتخطیط

 **٠٫٩٠٩  المتعلقة بالتنظیماألدوار 

 **٠٫٩١١  األدوار المتعلقة بالتنفیذ

 **٠٫٩٢٣  األدوار المتعلقة بالتقویم

    ٠٫٠١ دال عند مستوى **
) ٠٫٠١(أن جمیع العبارات واألبعاد دالة عند مستوى ) ٣  ،٢(یتضح من خالل الجدولین 

یر إلى مؤشرات صدق مرتفعة كما یش ،وھذا یعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي
  .وكافیة یمكن الوثوق بھا في تطبیق الدراسة الحالیة

  : ثبات أداة الدراسة- ٢-٣-٣
ثبات االستبانة یعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقریبًا لو تكرر تطبیقھا على 

ثبات وقد قام الباحث بقیاس  ،)٤٣٠ص: ھـ١٤١٥ ،العساف(األشخاص ذاتھم في أوقات مختلفة 
یوضح معامل الثبات لمحاور أداة ) ٤(والجدول رقم  ،الدراسة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ

  :الدراسة وذلك كما یلي
  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة) ٤(جدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور الرقم
 ٠٫٨٠٣ ٨  األدوار المتعلقة بالتخطیط ١

 ٠٫٨٥٩ ٢٤  تعلقة بالتنظیماألدوار الم ٢

  ٠٫٨٥٠  ١٢  األدوار المتعلقة بالتنفیذ  ٣

  ٠٫٨٦١  ٢٣  األدوار المتعلقة بالتقویم  ٤

  ٠٫٨٨٥  ٦٧  الثبات الكلي
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حیث بلغت  ،أن مقیاس الدراسة یتمتع بثبات مقبول إحصائیًا) ٤(یتضح من خالل الجدول 
كما تراوحت معامالت ثبات أداة  ،عالیةوھي درجة ثبات ) ٠٫٨٨٥) (ألفا(قیمة معامل الثبات الكلیة 

وھي معامالت ثبات مرتفعة یمكن الوثوق بھا في تطبیق  ،)٠٫٨٦١  ،٠٫٨٠٣(الدراسة ما بین 
  .الدراسة الحالیة

  : األسالیب اإلحصائیة الُمستخدمة-٤-٣
ب فقد تم استخدام العدید من األسالی ،لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعھا

 Statistical Package forاإلحصائیة المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
Social Sciences والتي یرمز لھا اختصارًا بالرمز )SPSS(،  وبعد ذلك تم حساب المقاییس

 : اإلحصائیة التالیة
 .د عینة الدراسةالتكرارات والنسب المئویة للتعرف على الخصائص الشخصیة والوظیفیة ألفرا .١
لحساب صدق االتساق الّداخلي ألداة ) Pearson correlation(معامل ارتباط بیرسون .٢

  . الدراسة
لحساب معامل ثبات المحاور المختلفة ألداة ) Cronbach's Alpha(معامل ألفا كرونباخ  .٣

  . الدراسة
راد الدراسة وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أف" Mean" المتوسط الحسابي  .٤

مع العلم بأنھ یفید في ترتیب المحاور حسب أعلى  ،)متوسطات العبارات(عن المحاور الرئیسة 
  .متوسط حسابي

 للتعرف على مدى انحراف "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعیاري  .٥
محاور ولكل محور من ال ،استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة

ویالحظ أن االنحراف المعیاري یوضح التشتت في استجابات . الرئیسة عن متوسطھا الحسابي
 ،إلى جانب المحاور الرئیسة ،أفراد عینة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة

 .فكلما اقتربت قیمتھ من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتھا بین المقیاس
 :راسة ومناقشتھا وتفسیرھاتحلیل بیانات الد

ما األدوار : النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نص على اآلتي  تحلیل ومناقشة-١-٤
  التخطیطیة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر قادة المدارس بمدینة الریاض؟

ابیة تم حساب المتوسطات الحس ،للتعرف على األدوار التخطیطیة لمعلمي المرحلة الثانویة
والرتب الستجابات أفراد مجتمع الدراسة  ،واالنحرافات المعیاریة ونسبة الموافقة على كل عبارة

  :وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي ،العبارات المتعلقة بھذا المحور على
  المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري ودرجة الممارسة الستجابات أفراد ) ٥(جدول 

  ول درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة لألدوار اإلداریة التخطیطیةالدراسة ح

  المتوسط  العبارات م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

نسبة 
  الترتیب  الممارسة

یقوم المعلم بتوزیع موضوعات المادة  ١
 ١ ٧٦٫١ عالیة ٠٫٨٠ ٣٫٨١  .على الخطة الزمنیة توزیعًا منطقیًا

٤ 
 للموضوع الذي یدرسھ یخطط المعلم

تسلسل عناصر الدرس و ربط  مراعیا
  .بعضھا ببعض

 ٢ ٧١٫٧ عالیة ٠٫٩٣ ٣٫٥٨
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  المتوسط  العبارات م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

نسبة 
  الترتیب  الممارسة

٨  
یختار المعلم الطریقة المناسبة لشرح 
كل درس والتي تناسب الموضوع 

  .وعدد الطالب
 ٣ ٦٢٫٣ متوسطة ١٫٢١ ٣٫١١

٣ 
یقوم المعلم بوضع خطة أسبوعیة 

للموضوعات التي تدرس خالل ھذه 
  .المدة

 ٤ ٦١٫٤ متوسطة ١٫٠٦ ٣٫٠٧

٥ 
یحدد المعلم متطلبات المادة وأدواتھا 

أوراق  ، قراءات ،ملخصات ،بحوث(
  ).الخ...عمل

 ٥ ٦١٫٠ متوسطة ١٫٠٧ ٣٫٠٥

٦  
یحدد المعلم األھداف السلوكیة 

: األھداف(الخاصة بكل درس 
  ).والوجدانیة ،والمھاریة ،المعرفیة

 ٦ ٦٠٫٣ متوسطة ١٫١٣ ٣٫٠١

٢ 

م بین یدي طالبھ نسخة یضع المعل
مكتوبة من خطة المادة بما تتضمنھ 

 ،وأنشطة ،ومحتوى ،من أھداف
والمصادر  ،ومواعید االختبارات

  .والمراجع الداعمة للمقرر

 ٧ ٤١٫٦ ضعیفة ١٫٢٥ ٢٫٠٨

یشرك المعلم طالبھ في وضع الخطة   ٧
ضعیفة  ٠٫٩٦ ١٫٧٨  .األسبوعیة للمادة

 ٨ ٣٥٫٥ جدًا

  -  ٥٨٫٧  متوسطة  ٠٫٨٢  ٢٫٩٤  امالمتوسط الحسابي الع
أن محور مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة ) ٥(یتضح من الجدول 

  ،١٫٧٨(تتراوح المتوسطات الحسابیة لھم ما بین  ،عبارات) ٨(المتعلقة بالتخطیط یتضمن 
لمتدرج الخماسي والتي وھذه المتوسطات تقع بالفئتین األولى والرابعة من فئات المقیاس ا ،)٣٫٨١

وُتشیر النتیجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد  ،) عالیة- ضعیفة جدًا (ُتشیر إلى مستوى ممارسة 
  .الدراسة حول درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتخطیط

ھذا یدل على أن درجة و ،)٠٫٨٢(بانحراف معیاري ) ٢٫٩٤(یبلغ المتوسط الحسابي العام 
وذلك یتمثل  ،ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتخطیط جاءت متوسطة

اختیار الطریقة المناسبة (في موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على ممارسة المعلمین لكل من 
ة أسبوعیة للموضوعات وكذلك وضع خط ،لشرح كل درس والتي تناسب الموضوع وعدد الطالب

  ،ملخصات ،بحوث(إضافة إلى تحدید متطلبات المادة وأدواتھا  ،التي تدرس خالل ھذه المدة
 ،المعرفیة: األھداف(وتحدید األھداف السلوكیة الخاصة بكل درس  ،)الخ...أوراق عمل ،قراءات

) ھـ١٤٣٩( العمري وقد اختلفت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة)والوجدانیة ،والمھاریة
والتي توصلت إلى أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین قادة مدارس المرحلة الثانویة بمدینة الریاض 

  .على األدوار التخطیطیة لرواد األنشطة الطالبیة
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حذف كلمة رقم أن تلك ) ٥(ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري بالجدول 
وھي قیم تتمحور حول الواحد الصحیح؛ وھذا ُیشیر إلى أن  ،)١٫٢٥ ،٠٫٨٠(تنحصر بین القیم 

ھناك تجانس بین استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم 
  .اإلداریة المتعلقة بالتخطیط

والعبارات التالیة تناقش بنوع من التفصیل أبرز ثالث عبارات بمحور درجة ممارسة معلمي 
مرتبة ) ٨  ،٤  ،١(وھي تتمثل في العبارات  ،لة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتخطیطالمرح

