
 

 

 

 

 

 

 

تقوٌم األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن 

 ومعلمً تلك المرحلة

 

 الباحث/ سعٌد الزهرانى

 كلٌة التربٌة -قسم علم النفس –قٌاس وتقوٌم  -باحث دكتوراه

جامعة الملك سعود



 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعّرؾ على مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، من وجهة نظر المشرفٌن 

ٌّنة الدراسة فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس  التربوٌٌن والمعلمٌن، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق بٌن تقدٌرات أفراد ع

ٌّنة الدراسة من باختبلؾ الوظٌفة، والمؤ هل العلمً، والتخصص، والخبرة، والتدرٌب. وقد استخدم المنهج الوصفً، وتكونت ع

ا ومعلًما، منهم )563) ًٌّ ا، و)89( مشرًفا تربو ًٌّ ( مشرًفا 39;( معلًما، من مجتمع الدراسة األصلً الذي بلػ )496( مشرًفا تربو

ا ومعلًما، منهم ) ًٌّ ا، و )::تربو ًٌّ ( مدرسة. ولتحقٌق أهداؾ الدراسة تم بناء استبانة تكونت 46( معلًما، ٌتبعون لـ );4:( مشرًفا تربو

( محاور، هً: المهام اإلدارٌة، والمهام الفنٌة، والصفات الشخصٌة، والعبلقات اإلنسانٌة، وتم التحقق 6( فقرة موزعة على ):7من )

. ولتحلٌل البٌانات واإلجابة (Cronbach Alpha)بطرٌقة ألفا كرونباخ  (:;89من صدقها وثباتها؛ إذ بلػ معامل الثبات العام لؤلداة )

عن أسبلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصابٌة المناسبة كالمتوسطات، والنسب المبوٌة، واختبار تحلٌل التباٌن، ومعامل ارتباط 

لت النتابج إلى أن المستوى اإلجمالً لؤلداء الوظٌفً لمدٌ ري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر بٌرسون.  وتوصَّ

ٌّنة الدراسة كان مرتفًعا، وأن مستوى األداء الوظٌفً للمدٌرٌن مرتفٌع من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن، ومرتفٌع جًدا من  أفراد ع

ٌّة كا ن متوسًطا من وجهة نظر المشرفٌن وجهة نظر المعلمٌن. كما أن مستوى أداء مدٌري المدارس الثانوٌة فً محور المهام الفن

ا على النحو اآلتً:  ًٌ ٌّنة الدراسة تنازل التربوٌٌن، ومرتفًعا من وجهة نظر المعلمٌن. وجاء ترتٌب محاور الدراسة وفق تقدٌرات ع

المعلمٌن فً ترتٌب الصفات الشخصٌة، العبلقات اإلنسانٌة، المهام اإلدارٌة، المهام الفنٌة، وقد اتفقت تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن و

ٌّة، واختلفت تقدٌراتهم فً محوري الصفات  مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس فً محوري العبلقات اإلنسانٌة، والمهام الفن

الشخصٌة، والمهام اإلدارٌة. كما أشارت النتابج إلى وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس 

ٌّنة الدراسة ُتعزى لمتؽٌر الوظٌفة )مشرؾ تربوي أو معلم(، ولصالح المعلمٌن، وإلى عدم وجود فروق الثانو ٌة، بٌن تقدٌرات أفراد ع

ذات داللة إحصابٌة فً مستوى األداء الوظٌفً للمدٌرٌن تبًعا لمتؽٌرات المؤهل العلمً، والتخصص، والخبرة، والتدرٌب، 

توصٌات العمل على تحسٌن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً والتفاعبلت بٌنها. وكان من أهم ال

محاور الدراسة األربعة، وبناء برامج تدرٌبٌة وتصمٌمها، وفق احتٌاجاتهم التدرٌبٌة فً المهارات المرتبطة بالجوانب الفنٌة، 

والمجتمع المحلً، فً رسم رؤٌة المدرسة الثانوٌة وخططها، ومنحهم دوًرا واإلدارٌة. وأوصت الدراسة بإشراك أولٌاء أمور الطلبة، 

أكبر للمشاركة فً برامجها وأنشطتها وتحقٌق أهدافها. واختٌار القٌادات التربوٌة المدرسٌة المؤهلة بعناٌة، وفق أسالٌب وأسس علمٌة 

ي المدارس الثانوٌة الحكومٌة واالستفادة من التجارب دقٌقة، ومعالجة المشكبلت، وتذلٌل الصعوبات والتحدٌات التً تواجه مدٌر

 العالمٌة لزٌادة الفاعلٌة وتحسٌن مستوى األداء المدرسً

Performance Evaluation of High School Principals in Dammam from the Perspectives of Teachers and 

Educational Supervisors 

Abstract 

     The objective of this study is to identify the performance evaluation of the principals  at 

governmental high schools in Dammam.  The teachers and educational supervisors point of view will 

be considered to recognizing  the differences in performance between individuals of a certain study 

sample based on position, qualification, major, experience and training. Descriptive approach  has 

been applied. The study sample includes: (341) educational supervisors and teachers. 67are 

educational supervisors and 274 are teachers. from the original study group which has (917) 

educational supervisors and teachers ( 88 educational supervisors and 829 teachers ) which 

represents 24 schools. A questionnaire  has been made to accomplish the study objectives. This 

questionnaire consists of four main topics that contain (58) items.  These topics are administrative 

tasks, technical tasks, personal qualities and social relations. Validity and reliability are checked and 

Cronbach’s coefficient alpha is (89;:)9 The proper statistical processing such as average, ratio, 

analysis of variance (ANOVA) and Pearson’s correlation coefficient have been used to analyze data 

and answer the study questions. Based on the study sample point of view, the outcome of the study 

states that the overall scale for the performance of principals of governmental high schools in 

Dammam is high and according to the educational supervisors point of view the performance scale 

of the principals is high; too and it is very high according to the teacher’s point of view9 The 



performance scale of high school principals on technical tasks is medium according to the 

educational supervisor’s point of view, and high according to the teacher’s point of view9 According 

to the study sample’s estimations, the order of the tasks of the study is personal qualities, social 

relations, administrative tasks and technical tasks. The teachers and the educational supervisors 

both agreed on the order of two study bases: social relations and technical tasks and their 

estimation differs in the order of these two study bases: personal qualities and administrative tasks. 

The results of the study have also shown statistical differences between the estimations of the study 

sample in the performance of high school principals and these differences are due to position 

variables (educational supervisor or teacher) and for the teachers. There were no statistical 

differences in the performance of high schools principals in the variables of qualification, specialty, 

experience, training and the interaction between them. One of the most important 

recommendations is to improve the level of performance of the governmental high schools 

principals in Dammam in all four parts of the study to construct and design training programs 

according to their needs in technical and administrative skills. The study has also recommended 

involving parents and local community in the making of the high school vision and plans and giving 

them a bigger part in its programs and activities and accomplishing its goals. The recommendations 

also included carefully choosing school educational leaders according to certain scientific methods 

and foundations, dealing with issues, overcoming challenges and obstacles facing government high 

schools principals and learn from international experiences to increase the effectiveness and 

improve school performance. 

 

 مقدمة:

اإلدارة التربوٌة عملٌة شاملة ٌتم بموجبها حشد الطاقات الفكرٌة، والبشرٌة، والمادٌة، لتحقٌق أهداؾ تربوٌة متفق علٌها. وُتَعدُّ 

ستخدام األمثل لئلمكانات والموارد والتسهٌبلت التربوٌة اإلدارة التربوٌة أداة ربٌسة لتحقٌق أهداؾ العملٌة التربوٌة من خبلل اال

المتاحة، ومن المؤكد أن النجاح فً أي عمل من األعمال أو أي تنظٌم من التنظٌمات ٌعتمد على الطرٌقة أو األسلوب الذي تدار به 

(.  وُتمثِّل 4833فٌها )االبراهٌم، تلك التنظٌمات أو األعمال، وقدرتها على  توجٌه األعمال والنشاطات نحو األهداؾ المرؼوبة 

 القٌادة التربوٌة أهمٌة كبرى فً نجاح اإلدارة التعلٌمٌة وبالتالً المدرسة، حٌث تشرؾ اإلدارة التربوٌة على عملٌات التربٌة والتعلٌم

لها وتحقق األهداؾ  وتوفر لها جمٌع اإلمكانات البلزمة مادٌة أو ؼٌر مادٌة حتى تستطٌع أن تسٌر فً االتجاه الصحٌح المرسوم