  :وذلك على النحو التالي ،تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھا
یقوم المعلم بتوزیع موضوعات المادة على الخطة الزمنیة توزیعًا (وھي ) ١(جاءت العبارة  .١

ین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة بالمرتبة األولى ب) منطقیًا
وانحراف معیاري ) ٣٫٨١(ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتخطیط بمتوسط حسابي 

وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على قیام  ،)٠٫٨٠(
 . منطقیًاالمعلمین بتوزیع موضوعات المادة على الخطة الزمنیة توزیعًا

تسلسل عناصر  یخطط المعلم للموضوع الذي یدرسھ مراعیا(وھي ) ٤(جاءت العبارة  .٢
بالمرتبة الثانیة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي ) الدرس وربط بعضھا ببعض

وانحراف ) ٣٫٥٨(المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتخطیط بمتوسط حسابي 
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على قیام  ،)٠٫٩٣(معیاري 

المعلمین بالتخطیط للموضوع الذي یدرسھ مراعیا تسلسل عناصر الدرس و ربط بعضھا 
 .ببعض

یختار المعلم الطریقة المناسبة لشرح كل درس والتي تناسب (وھي ) ٨(جاءت العبارة  .٣
لثالثة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي بالمرتبة ا) الموضوع وعدد الطالب

وانحراف ) ٣٫١١(المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتخطیط بمتوسط حسابي 
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة متوسطة بین أفراد الدراسة على  ،)١٫٢١(معیاري 

والتي تناسب الموضوع وعدد قیام المعلمین باختیار الطریقة المناسبة لشرح كل درس 
 .الطالب

بینت النتائج أن أقل ثالث عبارات بمحور درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم 
مرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي  )٧  ،٢  ،٦(تتمثل في العبارات  ،اإلداریة المتعلقة بالتخطیط

  :وذلك على النحو التالي ،لھا
: األھداف(یحدد المعلم األھداف السلوكیة الخاصة بكل درس (وھي ) ٦(جاءت العبارة  .٤

بالمرتبة السادسة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة )) والوجدانیة ،والمھاریة ،المعرفیة
) ٣٫٠١(معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتخطیط بمتوسط حسابي 

ى أن ھناك موافقة بدرجة متوسطة بین أفراد وھذا یدل عل ،)١٫١٣(وانحراف معیاري 
: األھداف(الدراسة على قیام المعلمین بتحدید األھداف السلوكیة الخاصة بكل درس 

 ).والوجدانیة ،والمھاریة ،المعرفیة
یضع المعلم بین یدي طالبھ نسخة مكتوبة من خطة المادة بما (وھي ) ٢(جاءت العبارة  .٥

والمصادر والمراجع  ،ومواعید االختبارات ،ةوأنشط ،ومحتوى ،تتضمنھ من أھداف
بالمرتبة السابعة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة ) الداعمة للمقرر

وانحراف معیاري ) ٢٫٠٨(الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتخطیط بمتوسط حسابي 
راد الدراسة على قیام وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة منخفضة بین أف ،)١٫٢٥(
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 ،المعلمین بوضع نسخة مكتوبة بین یدي طالبھ من خطة المادة بما تتضمنھ من أھداف
 .والمصادر والمراجع الداعمة للمقرر ،ومواعید االختبارات ،وأنشطة ،ومحتوى

بالمرتبة ) یشرك المعلم طالبھ في وضع الخطة األسبوعیة للمادة(وھي  )٧(جاءت العبارة  .٦
ن العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة الثامنة بی

وھذا یدل على أن  ،)٠٫٩٦(وانحراف معیاري ) ١٫٧٨(المتعلقة بالتخطیط بمتوسط حسابي 
ھناك موافقة بدرجة منخفضة جدًا بین أفراد الدراسة على قیام المعلمین بإشراك طالبھم في 

 .دةوضع الخطة األسبوعیة للما
ما األدوار : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص على اآلتي  تحلیل ومناقشة-٢-٤

  التنظیمیة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر قادة المدارس بمدینة الریاض؟
تم حساب المتوسطات الحسابیة  ،للتعرف على األدوار التنظیمیة لمعلمي المرحلة الثانویة

والرتب الستجابات أفراد مجتمع الدراسة  ،عیاریة ونسبة الموافقة على كل عبارةواالنحرافات الم
  :وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي ،العبارات المتعلقة بھذا المحور على

  المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري ودرجة الممارسة الستجابات أفراد ) ٦(جدول 
   المرحلة الثانویة لألدوار اإلداریة التنظیمیةالدراسة حول درجة ممارسة معلمي

  المتوسط  العبارات م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

نسبة 
  الترتیب  الممارسة

أن یتجنب المعلم العبارات الساخرة   ١٥
 ١ ٧٩٫٤ عالیة ٠٫٦٣ ٣٫٩٧  .أو المحبطة

أن یحافظ المعلم على العالقات   ١٤
 ٢ ٧٦٫١ عالیة ٠٫٧٤ ٣٫٨١  .ھاإلیجابیة بینھ وبین طالب

یحترم المعلم مشاعر الطالب   ١٣
 ٣ ٧٦٫١ عالیة ٠٫٧٧ ٣٫٨٠  .ویساعدھم في التعبیر عنھا

أن یؤكد المعلم على غرس الثقة في   ١٦
 ٤ ٧٥٫٦ عالیة ٠٫٨٣ ٣٫٧٨  نفوس طالبھ 

یتجول المعلم في ا لصف أثناء   ٢٠
 ٥ ٧٣٫٤ عالیة ٠٫٨٦ ٣٫٦٧  .عرض الدرس بھدوء واتزان

یحرص المعلم على معرفة أسماء   ١٢
 ٦ ٧٣٫٤ عالیة ٠٫٨٩ ٣٫٦٧  .طالبھ ومناداتھم بأسمائھم

یشجع المعلم الطالب على تحمل   ١٩
 ٦ ٧٣٫٤ عالیة ٠٫٨٩ ٣٫٦٧  . المسئولیة

 مكرر

یشجع المعلم طالبھ على التعاون   ١٨
 ٨ ٧٢٫٩ عالیة ٠٫٩٢ ٣٫٦٤  .والعمل بروح الفریق الواحد

٥ 
 صوتھ ینوع المعلم مستوى

بما ) منخفض ،عادي ،مرتفع(
یتناسب مع أھمیة الفكرة 

 ٩ ٦٩٫٨ عالیة ٠٫٨٣ ٣٫٤٩
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  المتوسط  العبارات م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

نسبة 
  الترتیب  الممارسة

  .المطروحة

ینتھي المعلم من الدرس بنھایة  ٤
 ١٠ ٦٩٫٢ عالیة ١٫٠٣ ٣٫٤٦  .الوقت المحدد

٢٢  
أن یقدم المعلم حلوال واقعیة 
للمشكالت التي تواجھھ أثناء 

  .التدریس
 ١١ ٦٩٫٠ عالیة ٠٫٧٥ ٣٫٤٥

١٧  
یحرص المعلم على الموازنة أن 

بین كثرة المتطلبات ومراعاة 
  .األولویات في تنفیذھا

 ١٢ ٦٩٫١ عالیة ٠٫٩٣ ٣٫٤٥

یبدأ المعلم درسھ في الموعد المحدد  ٣
 ١٣ ٦٨٫٧ عالیة ١٫٠٤ ٣٫٤٣  . مباشرة

٢١  
أن یحرص المعلم على حضور 
الدورات والبرامج التثقیفیة بھدف 

  . النمو المھني لھ
 ١٤ ٦٨٫١ متوسطة ١٫٠٦ ٣٫٤٠

یطبق المعلم جمیع األنظمة  ١
 ١٥ ٦٥٫٥ متوسطة ٠٫٧٩ ٣٫٢٧  . والتعلیمات ویراعیھا

ینظم المعلم جلوس طالبھ في  ٢
 ١٦ ٦٤٫٥ متوسطة ١٫١٥ ٣٫٢٢  .الفصل بشكل مدروس ومرتب

٧  
ینظم المعلم سیر الدرس بما 
یتناسب مع قدرة طالبھ على 

  .المتابعة
 ١٧ ٦٣٫٧ متوسطة ١٫٠٢ ٣٫١٨

١١  

على توفر البیئة  یحرص المعلم
: المناسبة في الغرفة الدراسیة مثل

 –الترتیب - النظافة -التھویة 
  .اإلضاءة

 ١٨ ٦٢٫٥ متوسطة ١٫١٤ ٣٫١٣

٩  

زمن الدرس كامال  ینظم المعلم
ویوزعھ بشكل عادل على مختلف 
محاور الموضوع المطروح 

  .للشرح

 ١٩ ٦٢٫٤ متوسطة ٠٫٩٩ ٣٫١٢

علم حضور وغیاب  أن یتفقد الم  ٦
 ٢٠ ٦٢٫٣ متوسطة ١٫١٠ ٣٫١١  .وتأخر الطالب ویتابع ذلك بدقة

یحرص المعلم على تنظیم غرفة    ١٠
الصف وترتب جلوس الطالب 

 ٢١ ٦١٫٦ متوسطة ١٫١٥ ٣٫٠٨
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  المتوسط  العبارات م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

نسبة 
  الترتیب  الممارسة

  . على المقاعد بشكل سلیم

٨  

یتولى المعلم عملیة تكلیف عرفاء 
الفصول ویختار لھا الطالب 

وواجباتھم المناسبین ویحدد مھامھم 
  . ومسؤولیاتھم

 ٢٢ ٥٥٫٣ متوسطة ١٫١٨ ٢٫٧٦

٢٣  
أن یتعاون المعلم مع زمالئھ في 
عمل إصدارات متنوعة تتعلق 

  .بالمقررات الدراسیة تفید الطالب
 ٢٣ ٥٣٫٢ متوسطة ١٫١٧ ٢٫٦٦

٢٤  
أن یحرص المعلم على إقامة 
ندوات علمیة باالشتراك مع 

  .األعضاء اآلخرین
 ٢٤ ٤٦٫٥ ضعیفة ١٫٠٦ ٢٫٣٢

  - ٦٧٫١ متوسطة ٠٫٧٠ ٣٫٣٦  المتوسط الحسابي العام

أن محور مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة ) ٦(یتضح من الجدول 
 ،)٣٫٩٧  ،٢٫٣٢(تتراوح المتوسطات الحسابیة لھم ما بین  ،عبارة) ٢٤(المتعلقة بالتنظیم یتضمن 

الرابعة من فئات المقیاس المتدرج الخماسي والتي ُتشیر إلى وھذه المتوسطات تقع بالفئتین الثانیة و
وُتشیر النتیجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة حول  ،) عالیة-ضعیفة (مستوى ممارسة 

  .درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنظیم
وھذا یدل على أن درجة  ،)٠٫٧٠(راف معیاري بانح) ٣٫٣٦(یبلغ المتوسط الحسابي العام 

وذلك یتمثل  ،ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنظیم جاءت متوسطة
حرص المعلم على (في موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على ممارسة المعلمین لكل من 

وكذلك قیام المعلم بتطبیق جمیع األنظمة  ،ھني لھحضور الدورات والبرامج التثقیفیة بھدف النمو الم
إضافة إلى قیام المعلم بتنظیم جلوس طالبھ في الفصل بشكل مدروس  ،والتعلیمات ویراعیھا

وقد اختلفت  ،)وقیام المعلم بتنظیم سیر الدرس بما یتناسب مع قدرة طالبھ على المتابعة ،ومرتب
والتي توصلت إلى أن ھناك موافقة ) ھـ١٤٣٩(ري نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة العم

بدرجة عالیة بین قادة مدارس المرحلة الثانویة بمدینة الریاض على األدوار التنظیمیة لرواد 
  .األنشطة الطالبیة

تنحصر بین أن تلك القیم ) ٦(ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري بالجدول 
 حول الواحد الصحیح؛ وھذا ُیشیر إلى أن ھناك تجانس بین وھي قیم تتمحور ،)١٫١٨ ،٠٫٦٣(

استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة 
  .بالتنظیم

والعبارات التالیة تناقش بنوع من التفصیل أبرز ثالث عبارات بمحور درجة ممارسة معلمي 
  ،١٣  ،١٤  ،١٥(وھي تتمثل في العبارات  ،ھم اإلداریة المتعلقة بالتنظیمالمرحلة الثانویة ألدوار

  :وذلك على النحو التالي ،مرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھا) ٢٠  ،١٦
بالمرتبة األولى ) أن یتجنب المعلم العبارات الساخرة أو المحبطة(وھي ) ١٥(جاءت العبارة  .١

رسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بین العبارات الخاصة بدرجة مما
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وھذا یدل على أن ھناك موافقة  ،)٠٫٦٣(وانحراف معیاري ) ٣٫٩٧(بالتنظیم بمتوسط حسابي 
 .بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على قیام المعلمین بتجنب العبارات الساخرة أو المحبطة

)  على العالقات اإلیجابیة بینھ وبین طالبھأن یحافظ المعلم(وھي ) ١٤(جاءت العبارة    .٢
بالمرتبة الثانیة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم 

وھذا یدل على  ،)٠٫٧٤(وانحراف معیاري ) ٣٫٨١(اإلداریة المتعلقة بالتنظیم بمتوسط حسابي 
یام المعلمین بالمحافظة على العالقات أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على ق

 .اإلیجابیة بینھ وبین طالبھ
بالمرتبة ) یحترم المعلم مشاعر الطالب ویساعدھم في التعبیر عنھا(وھي ) ١٣(جاءت العبارة  .٣

الثالثة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة 
وھذا یدل على أن ھناك موافقة  ،)٠٫٧٧(وانحراف معیاري ) ٣٫٨٠(ابي بالتنظیم بمتوسط حس

بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على قیام المعلمین باحترام مشاعر الطالب ومساعدتھم في 
 .التعبیر عنھا

بالمرتبة الرابعة ) أن یؤكد األستاذ على غرس الثقة في نفوس طالبھ(وھي ) ١٦(جاءت العبارة  .٤
الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بین العبارات 

وھذا یدل على أن ھناك موافقة  ،)٠٫٨٣(وانحراف معیاري ) ٣٫٧٨(بالتنظیم بمتوسط حسابي 
 .بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على أن المعلمین یؤكدون على غرس الثقة في نفوس طالبھم

) یتجول المعلم في الصف أثناء عرض الدرس بھدوء واتزان(وھي  )٢٠(جاءت العبارة  .٥
بالمرتبة الخامسة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم 

وھذا یدل على  ،)٠٫٨٦(وانحراف معیاري ) ٣٫٦٧(اإلداریة المتعلقة بالتنظیم بمتوسط حسابي 
راسة على قیام المعلمین بالتجول في الصف أثناء أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الد

 .عرض الدرس بھدوء واتزان
أن أقل ثالث عبارات بمحور درجة ممارسة معلمي المرحلة ) ٦(بینت النتائج بالجدول 

مرتبة تنازلیًا ) ٢٤  ،٢٣  ،٨(الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنظیم تتمثل في العبارات رقم 
  :وذلك على النحو التالي ،لحسابي لھاوفقًا للمتوسط ا

یتولى المعلم عملیة تكلیف عرفاء الفصول ویختار لھا الطالب (وھي ) ٨(جاءت العبارة  .٦
بالمرتبة الثانیة والعشرین بین العبارات ) المناسبین ویحدد مھامھم وواجباتھم ومسؤولیاتھم

یة المتعلقة بالتنظیم بمتوسط الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلدار
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة متوسطة  ،)١٫١٨(وانحراف معیاري ) ٢٫٧٦(حسابي 

بین أفراد الدراسة على قیام المعلمین بتولي عملیة تكلیف عرفاء الفصول ویختار لھا الطالب 
 .المناسبین ویحدد مھامھم وواجباتھم ومسؤولیاتھم

أن یتعاون األستاذ مع زمالئھ في عمل إصدارات متنوعة (ھي و) ٢٣(جاءت العبارة    .٧
بالمرتبة الثالثة والعشرین بین العبارات الخاصة ) تتعلق بالمقررات الدراسیة تفید الطالب

بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنظیم بمتوسط حسابي 
ا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة متوسطة بین أفراد وھذ ،)١٫١٧(وانحراف معیاري ) ٢٫٦٦(

الدراسة على قیام المعلمین بالتعاون مع زمالئھم في عمل إصدارات متنوعة تتعلق بالمقررات 
 .الدراسیة تفید الطالب

أن یحرص األستاذ على إقامة ندوات علمیة باالشتراك مع (وھي  )٢٤(جاءت العبارة    .٨
لرابعة والعشرین بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي بالمرتبة ا) األعضاء اآلخرین
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وانحراف ) ٢٫٣٢(المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنظیم بمتوسط حسابي 
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة ضعیفة بین أفراد الدراسة على  ،)١٫٠٦(معیاري 

 .ك مع األعضاء اآلخرینحرص المعلمین على إقامة ندوات علمیة باالشترا
ما األدوار التنفیذیة : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نص على اآلتي  تحلیل ومناقشة-٣-٤

  لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر قادة المدارس بمدینة الریاض؟
یة تم حساب المتوسطات الحساب ،للتعرف على األدوار التنفیذیة لمعلمي المرحلة الثانویة

والرتب الستجابات أفراد مجتمع الدراسة  ،واالنحرافات المعیاریة ونسبة الموافقة على كل عبارة
  :وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي ،العبارات المتعلقة بھذا المحور على

  المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري ودرجة الممارسة الستجابات أفراد ) ٧(جدول 
   درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة لألدوار اإلداریة التنفیذیةالدراسة حول

المتوسط  العبارات م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

نسبة 
  الترتیب  الممارسة

 یمتلك المعلم القدرة على التأثیر  ١
 ١ ٧٥٫٧ عالیة ٠٫٦٩ ٣٫٧٩  . اإلیجابي في الطالب

بث الحماس  یحرص المعلم على ٤
 ٢ ٧٤٫٨ عالیة ٠٫٧٧ ٣٫٧٤  .لتنافس اإلیجابي بین الطالبوا

یتصف المعلم بالمرونة في تعاملھ مع  ٥
 ٣ ٧٤٫٦ عالیة ٠٫٨٠ ٣٫٧٣  .الطالب

یستخدم المعلم لغة لطیفة وكلمات   ١٠
 ٤ ٧٣٫٧ عالیة ٠٫٧٩ ٣٫٦٨  .مناسبة لتوجیھ الطالب

 ٥ ٧٢٫٩ عالیة ٠٫٦٧ ٣٫٦٤  . یجید المعلم فن إدارة الحوار ٢

١٢  
یمتلك المعلم القدرة على معالجة 
المواقف الطارئة بأسلوب تربوي 

  . مناسب
 ٦ ٧٢٫٤ عالیة ٠٫٧١ ٣٫٦٢

 ٧ ٧٠٫٨ عالیة ٠٫٨٢ ٣٫٥٤  . یحسن المعلم توزیع العمل ٣

یحافظ المعلم على اتزانھ االنفعالي   ٩
 ٨ ٦٨٫٧ عالیة ٠٫٨٩ ٣٫٤٣  .وثباتھ أثناء الدرس

قراراتھ على یتأمل المعلم آثار أفعالھ و  ١١
 ٩ ٦٨٫٤ عالیة ٠٫٨٥ ٣٫٤٢  .طالبھ ومدى تفاعلھم معھا

یمتلك المعلم المبادأة في تقدیم األفكار   ٦
 ١٠ ٦٤٫٠ متوسطة ١٫٠٢ ٣٫٢٠  . اإلبداعیة

٨  
یحرص المعلم على قراءة تعبیرات 
وجوه الطالب أثناء المحاضرة 

  .ویتصرف في ضوئھا
 ١١ ٦١٫٨ متوسطة ١٫٠٦ ٣٫٠٩

٧  
على تعوید طالبھ على یسعى المعلم 

في صناعة واتخاذ القرارات  المشاركة
  . الالزمة في حدود صالحیاتھ

 ١٢ ٦٠٫٣ متوسطة ١٫٠٤ ٣٫٠٢

  - ٦٩٫٩ عالیة ٠٫٦٩ ٣٫٤٩  المتوسط الحسابي العام
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أن محور مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة ) ٧(یتضح من الجدول 
تتراوح المتوسطات الحسابیة لھم ما بین  ،عبارة) ١٢(یتضمن )  القراراتاتخاذ(المتعلقة بالتنفیذ 

وھذه المتوسطات تقع بالفئتین الثالثة والرابعة من فئات المقیاس المتدرج  ،)٣٫٧٩  ،٣٫٠٢(
وُتشیر النتیجة السابقة إلى تفاوت  ،) عالیة-متوسطة (الخماسي والتي ُتشیر إلى مستوى ممارسة 

راسة حول درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة استجابات أفراد الد
  ).اتخاذ القرارات(بالتنفیذ 

وھذا یدل على أن درجة  ،)٠٫٦٩(بانحراف معیاري ) ٣٫٤٩(یبلغ المتوسط الحسابي العام 
 ،جاءت عالیة) تاتخاذ القرارا(ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنفیذ 

التأثیر اإلیجابي (وذلك یتمثل في موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالیة على ممارسة المعلمین لكل من 
إضافة إلى  ،وكذلك حرص المعلم على بث الحماس والتنافس اإلیجابي بین الطالب ،في الطالب

وقد اختلفت  ،)یھ الطالبواستخدام لغة لطیفة وكلمات مناسبة لتوج ،المرونة في التعامل مع الطالب
والتي توصلت إلى أن ھناك موافقة ) ھـ١٤٣٩(نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة العمري 

بدرجة عالیة بین قادة مدارس المرحلة الثانویة بمدینة الریاض على األدوار التنفیذیة لرواد األنشطة 
  .الطالبیة

تنحصر بین أن تلك القیم ) ٧( بالجدول ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري
وھي قیم تتمحور حول الواحد الصحیح؛ وھذا ُیشیر إلى أن ھناك تجانس بین  ،)١٫٠٦ ،٠٫٦٧(

استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة 
  .)اتخاذ القرارات(بالتنفیذ 

 بنوع من التفصیل أبرز ثالث عبارات بمحور درجة ممارسة معلمي والعبارات التالیة تناقش
  ،١( وھي تتمثل في العبارات ،)اتخاذ القرارات(المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنفیذ 

  :وذلك على النحو التالي ،مرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھا) ٥  ،٤
بالمرتبة ) المعلم القدرة على التأثیر اإلیجابي في الطالبیمتلك (وھي ) ١(جاءت العبارة  .١

األولى بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة 
 ،)٠٫٦٩(وانحراف معیاري ) ٣٫٧٩(بمتوسط حسابي ) اتخاذ القرارات(المتعلقة بالتنفیذ 

ن أفراد الدراسة على امتالك المعلمین للقدرة وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بی
 .على التأثیر اإلیجابي في الطالب

) یحرص المعلم على بث الحماس والتنافس اإلیجابي بین الطالب(وھي ) ٤(جاءت العبارة  .٢
بالمرتبة الثانیة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم 

وانحراف معیاري ) ٣٫٧٤(بمتوسط حسابي ) اتخاذ القرارات(تنفیذ اإلداریة المتعلقة بال
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على حرص  ،)٠٫٧٧(

 .المعلمین على بث الحماس والتنافس اإلیجابي بین الطالب
ة الثالثة بالمرتب) یتصف المعلم بالمرونة في تعاملھ مع الطالب(وھي ) ٥(جاءت العبارة  .٣

بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة 
وھذا یدل  ،)٠٫٨٠(وانحراف معیاري ) ٣٫٧٣(بمتوسط حسابي ) اتخاذ القرارات(بالتنفیذ 

على أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على اتصاف المعلمین بالمرونة في 
 .ھم مع الطالبتعامل

أن أقل ثالث عبارات بمحور درجة ممارسة معلمي المرحلة ) ٧(كما بینت النتائج بالجدول 
) ٧  ،٨  ،٦(تتمثل في العبارات رقم  ،)اتخاذ القرارات(الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنفیذ 

  :وذلك على النحو التالي ،مرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھا
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بالمرتبة العاشرة ) یمتلك المعلم المبادأة في تقدیم األفكار اإلبداعیة(وھي ) ٦(جاءت العبارة  .٤
بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة 

وھذا یدل  ،)١٫٠٢(وانحراف معیاري ) ٣٫٢٠(بمتوسط حسابي ) اتخاذ القرارات(بالتنفیذ 
 ھناك موافقة بدرجة متوسطة بین أفراد الدراسة على امتالك المعلمین للمبادأة في على أن

 .تقدیم األفكار اإلبداعیة
أن یحرص األستاذ على قراءة تعبیرات وجوه الطالب أثناء (وھي ) ٨(جاءت العبارة  .٥

بالمرتبة الحادیة عشر بین العبارات الخاصة بدرجة ) المحاضرة ویتصرف في ضوئھا
) اتخاذ القرارات(علمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنفیذ ممارسة م

وھذا یدل على أن ھناك موافقة  ،)١٫٠٦(وانحراف معیاري ) ٣٫٠٩(بمتوسط حسابي 
بدرجة متوسطة بین أفراد الدراسة على حرص المعلمین على قراءة تعبیرات وجوه 

 .الطالب أثناء المحاضرة والتصرف في ضوئھا
في صناعة واتخاذ  یسعى المعلم على تعوید طالبھ على المشاركة(وھي ) ٧(جاءت العبارة  .٦

بالمرتبة الثانیة عشر بین العبارات الخاصة بدرجة ) القرارات الالزمة في حدود صالحیاتھ
) اتخاذ القرارات(ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنفیذ 

وھذا یدل على أن ھناك موافقة  ،)١٫٠٤(وانحراف معیاري ) ٣٫٠٢(ي بمتوسط حساب
بدرجة متوسطة بین أفراد الدراسة على أن المعلمین یسعون إلى تعوید طالبھم على 

 .في صناعة واتخاذ القرارات الالزمة في حدود صالحیاتھم المشاركة
ما األدوار : لى اآلتيالنتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نص ع  تحلیل ومناقشة-٤-٤