(.  وٌرى جمهور علماء السلوك أن اإلدارة التربوٌة ٌنبؽً أن تتسم بالبعد القٌادي 4887المرجوة منها )دهٌش والشبلش ورضوان ، 

ة (. وٌمكن النظر إلى اإلدار4834إذا أُرٌد لها أن تكون فاعلة، إذ إن القٌادة التربوٌة ؼدت أداة إلحداث التؽٌٌر وإدارته )عطوي، 

المدرسٌة على أنها مدى إمكانٌة مدٌر المدرسة الماهر توفٌر المناخ المبلبم، واستخدام كافة الموارد المتاحة، وتطوٌر وتحسٌن 

المجتمع المدرسً والمحلً عن طرٌق إشراكهم وتشجٌعهم فً العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة؛ بؽٌة الوصول إلى الؽاٌات واألهداؾ التً 

(. فً حٌن ٌرى بعض المختصٌن أن اإلدارة المدرسٌة ُتمثِّل الجهود المنظمة التً ٌؤدٌها العاملون فً 4834ي، ٌسعى إلٌها )األؼبر

المدرسة من إدارٌٌن وفنٌٌن؛ لتحقٌق األهداؾ التربوٌة، أي عملٌة تخطٌط وتنسٌق لؤلعمال التعلٌمٌة والتربوٌة داخل المدرسة 

ها، حٌث ُتعد اإلدارة المدرسٌة جزًءا من اإلدارة التعلٌمٌة وصورة مصؽرة لتنظٌماتها، وتوجٌهها؛ من أجل تقدم التعلٌم وتحسٌنه فٌ

(. 4834حٌث تقوم اإلدارة التعلٌمٌة بتهٌبة اإلمكانات البلزمة، واإلشراؾ والرقابة علٌها؛ لضمان التنفٌذ بشكل صحٌح )عطوي، 

ً، فإدارة المدارس هً التً تتبلور فٌها كل الجهود المبذولة، وٌتوقؾ نجاح اإلشراؾ على التعلٌم وإدارته على المستوى اإلجراب

سواء فً النواحً العملٌة أو الفنٌة أو اإلدارٌة أو األنشطة التربوٌة المختلفة وؼٌرها من العملٌات التربوٌة، والمدرسة هً المؤسسة 

ًٌّا عن تحقٌق وتنفٌذ السٌاسة التعلٌمٌة للد ا وإدار ًٌّ ولة .وقد أشارت القواعد التنظٌمٌة لمدارس التعلٌم العام فً االجتماعٌة المسؤولة فن

المملكة العربٌة السعودٌة فً مادتها األولى إلى أن المدرسة ُتعد مؤسسة تربوٌة اجتماعٌة ذات مهمة نبٌلة، وهً أساس بناء الفرد، 

والمهارات التً تساعده على اإلسهام فً بناء  وتكوٌن شخصٌته وتربٌته وتزوٌده بالقٌم اإلسبلمٌة وبالمثل العلٌا، وإكسابه المعارؾ

ا. كما أكدت المادة الخامسة عشرة على أن مدٌر  ًٌ ا وسلوك ًٌ ا وحضار ًٌ ا واجتماع ًٌ ا واقتصاد ًٌ ا وثقاف ًٌ مجتمعه وتنمٌته وتطوٌره علم

ٌة؛ كونه ٌمثل القدوة الحسنة المدرسة المسؤول األول، والمشرؾ على جمٌع شؤون المدرسة التربوٌة والتعلٌمٌة واإلدارٌة واالجتماع

(. والقابد التربوي ٌترجم القرارات الصادرة عن المستوٌات العلٌا وفق رؤٌته التً تتناسب 3657لزمبلبه )وزارة التربٌة والتعلٌم، 



ٌر موزونة مع طبٌعة العبلقات اإلنسانٌة بٌنه وبٌن العاملٌن فً المدرسة، وٌتحكم فً المعلومات التً تصل إلى رؤسابه وفق معاٌ

ٌَُعّد مدٌر المدرسة 4886حسب مقاٌٌسه والظروؾ التً ٌراها؛ وبالتالً فهو ٌتوخى الفاعلٌة فً اإلدارة المتوقعة منه )عرٌفج،  (. َو

الربٌس المباشر لجمٌع العاملٌن فٌها، والمسؤول األول عن تحقٌق المدرسة ألهدافها وبلوغ ؼاٌاتها، ومن مهامه توثٌق العبلقة بٌن 

(.إنَّ المدٌر هو الفرد األكثر أهمٌة واألقوى تأثًٌرا فً المدرسة، فقٌادته هً التً تنظم 4886مع المحلً والمدرسة )الحقٌل، المجت

إٌقاع المدرسة ومناخها التعلٌمً، وتحدد مستوى كفاءة المعلمٌن، ودرجة اهتمامهم بما ٌجب أن ٌصل إلٌه الطبلب من مستوى. وُتَعدُّ 

ن مراحل التعلٌم العام فً المملكة العربٌة السعودٌة من أهم المراحل؛ كونها تسعى إلى إعداد الطبلب للحٌاة العملٌة المرحلة الثانوٌة م

فً المجتمع، وإلى االستمرار فً خدمة المجتمع، كما أن لهذه المرحلة طبٌعتها الخاصة من حٌث المرحلة العمرٌة للطبلب 

من التوجٌه واإلعداد. وطالما أن مدٌر المدرسة هو القابد التربوي والمسؤول األول وخصابص نموهم فٌها، وهً تستدعً ألواًنا 

عنها فبل بد من ممارسته لواجباته بسمات قٌادٌة عصرٌة، وإثراء معرفته وفكره، وتنمٌة قدراته القٌادٌة واإلدارٌة واإلشرافٌة، 

(.كما ٌنبؽً وصؾ مهام مدٌر المدرسة 4835أدابه )عاٌش، وتطوٌر وتحسٌن مهاراته وكفاٌاته وفاعلٌته من خبلل تشخٌص وتقوٌم 

بداللة ممارسات سلوكٌة ٌمكن مبلحظتها وقٌاسها؛ فعملٌة توصٌؾ هذه المهام ُتعد من المتطلبات الضرورٌة لتقوٌم أداء مدٌر 

إنتاجها.  وُتمثِّل عملٌة تقوٌم  المدرسة؛ لمعرفة مدى تأثٌر االختبلؾ فً الممارسات اإلدارٌة التعلٌمٌة على فاعلٌة المدرسة ومستوى

فٌما ٌتعلق بالتخطٌط والتنظٌم  -األداء جزًءا مهًما من الوظٌفة اإلدارٌة، تقوم بها اإلدارة؛ للتأكد من أن المدٌرٌن ٌؤدون وظابفهم 

عملٌة تقوٌم األداء أداة على أحسن وجه، وبشكل ٌضمن تحقٌق أعلى معدل من الكفاءة اإلدارٌة. وُتَعدُّ  -والتوجٌه والقٌادة والرقابة

ا عادالً للقرارات المتعلقة  ًٌ مهمة من أدوات إدارة األفراد فً المنظمات بشكل عام، فبل ٌنظر إلٌها على أنها أداة توفر أساًسا موضوع

فً العمل،  بالموظفٌن مثل قرارات الترقٌة أو النقل فحسب، بل أداة ٌمكن استخدامها أًٌضا لحثهم على بذل أقصى الجهود والتفانً

عبلوة على أنها تكشؾ نقاط القوة أو الضعؾ لدى الموظفٌن، ومن ثم تتٌح االستؽبلل األمثل للطاقات البشرٌة المتاحة، وتقدٌر 

ٌَُعّد تقوٌم أداء مدٌر المدرسة من أهم مجاالت التقوٌم التربوي، حٌث ٌتم تقوٌم ع ا. َو ًٌ ا حقٌق ًٌ بلقة االحتٌاجات التدرٌبٌة تقدًٌرا واقع

المدٌر بالهٌبة التدرٌسٌة والعاملٌن فً المدرسة، ومدى قدرته على إدارة المدرسة وتوزٌع المهام والواجبات والمسؤولٌات ومدى 

 (.4886تحقٌق العدالة بٌن العاملٌن وقدرته على حل المشكبلت )الهوٌدي، 

 مشكلة الدراسة: 

المدرسٌة ُعنٌت بجوانب متعددة من العملٌة اإلدارٌة؛ كالبعد  إن الكثٌر من الدراسات والبحوث التً أجرٌت فً مجال اإلدارة

(، وكالضؽوط اإلدارٌة التً تواجه :363اإلنسانً فً اإلدارة المدرسٌة وعبلقته بتحسٌن األداء الوظٌفً لدى المعلمٌن )الدوسري، 