  التقویمیة لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر قادة المدارس بمدینة الریاض؟
تم حساب المتوسطات الحسابیة  ،للتعرف على األدوار التقویمیة لمعلمي المرحلة الثانویة

الدراسة والرتب الستجابات أفراد مجتمع  ،واالنحرافات المعیاریة ونسبة الموافقة على كل عبارة
  :وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي ،العبارات المتعلقة بھذا المحور على

  المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري ودرجة الممارسة الستجابات أفراد ) ٧(جدول 
  الدراسة حول درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة لألدوار اإلداریة التقویمیة

  المتوسط  العبارات م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

نسبة 
الترتیب  الممارسة

یحرص المعلم على تحقیق العدل   ٢٣
 ١ ٧٩٫٧ عالیة ٠٫٨٨ ٣٫٩٨  .واإلنصاف عند تعاملھ مع الطالب

یراعي المعلم في تقویمھ للطالب  ١
 ٢ ٧٧٫٤ عالیة ٠٫٨٢ ٣٫٨٧  .الفروق الفردیة بینھم

كل یضع المعلم عالمات الطالب ب  ٢٠
 ٣ ٧٦٫٦ عالیة ٠٫٨٤ ٣٫٨٣  . موضوعیھ وبدون تحیز

یراعي المعلم العدل والموضوعیة    ٩
 ٤ ٧٦٫١ عالیة ٠٫٨٤ ٣٫٨١  .في تقویم الطالب

یستخدم المعلم التحفیز لتشجیع   ١٣
 ٥ ٧١٫٨ عالیة ٠٫٨٩ ٣٫٥٩  .الطالب على المشاركة والتفاعل
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  المتوسط  العبارات م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

نسبة 
الترتیب  الممارسة

مناسبة أسئلة االختبار  یراعي المعلم  ٧
 ٦ ٦٩٫٦ عالیة ٠٫٨٥ ٣٫٤٨  .ص لھاللوقت المخص

ارتباط محتوى   یراعي المعلم  ٨
 ٧ ٦٨٫٨ عالیة ٠٫٨٦ ٣٫٤٤  .التقویم بأھداف المقرر

١٢  
 یشجع المعلم الطالب على القیام 
باألنشطة والمشاركات وتخصیص 

  . درجة لذلك
 ٨ ٦٧٫٠ متوسطة ١٫٠٨ ٣٫٣٥

٣ 

ینوع المعلم في أسالیب التقویم 
 ،تقاریر ،اختبارات(المستخدمة

 ،بطاقة مالحظة ،ملفات تقویم
  ).الخ ،مشاریع ،مناقشة ،حوار

 ٩ ٦٦٫٦ متوسطة ٠٫٨٧ ٣٫٣٣

 یشجع المعلم طالبھ على التقویم   ١٠
 ١٠ ٦٥٫٩ متوسطة ٠٫٩٤ ٣٫٢٩  . الذاتي

١٤  
 یقوم المعلم بإعادة أوراق االختبار 
للطالب لیستفیدوا من المالحظات 

  . ویتداركوا األخطاء
 ١١ ٦٥٫٣ متوسطة ١٫٠٠ ٣٫٢٦

٢ 
یحدد المعلم أسالیب التقویم 
المستخدمة والمناسبة للمقرر 

  .ویعرضھا على الطالب
 ١٢ ٦٥٫٠ متوسطة ٠٫٨٩ ٣٫٢٥

یبحث المعلم مع طالبھ أسباب تدني   ١٥
 ١٣ ٦٤٫٤ متوسطة ٠٫٨٨ ٣٫٢٢  . مستواھم

 یناقش المعلم مع طالبھ نتائج   ١٦
 ١٤ ٦٤٫٣ متوسطة ٠٫٨٨ ٣٫٢١  . التقویم

یطرح المعلم أسئلة مفتوحة لیتعرف   ٦
 ١٥ ٦٤٫١ متوسطة ٠٫٩٢ ٣٫٢١  .على تفكیر الطالب

٥ 
یراعي المعلم شمولیة التقویم 
للجوانب المعرفیة والمھاریة 

  والوجدانیة
 ١٦ ٦٢٫٤ متوسطة ٠٫٨٣ ٣٫١٢

یھتم المعلم بأسئلة االختبارات التي   ١٩
 ١٧ ٦١٫٩ متوسطة ٠٫٩٢ ٣٫١٠  .ترتقي بتفكیر الطالب

١٧  
یعتمد المعلم المشاركة والنقاش 
الصفي والقراءات الخارجیة كمحور 

  من محاور التقویم
 ١٨ ٦٠٫٩ متوسطة ١٫٠٢ ٣٫٠٥
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  المتوسط  العبارات م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

نسبة 
الترتیب  الممارسة

٤ 
یستخدم المعلم أنواع متعددة من 

 ،الشخصي ،البنائي ،القبلي(التقویم 
  ). النھائي 

 ١٩ ٦٠٫٧ متوسطة ٠٫٨٩ ٣٫٠٣

١١  
یشجع المعلم طالبھ على مشاركتھم 

مجموعة من األسئلة أثناء بتزویده ب
  . وضع االختبار

 ٢٠ ٦٠٫٢ متوسطة ١٫٠٥ ٣٫٠١

٢١  
طالبھ في  یحلل المعلم ویفسر نتائج

ویستفید منھا في  ،االختبارات
  . التغذیة الراجعة

 ٢١ ٥٩٫٩ متوسطة ١٫١١ ٣٫٠٠

٢٢  
یستفید المعلم من نتائج تقویم طالبھ 
ویغیر طرق تدریسھ أو أسالیبھ 

  .لتتالءم مع الطالب
 ٢٢ ٥٩٫٥ متوسطة ١٫٠١ ٢٫٩٧

یخصص المعلم جزًء من درجات   ١٨
 ٢٣ ٥٤٫٨ متوسطة ١٫١٨ ٢٫٧٤  .التقییم للبحث العلمي

  - ٦٦٫٢ متوسطة ٠٫٦٩ ٣٫٣١  المتوسط الحسابي العام

أن محور مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة ) ٨(یتضح من الجدول 
 ،)٣٫٩٨  ،٢٫٧٤(تتراوح المتوسطات الحسابیة لھم ما بین  ،عبارة) ٢٣(المتعلقة بالتقویم یتضمن 

وھذه المتوسطات تقع بالفئتین الثالثة والرابعة من فئات المقیاس المتدرج الخماسي والتي ُتشیر إلى 
وُتشیر النتیجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد الدراسة  ،) عالیة- متوسطة (مستوى ممارسة 
  .سة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتقویمحول درجة ممار

وھذا یدل على أن درجة  ،)٠٫٦٩(بانحراف معیاري ) ٣٫٣١(یبلغ المتوسط الحسابي العام 
وذلك یتمثل  ،ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتقویم جاءت متوسطة

تشجیع الطالب على (درجة متوسطة على ممارسة المعلمین لكل من في موافقة أفراد الدراسة ب
وكذلك التنویع في أسالیب التقویم  ،القیام باألنشطة والمشاركات وتخصیص درجة لذلك

إضافة  ،)الخ ،مشاریع ،مناقشة ،حوار ،بطاقة مالحظة ،ملفات تقویم ،تقاریر ،اختبارات(المستخدمة
وإعادة أوراق االختبار للطالب لیستفیدوا من المالحظات  ،تيإلى تشجیع الطالب على التقویم الذا

والتي ) ھـ١٤٣٩(وقد اختلفت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة العمري  ،)ویتداركوا األخطاء
توصلت إلى أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین قادة مدارس المرحلة الثانویة بمدینة الریاض على 

  . األنشطة الطالبیةاألدوار التقویمیة لرواد
تنحصر بین أن تلك القیم ) ٨(ویتضح من خالل النظر إلى قیم االنحراف المعیاري بالجدول 

وھي قیم تتمحور حول الواحد الصحیح؛ وھذا ُیشیر إلى أن ھناك تجانس بین  ،)١٫١٨ ،٠٫٨٢(
اریة المتعلقة استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلد

  .بالتقویم



 
 ٢٠١٨ر لسنة عشتاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث    

 

- 89 - 

والعبارات التالیة تناقش بنوع من التفصیل أبرز خمس عبارات بمحور درجة ممارسة معلمي 
  ،٩  ،٢٠  ،١  ،٢٣(وھي تتمثل في العبارات  ،المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتقویم

  :نحو التاليوذلك على ال ،مرتبة تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھا) ١٣
یحرص المعلم على تحقیق العدل واإلنصاف عند تعاملھ مع (وھي ) ٢٣(جاءت العبارة  .١

بالمرتبة األولى بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ) الطالب
 ،)٠٫٨٨(وانحراف معیاري ) ٣٫٩٨(ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتقویم بمتوسط حسابي 

ى أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على حرص المعلمین على وھذا یدل عل
 .تحقیق العدل واإلنصاف عند تعاملھم مع الطالب

بالمرتبة ) یراعي المعلم في تقویمھ للطالب الفروق الفردیة بینھم(وھي ) ١(جاءت العبارة  .٢
یة ألدوارھم اإلداریة الثانیة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانو

وھذا یدل على أن  ،)٠٫٨٢(وانحراف معیاري ) ٣٫٨٧(المتعلقة بالتقویم بمتوسط حسابي 
ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على حرص المعلمین على مراعاة الفروق 

 .الفردیة بین الطالب أثناء عملیة التقویم
) الطالب بكل موضوعیھ وبدون تحیزیضع المعلم عالمات (وھي ) ٢٠(جاءت العبارة  .٣

بالمرتبة الثالثة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم 
وھذا یدل  ،)٠٫٨٤(وانحراف معیاري ) ٣٫٨٣(اإلداریة المتعلقة بالتقویم بمتوسط حسابي 

ین بوضع عالمات على أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على قیام المعلم
 .الطالب بكل موضوعیھ وبدون تحیز

بالمرتبة ) یراعي المعلم العدل والموضوعیة في تقویم الطالب(وھي ) ٩(جاءت العبارة  .٤
الرابعة بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة 

وھذا یدل على أن  ،)٠٫٨٤(ري وانحراف معیا) ٣٫٨١(المتعلقة بالتقویم بمتوسط حسابي 
ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على قیام المعلمین بمراعاة العدل 

 .والموضوعیة في تقویم الطالب
یستخدم المعلم التحفیز لتشجیع الطالب على المشاركة (وھي ) ١٣(جاءت العبارة  .٥

ارسة معلمي المرحلة الثانویة بالمرتبة الخامسة بین العبارات الخاصة بدرجة مم) والتفاعل
 ،)٠٫٨٩(وانحراف معیاري ) ٣٫٥٩(ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتقویم بمتوسط حسابي 

وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین أفراد الدراسة على قیام المعلمین باستخدام 
 .التحفیز لتشجیع الطالب على المشاركة والتفاعل

أن أقل ثالث عبارات بمحور درجة ممارسة معلمي المرحلة ) ٧(لجدول كما بینت النتائج با
مرتبة ) ١٨  ،٢٢  ،٢١(تتمثل في العبارات رقم  ،الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتقویم

  :وذلك على النحو التالي ،تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھا
ویستفید منھا  ،طالبھ في االختبارات یحلل المعلم ویفسر نتائج(وھي ) ٢١(جاءت العبارة  .٦

بالمرتبة الحادیة والعشرین بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة ) في التغذیة الراجعة
) ٣٫٠(معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتقویم بمتوسط حسابي 

ین أفراد وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة متوسطة ب ،)١٫١١(وانحراف معیاري 
واالستفادة منھا  ،طالبھم في االختبارات الدراسة على قیام المعلمین بتحلیل وتفسیر نتائج

 .في التغذیة الراجعة
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یستفید المعلم من نتائج تقویم طالبھ ویغیر طرق تدریسھ أو (وھي ) ٢٢(جاءت العبارة    .٧
ت الخاصة بدرجة بالمرتبة الثانیة والعشرین بین العبارا) أسالیبھ لتتالءم مع الطالب

ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتقویم بمتوسط حسابي 
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة متوسطة بین  ،)١٫٠١(وانحراف معیاري ) ٢٫٩٧(

أفراد الدراسة على قیام المعلمین باالستفادة من نتائج تقویم طالبھم وتغییر طرق تدریسھم 
 .أسالیبھم لتتالءم مع الطالبأو 

) یخصص المعلم جزًء من درجات التقییم للبحث العلمي(وھي ) ١٨(جاءت العبارة    .٨
بالمرتبة الثالثة والعشرین بین العبارات الخاصة بدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة 

 ،)١٫١٨(وانحراف معیاري ) ٢٫٧٤(ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتقویم بمتوسط حسابي 
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بدرجة متوسطة بین أفراد الدراسة على قیام المعلمین 

 .بتخصیص جزًء من درجات التقییم للبحث العلمي
 نجدھا  ،ومن خالل العرض السابق لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة لألدوار اإلداریة

  :جاءت كما یلي
  راف المعیاري ودرجة الممارسة المتوسطات الحسابیة واالنح) ٨(جدول 

  لدرجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة لألدوار اإلداریة

  المتوسط  األبعاد م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الممارسة

نسبة 
  الترتیب  الممارسة

  ١ ٦٩٫٩ عالیة ٠٫٦٩ ٣٫٤٩  األدوار المتعلقة بالتنفیذ ٣
  ٢ ٦٧٫١ وسطةمت ٠٫٧٠ ٣٫٣٦  األدوار المتعلقة بالتنظیم ٢
  ٣ ٦٦٫٢ متوسطة ٠٫٦٩ ٣٫٣١  األدوار المتعلقة بالتقویم ٤
  ٤ ٥٨٫٧ متوسطة ٠٫٨٢ ٢٫٩٤  األدوار المتعلقة بالتخطیط ١

  - ٦٥٫٥ متوسطة ٠٫٦٨ ٣٫٢٧  المتوسط الحسابي العام

أن درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة لألدوار اإلداریة في ) ٨(یتضح من خالل الجدول 
حیث  ،)٠٫٦٨(وبانحراف معیاري ) ٣٫٢٧(ریاض جاءت بمتوسطة بمتوسط حسابي عام مدینة ال

وبانحراف معیاري ) ٣٫٤٩(تأتي األدوار المتعلقة بالتنفیذ بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي عام 
وبانحراف معیاري ) ٣٫٣٦(تلیھا األدوار المتعلقة بالتنظیم بمتوسط حسابي عام  ،)٠٫٦٩(
وبانحراف ) ٣٫٣١(لثالثة تأتي األدوار المتعلقة بالتقویم بمتوسط حسابي عام وبالمرتبة ا ،)٠٫٧٠(

وفي األخیر تأتي األدوار المتعلقة بالتخطیط كأقل األدوار اإلداریة لمعلمي  ،)٠٫٦٩(معیاري 
وبانحراف معیاري ) ٢٫٩٤(المرحلة الثانویة من حیث درجة الممارسة بمتوسط حسابي عام 

)٠٫٨٢.(  
ء ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة بدرجة متوسطة ویمكن عزو مجي

بصفة عامة نظرًا لتركیز المعلمین بصفة أساسیة على األدوار التعلیمیة والتدریسیة داخل الفصل 
بجانب ضعف ثقافة الوعي باألدوار اإلداریة لدى المعلمین وأنھا مھمة اإلدارة المدرسیة فقط وأن 

یعد دورًا ثانویًا ومن ثم یقل االھتمام بھ مقارنة باألدوار التدریسیة داخل الفصل دور المعلم فیھا 
  .الدراسي
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بینما یمكن عزو مجيء األدوار التنفیذیة في المقدمة مقارنة ببقیة األدوار في ضوء أن ھذه 
األدوار قد تحدث بصورة تلقائیة من المعلمین دون تخطیط أو إعداد مسبق لھا خاصة وأن بعض 

ه األدوار قد یشترك مع مھام المعلم اإلشرافیة أو مھامھ أثناء تأدیة المشاركة في األنشطة ھذ
  .الطالبیة بصفة عامة

والتي توصلت إلى أن ) م٢٠٠٩(وقد اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة الحربي 
 في مدارس التعلیم واقع ممارسات مدیري المدارس ألدوارھم اإلداریة تجاه تفعیل النشاط الطالبي

) م٢٠١٠(كما اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة المحمدي  ،العام جاءت بدرجة متوسطة
 والتي توصلت إلى أن واقع ممارسة مدیري اإلشراف التربوي ألدوارھم اإلداریة بإدارات التربیة

یجة دراسة العمري في حین اختلفت نتیجة الدراسة الحالیة مع نت ،والتعلیم جاءت متوسطة
والتي توصلت إلى أن ھناك موافقة بدرجة عالیة بین قادة مدارس المرحلة الثانویة ) ھـ١٤٣٩(

  .بمدینة الریاض على األدوار اإلداریة لرواد األنشطة الطالبیة
كما أنھا تتفق نسبیًا مع بعض الدراسات السابقة التي تم عرضھا والتي تناولت األدوار 

والتي  ،مة سواء لدى مدیري المدارس أو لدى اإلدارة المدرسیة على وجھ العموماإلداریة بصفة عا
  .أشارت إلى وجود مستوى متوسط لمستوى الممارسات اإلدرایة

  وأبرز التوصیات والمقترحات ،خالصة الدراسة وأھم النتائج
  :نتائج الدراسة: أوًال

  :توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج نوجزھا فیما یلي
التخطیطیة المتعلقة بالتخطیط  ن درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریةأ .١

وذلك یتمثل في موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على ممارسة المعلمین  ،جاءت متوسطة
  :لكل من

 اختیار الطریقة المناسبة لشرح كل درس والتي تناسب الموضوع وعدد الطالب.  
 للموضوعات التي تدرس خالل ھذه المدةوضع خطة أسبوعیة .  
  الخ...أوراق عمل ، قراءات ،ملخصات ،بحوث(تحدید متطلبات المادة وأدواتھا.(  
  والمھاریة ،المعرفیة: األھداف(تحدید األھداف السلوكیة الخاصة بكل درس، 

  ).والوجدانیة
 المتعلقة بالتنظیم جاءت أن درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة التنظیمیة .٢

وذلك یتمثل في موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على ممارسة المعلمین لكل  ،متوسطة
  :من

 حرص المعلم على حضور الدورات والبرامج التثقیفیة بھدف النمو المھني لھ.  
 قیام المعلم بتطبیق جمیع األنظمة والتعلیمات ویراعیھا .  
 البھ في الفصل بشكل مدروس ومرتبقیام المعلم بتنظیم جلوس ط.  
 قیام المعلم بتنظیم سیر الدرس بما یتناسب مع قدرة طالبھ على المتابعة.  