االحتٌاجات التدرٌبٌة لمدٌري المدارس (، وك4885مدٌري مدارس التعلٌم العام؛ وتأثٌرها على أدابهم من وجهة نظرهم )العتٌبً، 

( التً هدفت إلى معرفة أثر ضؽوط العمل فً األداء الوظٌفً لمدٌري 4838(، وكدراسة خلٌفات والمطارنة )4886)الؽامدي، 

الرؼم من  على -المدارس. ولهذا فإن قٌام مدٌري المدارس الثانوٌة بمهامهم اإلدارٌة والفنٌة واإلنسانٌة والواجبات المطلوبة منهم

حول تقوٌم أداء مدٌري المدارس الثانوٌة للبنٌن  -حسب علم الباحث -ُتعد قاصرة وٌكتنفها الؽموض، إذ لم تنجز أٌة أبحاث -أهمٌتها

ا عدًدا من الصعوبات والمشكبلت، منها ما له صلة مباشرة بالعملٌة التعلٌمٌة، مثل:  ًٌّ فً مدٌنة الدمام. وتعانً اإلدارة المدرسٌة حال

لنقص فً بعض هٌبات التدرٌس، وانخفاض مستوى أداء بعض المعلمٌن وتنوع سلوكٌاتهم. ومن الصعوبات والمعوقات ما ٌتصل ا

بالعملٌة اإلدارٌة مثل نقص الخبرة لدى مدٌري المدارس، وقلة الدورات التدرٌبٌة، وتوفٌر الجهاز اإلداري المساعد، وكثرة األعمال 

برز تلك الصعوبات طرٌقة تقوٌم األداء لمدٌري المدارس الثانوٌة وما ٌتعلق بالمقٌاس وبالشخص القابم الروتٌنٌة الٌومٌة، ولعل من أ

م( وكذلك مستوى ذلك األداء.   بعملٌة التقوٌم )المقوِّ

ؾ مستوى أداء مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة للبنٌن بمدٌنة ا لدمام من وعلٌه، ٌمكن القول إن مشكلة الدراسة تتبلور فً َتعرُّ

وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن ومعلمً تلك المدارس، وفًقا لمتؽٌرات الوظٌفة، والمؤهل العلمً، والتخصص، وسنوات الخبرة، 

فقد رأى الباحث أن هذا الموضوع جدٌر بالبحث   -على حد علم الباحث -والتدرٌب. ولمحدودٌة الدراسات السابقة فً هذا الجانب

 والدراسة.

 سة:أسبلة الدرا

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسبلة اآلتٌة:

 : ما مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام  3س

 اإلدارٌة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن، ومعلمً تلك المرحلة؟     

 كومٌة بالدمام فً محور المهام : ما مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الح4س



 الفنٌة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن، ومعلمً تلك المرحلة؟     

 : ما مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور الصفات 5س

 الشخصٌة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن، ومعلمً تلك المرحلة؟     

 : ما مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور العبلقات 6س

 اإلنسانٌة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن، ومعلمً تلك المرحلة؟      

الثانوٌة  : هل هناك فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة اإلحصابٌة فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس7س

الحكومٌة بالدمام، بٌن تقدٌرات أفراد عٌنة الدراسة، ُتعزى إلى متؽٌرات الوظٌفة، والمؤهل العلمً، والتخصص، والخبرة، 

 والتدرٌب، والتفاعبلت بٌنها؟

 أهداؾ الدراسة: 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقٌق األهداؾ اآلتٌة: 

س الثانوٌة الحكومٌة بمدٌنة الدمام فً الجوانب اإلدارٌة، والفنٌة، والصفات الَتعّرؾ على مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدار

 الشخصٌة، والعبلقات اإلنسانٌة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن، ومعلمً تلك المرحلة.

 كل منها.تحدٌد المهام والواجبات التً ٌنبؽً أن ٌؤدٌها مدٌر المدرسة الثانوٌة، فً الجوانب المختلفة، ودرجة ممارسته ل

الكشؾ عن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، بٌن تقدٌرات  

 أفراد عٌنة الدراسة، والتً ٌمكن أن ُتعزى إلى متؽٌرات الدراسة والتفاعبلت بٌنها؟.

دوارهم؛ بهدؾ االرتقاء بمستوى ذلك األداء، من خبلل تعزٌز جوانب تسلٌط الضوء على طبٌعة أداء مدٌري المدارس الثانوٌة أل

 القوة، ومعالجة جوانب الضعؾ من قبل إدارة التربٌة والتعلٌم.

 أهمٌة الدراسة: 

تتجلى أهمٌة الدراسة فً ارتباطها بأهمٌة اإلدارة المدرسٌة بصفة عامة، وأهمٌة الدور الذي ٌضطلع به مدٌر المدرسة الثانوٌة فً 

ابعة سٌر العمل المدرسً وانتظامه واإلشراؾ علٌه، ومدى تقدمه نحو األهداؾ التربوٌة المرسومة لهذه المرحلة.  وعادة ما ٌتم مت

ٌَّة سُتعنى بتقوٌم المرؤوس للربٌس، وهذا اتجاه حدٌث ومهم فً فلسفة  تقوٌم أداء المرؤوس من قبل الربٌس، إال أن الدراسة الحال

ٌُتوقُع أن تساعد الدراسة فً تطوٌر الوصؾ الوظٌفً التقوٌم، بمعنى أن الت قوٌم سٌكون من المستوى األعلى إلى األدنى والعكس. و

لشاؼلً وظٌفة اإلدارة المدرسٌة، وذلك من خبلل توصٌؾ مهام مدٌر المدرسة عند بناء أداة الدراسة، وتسهم فً وضع معاٌٌر 

ء القٌادات التربوٌة، وُتفٌد الجامعات وكلٌات المعلمٌن فً عملٌات تأهٌل وإعداد مبلبمة الختٌار الشخص المناسب لهذه الوظٌفة وانتقا

 المدٌرٌن والمعلمٌن وتدرٌبهم.

ٌُتوقُع أن توفر هذه الدراسة أداة لقٌاس األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة تصلح لبلستعمال من قبل الجهات ذات العبلقة  كما 

 الخدمة المدنٌة، أو ٌستخدمها المدٌرون أنفسهم للتقوٌم الذاتً أو التقوٌم المتبادل.فً وزارتً التربٌة والتعلٌم و

 حدود الدراسة: 

ُل فً اآلتً:  تتقٌد هذه الدراسة بعدد من المحددات التً تجعل تعمٌمها ٌقع ضمن هذا المدى وٌتمثَّ

ٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم فً مدٌنة الدمام من الحدود الجؽرافٌة )المكانٌة(: تقتصر الدراسة على المدارس الثانوٌة الحكوم

 المملكة العربٌة السعودٌة.

 م. 4835/4836ه الموافق 3656/3657الحدود الزمانٌة: طبِّقت هذه الدراسة فً الفصل الثانً من العام الدراسً        

ٌّنة   لعبارات المقٌاس.الحدود الموضوعٌة: تتحدد الدراسة بمدى دقة استجابات أفراد الع



الحدود البشرٌة: تقتصر الدراسة على المشرفٌن التربوٌٌن العاملٌن فً مكتبً التربٌة والتعلٌم بشرق مدٌنة الدمام وؼربها، ومعلمً 

 مدارس المرحلة الثانوٌة الحكومٌة للبنٌن بالدمام، التابعة لئلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم بالمنطقة الشرقٌة.

 اسة:مصطلحات الدر

ٌتضمن البحث عدًدا من المصطلحات الجوهرٌة، وقد تعددت التعرٌفات لكل مصطلح. وقد رأى الباحث استعراض بعض التعرٌفات 

لكل مصطلح ، أما بقٌة التعرٌفات للمصطلحات فسترد فً الفصل الثانً الذي ٌمثِّل اإلطار النظري لهذه الدراسة، وفٌما ٌلً 

  التعرٌفـات العاّمة لكل مصطلح:

 التقوٌم:

ؾ التقوٌم على أنه عملٌة منظمة لتحلٌل البٌانات وتفسٌرها واإلفادة منها فً معرفة مدى تحقٌق األهداؾ التربوٌة، واتخاذ  ٌُعرَّ

 (.4887القرارات المبلبمة بشأنها، وإعادة تنظٌم البٌبة التربوٌة وإثرابها من خبلل معالجة السلبٌات وتعزٌز جوانب القوة )الجلبً، 

ؾ التقوٌم أًٌضا بأنه عملٌة منظمة لجمع وتحلٌل المعلومات حول البرامج المتعلقة بإدارة المدرسة؛ للتأكد من مدى تحقٌق وٌُ  عرَّ

 (.4836األهداؾ واتخاذ القرارات بشأنها )عودة، 

 األداء:

ٌَّم بناًء على مدى إسهامه فً تحقٌق أهداؾ المؤسسة  )الشمد ٌُق  (. 4887ٌن، ٌُقَصُد باألداء السلوك الذي 

 تقوٌم األداء الوظٌفً:

تقوٌم األداء الوظٌفً هو أحد العملٌات اإلدارٌة األساسٌة فً أٌة مؤسسة، وهو أداة مهمة لتحدٌد مدى فاعلٌة وكفاءة العاملٌن، 

باإلضافة إلى توفٌر ومساعدة اإلدارة العلٌا والمشرفٌن فً اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالتدرٌب والنقل والفصل والترقٌة وؼٌرها، 

تؽذٌة راجعة للعاملٌن لتعرٌفهم بمواطن ضعفهم لتبلفٌها ومواطن قوتهم لتعزٌزها. مما ٌؤدي فً النهاٌة إلى زٌادة اإلنتاجٌة، ووسٌلة 

 (.4887مهمة لقٌاس فاعلٌة المؤسسة وتوجٌه خططها وتطوٌرها )عطاري وعٌسان ومحمود، 

 المشرؾ التربوي:

ي بأنه شخصٌة اعتبارٌة رسمٌة ومسؤولة عن متابعة العمل اإلداري والفنً فً المدرسة، وهو فً مركزه ٌَُعّرؾ المشرؾ التربو

ٌُشرؾ على مدٌر المدرسة، وتقع على عاتقه متابعة الهٌبة اإلدارٌة والتدرٌسٌة والجوانب ذات الصلة بالطلبة والمنهج  الوظٌفً 

نسانٌة والمهنٌة ما ُتمّكَنه من رصد الظواهر اإلٌجابٌة أو السلبٌة فً المحٌط والبناء المدرسً، وٌمتلك من الكفاٌات التربوٌة واإل

 (. 4835المدرسً )عاٌش، 

 أواًل: اإلطار النظري

 اإلدارة المدرسٌة:

لئلدارة المدرسٌة مجموعة من األهداؾ والخصابص والمبادئ واألنماط، إضافة إلى أنها تواجه بعض الصعوبات والتحدٌات        

 ٌُمكن إٌضاحها على النحو اآلتً: التً 

 األهداؾ الحدٌثة لئلدارة المدرسٌة:

ٌُمكن استخبلص األهداؾ  إن الهدؾ الربٌس لئلدارة المدرسٌة هو العمل الدؤوب لتحسٌن عملٌة التعلٌم والتعلم ورفع مستواها، إال أنه 

 (:4887اآلتٌة لئلدارة المدرسٌة )عابدٌن، 

ا. تهٌبة الظروؾ واإلمكانات التً ًٌّ ا، ونفس ًٌّ ا، واجتماع ًٌّ ا، وروح ًٌّ ا، وجسم ًٌّ  تساعد على نمو التلمٌذ بشكل متوازن ومتكامل عقل

 تحقٌق األؼراض االجتماعٌة التً ٌدٌن بها المجتمع وٌحرص على نشرها؛ من أجل تحقٌق التكٌؾ والتوافق االجتماعٌٌن.

نموه الشخصً، وحل مشكبلته، وإعداده لتحمل مسؤولٌاته، مراعٌة  توجٌه المتعلم ومساعدته فً اختٌار الخبرات التً تساعد على

 الفروق الفردٌة واالستعدادات والقدرات الخاصة.



 اإلسهام فً دراسة المجتمع، وحل مشكبلته وتحقٌق أهدافه.

 مبادئ اإلدارة المدرسٌة:

 (:4885مد، هناك عدد من المبادئ ٌنبؽً أن تضعها اإلدارة المدرسٌة بعٌن االهتمام أهمها )أح

 تقسٌم العمل؛ حٌث ٌؤدي التخصص فً أداء األعمال إلى رفع الكفاءة اإلنتاجٌة.

 تكافؤ السلطة والمسؤولٌة، فالمسؤولٌة نتٌجة لتخوٌل السلطة.

 وحدة القٌادة، حٌث ٌتلقى المرؤوس أوامره من ربٌس واحد.

 أولوٌة المصلحة العامة، وتقدٌمها على المصلحة الشخصٌة.

 ٌه، وذلك بتوجٌه أنشطة العمل وبرامجه نحو هدؾ محدد.وحدة التوج

 المكافأة العادلة، والمساواة التً تحقق الرضا بٌن العاملٌن.

 تدرج السلطة، وعدم تخطً الربٌس المباشر فً االتصاالت.

 التنظٌم ، بحٌث ٌوضع الشخص المناسب فً المكان المناسب.

 استقرار العاملٌن فً أعمالهم لفترة معقولة.

 وفٌر روح المبادأة واالبتكار وتشجٌع العاملٌن، والعمل بروح الفرٌق الواحد.ت

 الصعوبات التً تواجهها اإلدارة المدرسٌة ومعوقات العمل فٌها:

ٌُمكن أن ٌكتنفها بعض الصعوبات وتعترض  ا، إذ  ًٌّ ًٌّا ومهن ٌُمكن أن ٌقوم به اإلنسان شخص اإلدارة المدرسٌة شأنها شأن أي عمل 

عض المعوقات، وتختلؾ من موقؾ إلى آخر، ومن مدرسة إلى أخرى، وفقاً لمتؽٌرات متعددة. والصعوبات لٌست طرٌقها ب

المشكبلت، كما أنها لٌست المعوقات، إنما هً أمور ذاتٌة وتخص العمل ومتطلباته، وتقلل من ٌسره وسهولة تنفٌذه، وتتطلب مزًٌدا 

 (:4887عابدٌن، من الجهد والهمة، ومن تلك الصعوبات ما ٌأتً )

 حاجتها إلى اإلعداد والتأهٌل، وارتباطها بمٌادٌن واسعة ٌحتاج المدٌر إلى اإللمام بها، نحو التخطٌط، والتدرٌس، والتعلّم، واإلشراؾ،

 والتقوٌم، وما تتضمنه هذه العملٌات من مهارات وكفاٌات.

القدوة، وبالتالً ترفع تلك التوقعات من األعباء،  وتحمله اإلدارة اتساع توقعات المجتمع والسلطات التعلٌمٌة من دور المدٌر، فهو 

 التعلٌمٌة وأولٌاء األمور مسؤولٌة نجاح المدرسة أو فشلها.

ٌّة وما ٌتطلبه ذلك من مهارات دقٌقة فً التنظٌم والتفوٌض وإدارة الوقت.  حاجتها إلى التوفٌق بٌن المهام اإلدارٌة والفن

 ألبحاث النفسٌة والتربوٌة لتحقٌق النمو الشخصً والمهنً للمدٌر.ضرورة متابعة الدراسات وا

 حاجتها إلى الوقت الطوٌل أكثر مما ٌتٌحه الٌوم الدراسً.

 تتطلب الكثٌر من سعة الصدر والحلم والحزم فً معالجة األمور. 

 كثرة التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة التً تواجه المدرسة بل التربٌة عموًما.. 

 رسة:مدٌر المد

 دور المدٌر فً اإلشراؾ التربوي:

إلى مدٌر المدرسة على أساس أنه أكثر معاٌشة للبٌبة المدرسٌة  -فً كثٌر من النظم التعلٌمٌة جزبٌا أو كلٌا -ُتسند وظٌفة اإلشراؾ

لمدٌر كونه قابدا تعلٌمٌا ومشكبلتها وحاجاتها، وأكثر معرفة بقدرات وحاجات المعلمٌن والطلبة والبٌبة المحلٌة. وساهمت النظرة إلى ا



فً ترسٌخ هذه القناعة؛ فالمدٌر مسؤول عن تحسٌن التعلٌم والتعلم، وقادر على العمل بشكل تعاونً وبناء مع ؼٌره من المدٌرٌن 

ٌُمكن أن ٌكون للمدٌر دور فً ربط مختلؾ النظم التربوٌة الفرعٌة، وٌرى التربوٌون أن من المصلحة رؤٌة  والمعلمٌن واآلباء. و

ٌُمكن التؽلب علٌها  الترابط بٌن اإلدارة واإلشراؾ بداًل من العمل على فصلهما على الرؼم وجود بعض التداخل فً التعلٌمات التً 

بالتعاون والمشاركة بدال من الفرض واإلكراه، وكذلك إٌجاد آلٌات لمعالجة التضارب تقوم على التنسٌق واالتصاالت المفتوحة. 