) اتخاذ القرارات(أن درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتنفیذ  .٣
ارسة المعلمین لكل وذلك یتمثل في موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالیة على مم ،جاءت عالیة

  :من
 التأثیر اإلیجابي في الطالب.  
 حرص المعلم على بث الحماس والتنافس اإلیجابي بین الطالب.  
 المرونة في التعامل مع الطالب.  
 استخدام لغة لطیفة وكلمات مناسبة لتوجیھ الطالب.  
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 ،جاءت متوسطةأن درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم اإلداریة المتعلقة بالتقویم  .٤
  :وذلك یتمثل في موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على ممارسة المعلمین لكل من

 تشجیع الطالب على القیام باألنشطة والمشاركات وتخصیص درجة لذلك.  
 بطاقة  ،ملفات تقویم ،تقاریر ،اختبارات(التنویع في أسالیب التقویم المستخدمة

  ).خال ،مشاریع ،مناقشة ،حوار ،مالحظة
 تشجیع الطالب على التقویم الذاتي.  
 إعادة أوراق االختبار للطالب لیستفیدوا من المالحظات ویتداركوا األخطاء.  

 ،أن درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانویة لألدوار اإلداریة في مدینة الریاض جاءت بمتوسطة .٥
وبالمرتبة  ،ر المتعلقة بالتنظیمتلیھا األدوا ،حیث تأتي األدوار المتعلقة بالتنفیذ بالمرتبة األولى

وفي األخیر تأتي األدوار المتعلقة بالتخطیط كأقل األدوار  ،الثالثة تأتي األدوار المتعلقة بالتقویم
  . اإلداریة لمعلمي المرحلة الثانویة من حیث درجة الممارسة

  :توصیات الدراسة: ثانیًا
والتي یأمل أن  ،العدید من التوصیاتُیقدم الباحث  ،في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا

  :وذلك على النحو التالي ،ُتساھم في تعزیز ممارسة معلمي المرحلة الثانویة ألدوارھم القیادیة
الدورات التدریبیة وورش العمل لمعلمي المرحلة الثانویة بما ُیساھم في زیادة قدراتھم د عق .١

 . وإمكاناتھم في ممارسة المھام اإلداریة بالمدرسة
مدیري  قدیم التغذیة الراجعة بصورة مادیة أو معنویة من قبل اإلدارات التعلیمیة أوت .٢

 . المدارس لمن یظھرون مستوى مرتفع في األداء اإلداري من المعلمین
نشر ثقافة الوعي باألدوار اإلداریة لدى المعلمین عن طریق عقد الندوات والمؤتمرات  .٣

 .والبرامج التدریبیة التي تسھم في ذلك
 .محاولة التغلب على بعض العقبات التي تحول دون أداء المعلمین ألدوارھم اإلداریة .٤

  :المقترحات
  .تصور مقترح لتنمیة الوعي باألدوار اإلداریة لمعلمي المرحلة الثانویة .١
معوقات أداء المعلمین ألدوارھم اإلداریة بالمرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمین  .٢

 .والمدیرین
تربویة للتغلب على معوقات أداء المعلمین ألدوارھم اإلداریة بالمرحلة المتطلبات ال .٣

 .الثانویة من وجھة نظر المعلمین ومدیري المدارس
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربیة: أوًال
لمفھوم ونماذج : منھج غیر العادیین). ٢٠١١. (نادیة محمد عبد اهللا محمد؛ شریف، إبراھیم، .١

 .مكتبة الرشد العالمیة: الریاض بناء والتطویر،التخطیط وأسس ال
 مكتبة عالم الكتب، تصنیفات المقاییس التربوي وأدواتھا،). ٢٠٠٤. (مجدي عزیز إبراھیم، .٢

 .القاھرة
. سامي عبد السمیع عبد الرحم نبن سلیمان؛ رضوان، خالد بن عبد اهللا؛ الشالش، ابن دھیش، .٣

مكتبة : الریاض. ٤ط".نظریة وتطبیقات عملیةأسس " اإلدارة والتخطیط التربوي). م٢٠١٥(
 .الرشد للطباعة والنشر

مطابع  ،)مداخل واتجاھات (في التقویم التربوي ). ھـ١٤٢٦. (سعد مصطفى أبو عناب، .٤
 .المملكة العربیة السعودیة الریاض، الحمیضي،

لكتاب دار ا: العین التخطیط التربوي والتنمیة البشریة،). ٢٠٠٦. (عصام الدین بریر دم،آ .٥
  .الجامعي

درجة ممارسة مدیر المدرسة الثانویة لمھامھ مشرًفا تربوًیا في ). ٢٠١٣. (محمد البارقي، .٦
ضوء تحدیات العولمة من وجھة نظر مدیري ومعلمي المرحلة الثانویة في محافظة جدة 

  .المملكة العربیة السعودیة مكة المكرمة، جامعة أم القرى،). رسالة ماجستیر غیر منشورة(
  .المصريدار الكتاب  القاھرة، معجم المصطلحات اإلداریة،). ١٩٩٤. (أحـمد زكـى دوي،ب .٧
إدارة المعرفة كتوجھ إداري حدیث للمنظمات ). ھـ١٤٣٣. (لیلیا منصور، مبارك، بوعشة، .٨

 عولمة اإلدارة في عصر العولمة جامعة الجنان،: المؤتمر العلمي الدولي في عصر العولمة،
 .طرابلس لبنان ،كلیة إدارة األعمال

 دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، ،التعلیميالتخطیط ). ٢٠٠١. (شوقيفاروق  البوھي، .٩
  .القاھرة

دار النھضة العربیة  بیروت، مدخل وظیفي، إدارة األعمال،). ١٩٨٦. (جمیل أحمد توفیق، .١٠
  .للطباعة والنشر

دار النشر الدولي للنشر  بوي،اإلدارة التربویة والتخطیط التر). ٢٠٠٤. (عبد اهللا الجواد، .١١
  .السعودیة الریاض، والتوزیع،

الطبعة  التخطیط التربوي إطار لمدخل تنموي جدید،). ٢٠٠٢. ( أحمد علي الحاج محمد، .١٢
  .األردن عمان، دار المناھج للنشر والتوزیع، الثانیة،

لخلیج التوجیھ واإلشراف التربوي في دول ا) م١٩٩٦- ھـ١٤١٧( فھد بن إبراھیم  الحبیب، .١٣
 .العربیة الریاض مكتب التربیة العربي لدول الخلیج

  .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج مدرسة المستقبل،). ٢٠٠١. (عبد العزیز الحر، .١٤
تصور مقترح لتفعیل وظائف اإلشراف التربوي في ضوء ). ٢٠١٢. (جمیلة الحربي، .١٥

 كلیة  ماجستیر غیر منشورة،رسالة  االتجاھات التربویة الحدیثة ومتطلبات مجتمع المعرفة،
 . مكة المكرمة جامعة أم القرى، التربیة،
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واقع وأھمیة ممارسات المدیرین ألدوارھم اإلداریة ). م٢٠٠٩. (خالد بن ھدیبان الحربي، .١٦
جامعة  رسالة ماجستیر غیر منشورة،. تجاه تفعیل النشاط الطالبي في مدارس التعلیم العام

 .المدینة المنورة طیبة،
. اإلدارة والتخطیط التربوي). ٢٠٠٧. (محمود وإبراھیم محمود ومحمد، رافدة، ي،الحریر .١٧

  .األردن دار الفكر، الطبعة األولى،
   .الدار الجامعیة: اإلسكندریة  المعاصر،التنظیميالسلوك  )٢٠٠٢. (راویة حسن، .١٨
ة التربیة الوقائیة في اإلسالم ومدى استفاد). ھـ١٤١٨.(خلیل بن عبد اهللا  الحیدري، .١٩