التشدٌد على تقسٌم العمل؛ فالهدؾ األسمى هو تحسن التعلٌم والتعلم، أما تقسٌم العمل فٌأتً بطبٌعته كجزء من  وبالتالً فإنه ٌجب عدم

عمل الفرٌق. لذلك قد ٌكون من المعقول الدعوة إلى تكامل دور المشرؾ المقٌم )مدٌر المدرسة( مع دور المشرؾ المتفرغ، وهذا 

 (:4887رون، التكامل ٌأخذ األشكال التالٌة )عطاري وآخ

 التخطٌط المشترك بٌن المدٌر والمشرؾ التربوي عن طرٌق تحدٌد أهدافهما وأولوٌاتهما اإلشرافٌة خبلل فترة زمنٌة محددة.

المشاركة فً تنفٌذ الخطة اإلشرافٌة وهذه تهٌا للمدٌرٌن فرصة عمل إشرافً مبرمج لتطوٌر مهاراتهم اإلشرافٌة، وتجعل تقبل 

 اإلشرافً أفضل.المعلمٌن للنشاط 

 المشاركة فً تقوٌم العمل اإلشرافً ومتابعة نتابجه وتقوٌم المعلمٌن.

إن فكرة عمل مدٌر المدرسة كمشرؾ مقٌم فكرة جدٌرة باالهتمام، وإذا طبقت بشكل حسن فقد ٌكون لهل تأثٌرات إٌجابٌة كبٌرة، ومن 

 ه الفكرة بطرق عدة منها:الممكن تذلٌل العقبات والصعوبات التً تقؾ حاببلً دون تطبٌق هذ

 تخفٌؾ المسؤولٌات الكثٌرة المنوطة بالمدٌر، وتوزٌعها على عدد من اإلدارٌٌن والمعلمٌن.

 االقتصار على الجانب التربوي والتطوٌر المهنً عند إشراؾ المدٌر على المعلمٌن، وعدم الخوض فً التفصٌبلت العلمٌة للمواد.

على كٌفٌة الجمع بٌن الدورٌن، والموازنة بٌنهما وحفزهم على االستعداد الداخلً حتى ٌكون  توفٌر دورات تدرٌبٌة مكثفة للمدٌرٌن

 العمل إرادٌا، وإال فإن النتابج قد تكون بعكس ما نرجوها ونتوقعها. 

 تقوٌم األداء:

 ٌتناول هذا الجزء تقوٌم أداء مدٌر المدرسة بشكل خاص، وهو مرتبط بأهداؾ هذه الدراسة وأسبلتها: 

 قوٌم األداء:ت

 تقوٌم األداء الوظٌفً هو أحد العملٌات اإلدارٌة األساسٌة فً أٌة منظمة، وهو أداة مهمة لتحدٌد مدى فعالٌة وكفاءة العاملٌن، ومساعدة

راجعة اإلدارة العلٌا والمشرفٌن فً اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالتدرٌب والنقل والفصل والترقٌة وؼٌرها، باإلضافة إلى توفٌر تؽذٌة 

للعاملٌن؛ لتعرٌفهم على مواطن ضعفهم لتبلفٌها ومواطن قوتهم لتعزٌزها؛ مما ٌؤدي فً النهاٌة إلى زٌادة اإلنتاجٌة ، ووسٌلة هامة 

 (.4887لقٌاس فاعلٌة المنظمة وتوجٌه خططها وتطوٌرها )عطاري وآخرون، 

ٌُمثِّل تقوٌم األداء أو التقوٌم المعتمد على األداء مجموعة االست راتٌجٌات لتطبٌق المعرفة والمهارات وعادات العمل من خبلل أداء و

 (.4886المتعلم لمهمات محددة ٌنفذها بشكل عملً ومرتبط بواقع الحٌاة وذات معنى بالنسبة له )الدوسري، 

ا أو هدًفا معٌ ًٌّ ٌُمكن فً هذه وتقوٌم األداء ٌتطلب أن ٌظهر المفحوص بوضوح مؤشرات ُتتخذ دلٌبلً على تحقٌقه مستوى تربو ًنا، و

ٌُمكن تقٌٌم النتاجات النهابٌة وتقدٌر درجة أو مستوى جودتها استناًدا إلى  الحاالت تقٌٌم العملٌات المتضمنة فً األداء أثناء تنفٌذه، كما 

األساسٌة  (. وٌتم تقوٌم األداء من خبلل تحلٌل العمل أو األداء وصوالً للمكونات4886موازٌن تقدٌر تصمم لهذا الؽرض )عبلم، 

(. وتقوٌم األداء عملٌة منظمة لجمع البٌانات والمعلومات وتحلٌلها؛ بهدؾ تحدٌد مدى تحقٌق 4885الكامنة وراء هذا المنتج )سٌد، 

 (.4836األهداؾ؛ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها )الزؼول، 

 أهداؾ التقوٌم فً اإلدارة المدرسٌة:

 (:4834ألهداؾ أبرزها ما ٌلً )عطوي، لتقوٌم اإلدارة المدرسٌة مجموعة من ا

 الوقوؾ على مدى تحقٌق البرامج التربوٌة ألهدافها المحددة فً الخطة ومعرفة مواضع الضعؾ والقوة.

 المساعدة فً اتخاذ القرارات، كون التقوٌم ٌساعد على اختٌار أفضل البدابل الممكنة.



المهارات والكفاٌات، كما ٌستخدم كمعٌار لتبرٌر اختٌار برامج النظام  تحدٌد حاجات العاملٌن من تدرٌب وتطوٌر، فالتقوٌم ٌبرز

 وتطوٌرها.

 توفٌر معلومات عن أداء الموظؾ أو الفرد، وتحدٌد وسابل تطوٌر أدابه مستقببلً.

 انتقاء األفراد لترقٌتهم إلى مناصب قٌادٌة علٌا، وتحدٌد الحوافز الممنوحة وقٌمتها.

 البرامج التربوٌة فً ضوء ما ٌكشؾ عنه التقوٌم من نتابج.مساءلة القابمٌن على 

 تحدٌد العمل األكثر مبلءمة للفرد.

 خلق جو من االهتمام والتفاعل بٌن المدٌر والعاملٌن معه.

 التنبؤ بمستوى األداء مستقببلً.

 أهداؾ تقوٌم األداء الوظٌفً لمدٌر المدرسة:

ٌُمكن تحدٌدها فً اآلتً )الصرٌصري والعارؾ، األداء الوظٌفً لمدٌر المدرسة له عدد من األ  (:4885هداؾ 

وسٌلة من وسابل اإلصبلح الوظٌفً لتمكٌن اإلدارة التعلٌمٌة من التعرؾ على المدٌرٌن الذٌن هم بحاجة إلى مزٌد من اإلشراؾ 

 والتدرٌب والتطوٌر.

 اختٌار القٌادات المتمٌزة والقادرة لترقٌتها إلى أماكن قٌادٌة.

 سلوب علمً للتقوٌم بعًٌدا عن العواطؾ والتعصب للرأي.انتهاج أ

 تحفٌز الجادٌن ومكافأتهم لمزٌد من البذل والعطاء.

 تفعٌل دور المدٌرٌن فً مٌدان العمل التربوي والتعلٌمً.