 .مكة المكرمة جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر منشورة، المدرسة الثانویة منھا،
اإلدارة واإلشراف  ).ھـ١٤٢٠. ( وجیھ  والفرح، أحمد، والخطیب، رادح، الخطیب، .٢٠

  .دار األمل: عمان. ٣ط . التربوي اتجاھات حدیثة
: لعربیة السعودیةالمملكة ا). ١٤٣١.(الدلیل االسترشادي لقائد المدرسة المشرف المقیم .٢١

  .وزارة التعلیم
دور المشرف التربوي المقیم في التنمیة المھنیة ). ھـ١٤٢٥. (الرحمن عیسى عبد الرمیح، .٢٢

 الریاض، جامعة الملك سعود،). رسالة ماجستیر غیر منشورة(دراسة تقویمیة  للمعلمین،
  .المملكة العربیة السعودیة

المدرسیة في تجوید برامج التنمیة المھنیة دور اإلدارة ). ١٤٣٤. (حسن عوضھ الزھراني، .٢٣
 جامعة أم القرى،). رسالة ماجستیر غیر منشورة (لمعلمي المدارس المتوسطة بمحافظة جدة 

  .المملكة العربیة السعودیة مكة المكرمة،
دار الشروق للنشر  ،١ط أسالیب تدریس العلوم،). ٢٠٠٥. (عایش محمود زیتون، .٢٤

 .األردن عمان، والتوزیع،
دور مدیري المدارس بالمرحلة األساسیة في التطویر ). " ھـ١٤١٨. (حسین بدر ادة،الس .٢٥

مكتب التربیة العربي لدول  رسالة الخلیج العربي،". المھني للمعلمین بمدارس البحرین
  .٦٥العدد  الخلیج،

المفاھیم اإلداریة ) م١٩٨٩( فؤاد وزیاد رمضان وأمیمة الدھان ومحسن مخامرة سالم، .٢٦
   دار المستقبل للنشر والتوزیع٣الحدیثة ط

تنظیمات المناھج وتخطیطھا ). ٢٠٠١. (عبد اهللا محمد وإبراھیم، جودت أحمد، سعادة، .٢٧
 .دار الشروق: عمان وتطویرھا،

. وظائف اإلدارة المدرسیة بالمرحلة الثانویة العامة). م٢٠٠٨. (محمد سید محمد السید، .٢٨
  .عالم الكتب: القاھرة

بحث احتیاجات وزارة التربیة من المعلمین خالل المدة ). ١٩٩٩. ( رزقفوزي شحاتة، .٢٩
  .القاھرة  للبحوث التربویة،القوميالمركز  ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥-١٩٩٩/٢٠٠٠

المھام اإلداریة والفنیة التي یمارسھا ). "٢٠٠٥. (عبد الرحمن عبد اهللا مسند الشراري، .٣٠
لسعودیة من وجھة نظر مدیرو المدارس العامة في محافظة القریات في المملكة العربیة ا

  األردن الجامعة األردنیة، عمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ،"المعلمین
   تفعیل دور المعلم من منظور إسالمي ).٢٠٠٥. (بلقیس غالب الشرعي، .٣١
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مدى إسھام النشاط الطالبي في تنمیة الحوار لدى ). م٢٠٠٩. (نایف بن حامد الشریف، .٣٢
. نظر رواد النشاط ومدیري المدارس في محافظة اللیثطالب المرحلة الثانویة من وجھة 

  .مكة المكرمة جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة،
درجة ممارسة مدیري ومدیرات المدارس الثانویة ). م٢٠٠٧.(خالد محمد حسن الشلعوط، .٣٣

 الجامعة رسالة ماجستیر غیر منشورة،. في محافظة البلقاء لألدوار اإلداریة التربویة
  .األردن الھاشمیة،

. بثینة أحمد محمد نائل محمد عبد الرحمن؛ عبد المجید، تاج السر عبد اهللا؛ أخرس، الشیخ، .٣٤
 .مكتبة الرشد: الریاض. القیاس والتقویم التربوي ،٥ط). ٢٠٠٩(

  .القاھرة الدار الجامعیة، مبادئ اإلدارة،). ٢٠٠٠. (محمد فرید الصحن، .٣٥
دار المناھج للنشر : األردن. التنظیم واإلدارةمبادئ ). م٢٠٠٦. (الصیرفي، محمد .٣٦

 .والتوزیع
 المكتب الجامعي الحدیث، التخطیط التربوي،: الطبیب ).١٩٩٩. (أحمد محمد الطبیب، .٣٧

  .اإلسكندریة
 معلميرؤیة مستقبلیة لتحدیث برامج تدریب ). ٢٠٠٦. (نیللي السید الرفاعي عاشور، .٣٨

  .جامعة المنصورة كلیة التربیة، یر منشورة،رسالة ماجستیر غ المرحلة الثانویة عن بعد،
شركة : السودان أصول اإلدارة والتنظیم،). ٢٠٠٩. (زكي مكي إسماعیل عبد الرحمن، .٣٩

  .الطبعة الثانیة مطابع السودان المحدودة،
 .الدار العالمیة: مصر اإلدارة العامة الحدیثة،). م٢٠١٥. (عبد الرحمن، حسین أحمد .٤٠
 لمواجھة التأھیل التربوي للمعلمین بكلیة التربیة جامعة بور سعید) م٢٠١٣( قاسم  عبد اهللا، .٤١

 .  دیسمبر–تحدیات المستقبل، مجلة الدراسات االجتماعیة، العدد العشرون، یولیو 
تخطیط عودة األنشطة التربویة في ). ١٩٩٣. (شعبان حامد وعلي، رسمي، عبد الملك، .٤٢

  .القاھرة وث التربویة والتنمیة،المركز القومي للبح مرحلة التعلیم قبل الجامعي،
دار أسامة : األردن". مبادئھ وأساسیاتھ" التنظیم اإلداري ). م٢٠٠٦.(زید منیر عبوي، .٤٣

 .للنشر والتوزیع
: عمان.النشاط المدرسي المعاصر بین النظریة والتطبیق). م٢٠٠٧. (منذر سامح العتوم، .٤٤

  .دار المناھج للنشر والتوزیع
دار : الریاض. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة). م٢٠١٢.(صالح محمد العساف، .٤٥

  .الزھراء
: الریاض. المدخل إلى الدراسة في العلوم السلوكیة). م٢٠١١. ( محمدصالح العساف، .٤٦

  . مكتبة العبیكان
دار المسیرة للنشر  عمان، أصول التنظیم واألسالیب،). ١٩٩٩. (محمد شاكر عصفور، .٤٧

  .والتوزیع والطباعة
. سیاسة التعلیم و نظامھ في المملكة العربیة السعودیة). ھـ١٤٢٦. (د اهللاعب العقیل، .٤٨

  .مكتبة الرشد الریاض،
التقویم التربوي المؤسسي أسسھ ومنھاجیتھ ). ٢٠٠٣. (صالح الدین محمود عالم، .٤٩

 . دار الكتاب العربي القاھرة، وتطبیقاتھ في تقویم المدارس،
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  منظمات األعمال والخدمات،في اإلنسانيالسلوك  ).١٩٩٨. (متوليكامل على  عمران، .٥٠
  . دار الثقافة العربیة القاھرة،

األدوار اإلداریة لرواد األنشطة الطالبیة من وجھة ) ھـ١٤٣٩ -١٤٣٨( سعید العمري، .٥١
  .نظر قادة المدارس الثانویة في مدینة الریاض

ة في تنمیة الدور القیادي لمدیري المدارس بمكة المكرم). ٢٠١٣. (یاسر سلیمان العنتر، .٥٢
المملكة  مكة المكرمة، جامعة أم القرى،). رسالة ماجستیر غیر منشورة (المعلمین مھنیا 

  .العربیة السعودیة
: القاھرة. مناھج الدراسة في التربیة وعلم النفس). ٢٤٧ص: م٢٠٠٧. (دیوبولد فاندالین، .٥٣

 .مكتبة األنجلو المصریة
أسس علمیة وفق معاییر األداء : وھوبینتقویم برامج الم). ٢٠١٤. (عدنان محمد القاضي، .٥٤

 .دار المسیلة للنشر والتوزیع: الكویت العالمیة في برامج تربیة الموھوبین،
التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة الثانویة بمدینة بیشة في ). ٢٠١٤. (أحمد علي القحطاني، .٥٥

  سعود،جامعة الملك). رسالة ماجستیر غیر منشورة(ضوء متطلبات الجودة الشاملة 
  .المملكة العربیة السعودیة الریاض،
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معھد  رسالة ماجستیر غیر منشورة، ،»كل من مصر والوالیات المتحدة األمریكیة 
 .جامعة القاھرة الدراسـات والبحـوث التربویة،
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