ا: الدراسات السابقة ًٌ  ثان

 رٌخ من األقدم إلى األحدث وذلك على النحو اآلتً:وسٌتم عرض الدراسات العربٌة أواًل ثم الدراسات األجنبٌة وقد تم ترتٌبها وفقاً للتا

( إلى التعّرؾ على مدى فاعلٌة األداء الوظٌفً لمدٌري مدارس الشق األول من التعلٌم األساسً 4834سعت دراسة المسوري )

لمتؽٌر طبٌعة العمل  بدرنه؛ من وجهة نظر معلمً تلك المدارس ومدٌرٌها، والكشؾ عن داللة الفروق بٌن إجابات عٌنة الدراسة تبًعا

( معلًما ومعلمة. 397( مدًٌرا و)57( فقرة، وتألفت عٌنة الدراسة من )67)معلم، أو مدٌر(، وقد استخدم الباحث استبانة تكونت من )

وتوصلت نتابج الدراسة إلى تنوع مستوى األداء لمدٌري المدارس لمهامهم الوظٌفٌة بٌن األداء الضعٌؾ والمتوسط والعالً؛ وكان 

األداء بشكل عام متوسًطا. وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فً أداء مدٌري المدارس تبًعا لمتؽٌر طبٌعة 

( إلى التعرؾ على نظام تقٌٌم أداء مدٌري المدارس بوكالة الؽوث الدولٌة بؽزة من وجهة 4834العمل.  وهدفت دراسة أبورزق )

( مدٌر ومدٌرة، وكانت األداة 488م الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً، وبلػ عدد العٌنة المٌدانٌة )نظرهم وسبل تطوٌره، وقد استخد

( فقرة موزعة على أربعة مجاالت، وتوصلت الدراسة إلى انخفاض تقدٌر مدٌري ومدٌرات المدارس لنظام 74استبانة اشتملت على )

ا أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة %( أي دون المتوقع، كم:789تقٌٌم األداء، حٌث ٌقع عند )

( بٌن متوسطً درجات مجموعتً المدٌرٌن والمدٌرات فً جمٌع مجاالت االستبانة تعزى لمتؽٌر النوع، 8987( ومستوى ) 8983)

ناء برنامج لتدرٌب فرٌق التقٌٌم. لصالح الذكور. وأوصت الدراسة باختٌار الفرٌق االستشاري من الخبراء فً اإلدارة المدرسٌة وب

( تقوٌم نظام تطوٌر األداء المدرسً فً مدارس سلطنة عمان، باستخدام المنهج 4834وتناولت دراسة الزاملً والسلٌمانٌة والعانً )

مدرسة, ( :9الوصفً الكمً، وذلك من خبلل الكشؾ عن الفروق ذات الداللة اإلحصابٌة بٌن استجابات عٌنة الدراسة التً بلؽت )

( فقرة موزعة على ثمانٌة مجاالت 54( فرد، وقد تم استخدام استمارة مقابلة واستبانة تضمنت )384إضافة إلى إجراء مقابلة مع )

هً: أهداؾ النظام, وأدوات جمع البٌانات, والبرامج التدرٌبٌة, وخطة تطبٌق النظام, والتكلفة المالٌة, واإلشراؾ والمتابعة, والتؽطٌة 

ة, إعداد وكتابة التقرٌر الختامً للتقوٌم. وأظهرت نتابج الدراسة أن محور إعداد وكتابة التقرٌر النهابً قد حصل على أعلى اإلعبلمٌ

( مقارنة ببقٌة المحاور, كما أن هناك فروق دالة إحصابٌا فً محور اإلشراؾ والمتابعة لصالح المشرفٌن 6955متوسط حسابً )

( إلى التعرؾ على مستوى أداء مدٌري المدارس 4834المعلمٌن األوابل. وسعت دراسة الثبٌتً )التربوٌٌن واإلدارٌٌن مقارنة ب



المتوسطة والثانوٌة فً محافظة الطابؾ وفق معاٌٌر إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر المشرفٌن والمعلمٌن، وقد استخدم الباحث 

ا و)( مشرًفا ترب376المنهج الوصفً، وتكونت عٌنة الدراسة من ) ًٌ ( فقرة 88( معلًما، وكانت أداة الدراسة استبانة تضمنت ):;7و

 موزعة على ستة معاٌٌر ربٌسة هً: القٌادة، وتنمٌة الموارد البشرٌة، والتعلٌم والتعلّم، والتقنٌات، وعبلقة المدرسة بالمجتمع المحلً،

وى أداء مدٌري المدارس المتوسطة والثانوٌة وفق معاٌٌر والرقابة والتقوٌم. وخلصت نتابج الدراسة إلى أن المستوى اإلجمالً لمست

التقوٌم كان بدرجة متوسطة، كما أشارت النتابج إلى وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات استجابات أفراد عٌنة الدراسة 

الدراسة: طبٌعة العمل، والمؤهل فً مستوى أداء مدٌري المدارس المتوسطة والثانوٌة وفق معاٌٌر الجودة الشاملة تبًعا لمتؽٌرات 

( التعرؾ على مدى تطبٌق مدٌري 4835العلمً، والخبرة، والتدرٌب، والمرحلة الدراسٌة. وتناولت دراسة الرشاٌدة والقضاة )

 المدارس الثانوٌة فً محافظة الكرك ألسالٌب إدارة الصراع التنظٌمً وفق المنظور اإلسبلمً، وتأثرها بمتؽٌرات الجنس والمؤهل

( مدٌرا ومدٌرة، وأظهرت النتابج 3:( فقرة, وبلؽت عٌنة الدراسة )59العلمً والخبرة التربوٌة. وقد استخدمت استبانة تكونت من )

(, كما أوضحت 6988أن مدى تطبٌق أفراد العٌنة ألسالٌب إدارة الصراع التنظٌمً وفق المنظور اإلسبلمً كان مرتفعاً بمتوسط )

ات داللة إحصابٌة لمتؽٌرات الجنس والمؤهل العلمً والخبرة التربوٌة. وهدفت دراسة ستٌفن وتونً النتابج عدم وجود فروق ذ

إلى تنفٌذ تقٌٌم مدٌر المدرسة بناء على معاٌٌر جدٌدة، فً مدارس منطقة واحدة، نتابج  (Steven, Tony, & Sarah, 2007)وسارة 

ن ُمجتمع الدرا ( مدرسة موزعة ::سة من جمٌع مدٌري مدارس المنطقة الؽربٌة الكبرى فً )السنة األولى من تجربة عشوابٌة، وتكوَّ

( مدرسة ثانوٌة شاملة، وأظهرت النتابج تشابه األولوٌات لدى 34( مدرسة متوسطة و)37( مدرسة ابتدابٌة و)83على النحو اآلتً: )

وار التقٌٌم وتوقعات أكثر وضوحاً للمنطقة، كما مدٌري المدارس، ولكن مدٌري المدارس والمشرفٌن ٌحبذون النظام الجدٌد لتحسٌن ح

أظهرت الدراسة نتابج مهمة حول أهمٌة معاٌٌر التقٌٌم وإجراءات العمل لمدٌري المدارس، والقضاٌا التً أخذت فً االعتبار فً 

 تنفٌذ قابمة المعاٌٌر فً نظام تقٌٌم مدٌري المدارس.

س فً الٌابان من وجهة نظر مدٌري المدارس ونوابهم، وقد تم استخدام المنهج تقٌٌم المدار (Makia, 2008)وتناولت دراسة ماكٌا 

( 449الوصفً التحلٌلً، واالستبانة ذات المقٌاس الخماسً كأداة للدراسة، لقٌاس كفاٌات مدٌري المدارس، وبلؽت عٌنة الدراسة )

( مدٌرة، وأظهرت النتابج أن نظام التقٌٌم مناسب 59اً، و)( مدٌر8;3مدٌراً لمدرسة ابتدابٌة وثانوٌة وعلٌا فً منطقة هٌشكاوا، منهم )

لقٌاس أداء مدٌري المدارس بدرجة كبٌرة، وأن مدٌري المدارس الٌابانٌة ٌتمتعون بسمعة ُمحترمة حول امتبلكهم لشخصٌة قٌادٌة 

فً مهمات المدارس على الصعٌد عالٌة فً المجتمع من خبلل القٌام بمهمات مشتركة والتركٌز على التعلٌم من أجل تٌسٌر التطور 

ٌَُعدُّ مثاالً للمدرسة والُمجتمع. وشملت دراسة إلٌن  األكادٌمً واالجتماعً، وأن مدٌر المدرسة متمكن، ولدٌه أخبلقٌات عمل، و

تقٌٌم مدٌري  (Ellen, XiuChen, Joseph, Andrew, Stephen, & Becca, 2008)وشٌوتشن وجوزٌؾ وآندرو وستٌفن وبٌكا 

ة لقادة ومدٌري المدار ٌَّ س: ماذا وكٌؾ؟ فً المناطق والوالٌات التً ُتقٌِّم القٌادة، واستعرضت بشمولٌة تقٌٌم الممارسات الحال

( 96المدارس فً الوالٌات الُمتحدة وأسالٌب التقٌٌم وصبلحٌاتها، واستخدم الباحثون االتجاه المنهجً، وتضمنت العٌنة ما مجموعه )

والٌة كولومبٌا، وتوصلت الدراسة إلى أن المناطق تركز على مجموعة ُمتنوعة من مجاالت األداء عند ( مقاطعة ب65مقاطعة فً )

تقٌٌم أداء المدٌرٌن فٌها، مع نماذج مختلفة على مستوٌات مختلفة من الدقة، كما أظهرت عدم الشمولٌة فً سلوكٌات القٌادة للتأكد من 

مستوى المدرسة والؽرض النهابً من تعزٌز تعلم الطلبة. وهدفت دراسة وٌلٌامز  المنهج وتعلٌمات الجودة والتً ترتبط مع تطور

Williams, 2009) إلى تقٌٌم األداء الداخلً لمدٌر المدرسة المبنً على معاٌٌر اتحاد قادة المدارس، واستخدم الباحث المنهج )

" لقادة "ISLLCشخصٌة واألداء المتضمن فً معاٌٌر ( فقرة تصؾ المعرفة والصفات ال;39الوصفً التحلٌلً، واستبانة تكونت من )

 المدارس، وتلك المعاٌٌر التً تعنً: 

ISLLC: the Interstate School leaders licensure Consortium Standerds) ) 

للمتدربٌن ساعد ( مدٌراً، وتوصلت نتابج الدراسة إلى أن النموذج الحالً السابد فً تقوٌم المدٌرٌن 38وتألفت عٌنة الدراسة من )

اإلدارة المدرسٌة فً إعداد برامج تأهٌلٌة بشكل كبٌر خصوصاً خبلل فترة التدرٌب، كما ساعد المدٌرٌن لٌصبحوا خبراء بمهارات 

 ISLLC( دراسة لتقوٌم مدٌر المدرسة وفق معاٌٌرBabo, 2010القٌادة وتم اكسابهم المهارات الشخصٌة الضرورٌة. وأجرى بابو )

ٌر المشتركة التحاد قادة المدارس كنموذج فً والٌة نٌوجٌرسً، استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً، واستبانة " المعا2008ٌ

( من مدٌري مدارس نٌو جرسً، وأظهرت النتابج أهمٌة التركٌز على 6:7( فقرة، وتكونت عٌنة الدراسة من )88احتوت على )

ٌّة التً تعنى بالتعلٌم والتعلم،  والتعاون مع المجتمع المحلً.   الجوانب الفن

 ثالًثا: مناقشة الدراسات السابقة والتعقٌب علٌها

 موضوع الدراسة وأهدافها:



ٌَّة إلى تقوٌم األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن  تهدؾ الدراسة الحال

ٌّة، والصفات الشخصٌة، والعبلقات  ومعلمً تلك المرحلة، من خبلل أربعة محاور ربٌسة، هً: المهام اإلدارٌة، والمهام الفن

( فقرة تمثل ممارسات مدٌر المدرسة الثانوٌة الحكومٌة. وقد :7ر مجموعة من الفقرات مجموعها)اإلنسانٌة، وٌتضمن كل محو

ٌَّة من حٌث الموضوع واألهداؾ مع بعض الدراسات العربٌة منهاودراسة المسوري ) (، ودراسة 4834تشابهت الدراسة الحال

، ودراسة وٌلٌامز (Makia, 2008)منها: ودراسة ماكٌا (، كما تشابهت مع بعض الدراسات األجنبٌة فً الموضوع 4838العمران )

Williams, 2009).) 

 منهج الدراسة:

ٌَّة المنهج الوصفً، وقد اتفقت مع العدٌد من الدراسات السابقة العربٌة التً استخدمت المنهج الوصفً أو  استخدم فً الدراسة الحال

(، 4886(، ودراسة عمر )4885(، ودراسة العجمً )4888(، ودراسة المحبوب )4888الوصفً التحلٌلً كدراسة قرقش )

(، ودراسة أبو حصٌرة 4889(، ودراسة خرٌص )4888(، ودراسة الشرٌجة )4887(، ودراسة البٌضانً )4886ودراسة مسلم )

قت (، كما اتف4834(، ودراسة أبورزق )4838(، ودراسة أبوعلً )4838(، ودراسة العمران )4838(، ودراسة آل الشٌخ ):488)

(، ودراسة (Williams, 2009، ودراسة وٌلٌامز (Makia, 2008)فً المنهج مع بعض الدراسات األجنبٌة كدراسة،  ودراسة ماكٌا 

 ( التً استخدمت المنهج الوصفً الكمً.4834(. واختلفت فً منهج الدراسة مع ، ودراسة الزاملً وآخرٌن )Babo, 2010بابو )

 أداة الدراسة:

ٌَّة، وقد تطابقت فً ذلك مع جمٌع الدراسات السابقة التً تطرقت ألداة الدراسة، واختلفت كانت االستبانة ه ً أداة الدراسة الحال

ٌَّة فً أداة الدراسة مع بعض الدراسات السابقة منها دراسة الزاملً وآخرٌن )  (4834الدراسة الحال

ٌَّة خمسة متؽٌرات هً: الوظٌفة، والمؤهل العل مً، والتخصص، والخبرة، والتدرٌب. ودراسة المسوري تضمنت الدراسة الحال

(، ودراسة أبو 4884(، 4888(. وتشابهت فً متؽٌر الخبرة مع دراسة المحبوب )4835(، ودراسة الرشاٌده والقضاة )4834)

ة آل (. وتشابهت فً متؽٌر التدرٌب مع دراس4835(، ودراسة الرشاٌده والقضاة )4838(، ودراسة آل الشٌخ ):488حصٌرة )

(.4883) (، ودراسة الدٌلم4888ً(. وأختلفت  مع بعض الدراسات السابقة على توصٌؾ األداء كدراسة السهبلوي )4838الشٌخ )

  

 الطرٌقة واإلجراءات

 منهج الدراسة: 

اؾ  ؾ العسَّ ( 4888)إن طبٌعة وأهداؾ هذه الدراسة ومجالها، فرضت على الباحث استخدام المنهج الوصفً االرتباطً، حٌث عرَّ

ا. وٌعتمد األسلوب الوصفً على  ًٌ المنهج الوصفً بأن كل منهج ٌرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسٌرها ٌعد منهًجا وصف

دراسة الظاهرة من خبلل الواقع، مع االهتمام بوصفها بصورة دقٌقة والتعبٌر عنها كًما أو كًٌفا )عبٌدات وعدس وعبدالحق ، 

4835.) 

 مجتمع الدراسة:

ألؾ مجتمع الدراسة من جمٌع المشرفٌن التربوٌٌن العاملٌن فً مكتبً التربٌة والتعلٌم بشرق مدٌنة الدمام وؼربها، ٌت 

د ومعلمً مدارس المرحلة الثانوٌة الحكومٌة للبنٌن بالدمام، التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم بالمملكة العربٌة السعودٌة، الذٌن هم قٌ

م، وبناًء على الزٌارة المٌدانٌة التً قام بها الباحث ٌوم األحد  4835/4836هـ الموافق 3656/3657دراسً الخدمة الفعلٌة للعام ال

م إلى اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم بالشرقٌة، واستناًدا إلى إحصاءات إدارة شؤون  33/7/4836ه الموافق 33/9/3657وتارٌخ 

ا ومعلًما منهم )39;لمعلومات، بلػ المجتمع األصلً للدراسة )المعلمٌن؛ وإدارة اإلشراؾ التربوي، ومركز ا ًٌّ ( ::( مشرًفا تربو

ا، و) ًٌّ  (4836( )اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم، 4( و)3( مدرسة ثانوٌة؛ كما فً الجدولٌن )46( معلًما ٌتبعون لـ );4:مشرًفا تربو

ٌِّنة الدراسة:  ع

ٌِّنة العشوابٌة البسٌطة هً عملٌة ان ٌِّنة، بحٌث الع ؾ فرصة متساوٌة ومستقلة النتقابهم فً الع تقاء بحٌث ٌكون لجمٌع أفراد مجتمع ُمعرَّ

ٌِّنة الدراسة بالطرٌقة العشوابٌة الطبقٌة من المجتمع األصلً 4834تمثِّل ذلك المجتمع تمثٌبًل صادًقا )عبلم،  (. وقد اختار الباحث ع



ٌِّنة ) ا ومعلًما بنسبة )( مشرًفا تر563للدراسة، إذ بلؽت الع ًٌّ ا ٌمثِّلون )89%( ، منهم );5993بو ًٌّ ( 496%(، و)98936( مشرًفا تربو

 (.4( و)3( مدرسة؛ وتعد هذه النسب مناسبة جًدا ألؼراض البحث العلمً، كما فً الجدولٌن )46%(، من )5593معلًما ٌمثِّلون )

 



 (3جدول )

ٌِّنة  أعداد المدارس الثانوٌة والمعلمٌن والع

 ؼرب الدمام الدمامشرق 

ن المدرسة م
مو

عل
لم

ا
 

نة ٌِّ ن المدرسة م الع
مو

عل
لم

ا
 

نة ٌِّ  الع

 8 57 محمد بن سعود 35 36 67 الملك عبدهللا 3

 :4 77 الجهاد 36 37 68 سعٌد بن جبٌر 4

 6 55 القاسم بن محمد 37 37 65 الخلٌج 5

 33 67 عبدالعزٌز بن باز 38 36 ;5 محمد بن عثٌمٌن 6

 36 74 عكاظ 39 37 63 المكرمةمكة  7

 33 :6 مجمع األمٌر محمد :3 37 68 المنذر بن الزبٌر 8

 : ;5 ٌزٌد بن عبدالملك ;3 37 65 الدمام 9

 38 ;4 سعود بن ناٌؾ 48 37 66 الشاطا :

 33 58 أبو سفٌان بن الحارث 43 38 36 اإلمام الؽزالً ;

 6 38 نافع المدنً 44 ; 36 الوحدة والفراء 38

 8 39 األمٌر سلطان 45 38 36 جابر بن زٌد 33

 5 43 عبدهللا بن الزبٌر 46 33 55 المدٌنة المنورة 34

 338 636 المجموع :37 637 المجموع

 

 (4جدول )

ٌِّنة الدراسة وتوزٌعها  حجم مجتمع وع

ٌِّنة إلى المجتمع  نسبة الع
 شرق الدمام ؼرب الدمام اإلجمالً

ٌِّنة  الع
 العدد من العدد من العدد من

 المشرفون التربوٌون 58 67 59 65 89 :: % 98936

 المعلمون :37 637 338 636 496 ;4: % 5593

 المجموع ::3 688 375 679 563 39; % ;5993



ٌِّنة الدراسة: الجدول ) ٌِّنة الدراسة تبًعا لمتؽٌراتها:  5خصابص ع  ( ٌعرض خصابص ع

 (5جدول )

ٌِّنة الدراسة   حسب متؽٌراتهاخصابص ع

 المستوٌات التصنٌفٌة المتؽٌر

 الوظٌفة

 المجموع معلم مشرؾ

 % العدد % العدد % العدد

 388 563 896: 496 98;3 89 مشرؾ / معلم الوظٌفة

 المؤهل العلمً

 897; ;54 81.8 269 18.2 60 بكالورٌوس فأقل

 597 34 41.7 5 58.3 7 ماجستٌر فأعلى

 388 563 80.4 274 19.6 67 المجموع

 التخصص

 5797 343 88.4 107 11.6 14 علمً

 8697 448 75.9 167 24.1 53 أدبً

 388 563 80.4 274 19.6 67 المجموع

 سنوات الخبرة

 4594 ;9 100 79 0. 0 سنوات فأقل 7

 4899 3; 96.7 88 3.3 3 سنوات 8-38

 4399 96 90.5 67 9.5 7 سنة 33-37

 3396 ;5 53.8 21 46.2 18 سنة 38-48

 3998 :7 32.8 19 67.2 39 سنة فأكثر 43

 388 563 80.4 274 19.6 67 المجموع

 التدرٌب

 795: 3;4 77.3 225 22.7 66 نعم

 3699 78 98.0 49 2.0 1 ال

 388 563 80.4 274 19.6 67 المجموع

ٌِّنة الدراسة حسب متؽٌراتها؛ 5ٌتضح من جدول ) %(  896:فحسب متؽٌر الوظٌفة نبلحظ أن نسبة المعلمٌن )( أبرز خصابص ع

%( وبالتأمل فً الوزن النسبً للفبتٌن فً مجتمع الدراسة األصلً نجد أن نسبة المعلمٌن 98;3أعلى من نسبة المشرفٌن التربوٌٌن )

، إذ إن ضوابط التكلٌؾ بالعمل %( وهذا أمر طبٌعً حسب واقع الحال98;%( بٌنما نسبة المشرفٌن التربوٌٌن ) 896;إلى المجتمع )

ا واحًدا  ًٌ اإلشرافً فً وزارة التربٌة والتعلٌم تستلزم أن ٌكون المخصص من المشرفٌن التربوٌٌن فً المناطق التعلٌمٌة مشرًفا تربو

 (.74، :364( معلًما )وزارة التربٌة والتعلٌم، 8;لكل )

ٌِّن 897;أما حسب متؽٌر المؤهل العلمً فنجد أن ) ة الدراسة مؤهبلتهم العلمٌة بكالورٌوس فأقل مقارنة بـحملة الماجستٌر %( من ع

%(؛ ذلك أن وظٌفة معلم فً التعلٌم العام لدى وزارة التربٌة والتعلٌم تكون بمؤهل البكالورٌوس  597فأعلى الذٌن بلؽت نسبتهم )



ث فً إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث تسعى لتطوٌر فأقل، علًما بأن التوجهات الوزارٌة فً السنوات األخٌرة ومن واقع خبرة الباح

ا من خبلل إتاحة الفرصة لهم إلكمال الدراسات العلٌا وبالتنسٌق مع وزارة الخدمة المدنٌة إما بالدراسة  ًٌ ا وأكادٌم ٌَ المعلمٌن مهن

 تعاث للدراسة فً الخارج. المسابٌة والحدودٌة أو بالتفرٌػ باإلٌفاد الداخلً للدراسة فً الجامعات السعودٌة أو باالب

ٌِّنة الدراسة بلؽت ) %( مقارنة بالنسبة األقل  8698وبالتأمل فً متؽٌر التخصص نبلحظ أن النسبة المبوٌة للتخصص األدبً فً ع

 %(. 5796لذوي التخصصات العلمٌة الذٌن كانت نسبتهم ))

ٌِّنة الدراسة وفق متؽٌر سنوات الخبرة على خمس فبات كانت ا لثبلث األولى منها متقاربة إلى حد كبٌر فً نسبة التمثٌل وتوزعت ع

ا على النحو اآلتً: األولى ) ًٌ  7%(، الثانٌة )4899سنوات( ) 38-8مقارنة بالفبتٌن األخٌرتٌن، وٌمكن ترتٌب الفبات الخمس تنازل

سنة(  48-38خٌرة )%(، األ3998سنة فأكثر( ) 43%(، الرابعة )4399سنة( ) 37-33%(، الثالثة )4594سنوات فأقل( )

ٌِّنة أمضوا فترات 9968( سنة بانحراؾ معٌاري قدره );3498%(، وقد بلػ متوسط سنوات الخبرة )3396) ( وهذا ٌعنً أن الع

مناسبة فً التعلٌم تساعدهم إلبداء المربٌات حول مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة وتطمبن الباحث حول مصداقٌة 

 الوثوق بها. النتابج ومدى

%( وهً نسبة عالٌة جًدا مقارنة 795:وفٌما ٌتعلق بمتؽٌر التدرٌب فقد بلؽت نسبة الذٌن التحقوا ببرامج تدرٌبٌة على رأس العمل )

ٌِّنة الدراسة لم ٌلتحقوا ببرامج تدرٌبٌة، وقد تكون هذه الفبة من المعلمٌن الجدد أو الذٌن لٌس لدٌهم الرؼبة3699بـ )  %( من أفراد ع

ة فً برامج التطوٌر المهنً الذي تتٌحه اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم بالمنطقة الشرقٌة فً أوقات الدوام الرسمً صباًحا أو فً الفتر

 المسابٌة حسب الخطة الفصلٌة إلدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث.



 أداة الدراسة:

ومنهجها، وكذلك طبٌعة مصادر المعلومات استخدم الباحث االستبانة  نظًرا لطبٌعة الدراسة من حٌث أهدافها ومجالها ومجتمعها

لجمع المعلومات حول تقوٌم األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، إذ ٌصعب على الباحث الحصول على 

 المعلومات بواسطة أي أداة أخرى.

 خطوات بناء أداة الدراسة:

 ٌَّ  ة بعدد من المراحل والخطوات المهمة التً ٌمكن إٌضاحها على النحو اآلتً: مرت استبانة الدراسة الحال

لَع الباحث على أدبٌات الدراسة، والدراسات السابقة، والوثابق الرسمٌة التً تضمنت نماذج تقوٌم األداء الوظٌفً لشاؼلً الوظابؾ  اطَّ

 السعودٌة. التعلٌمٌة الصادرة من وزارة الخدمة المدنٌة فً المملكة العربٌة

 قام الباحث بتقسٌم االستبانة إلى جزأٌن ربٌسٌن، هما:

ٌِّنة الدراسة، وتشمل متؽٌرات: الوظٌفة، والمؤهل   الجزء األول: ٌحتوي على بٌانات عامة وهً المتؽٌرات الدٌمؽرافٌة ألفراد ع

 الدراسة وٌرى الباحث أهمٌتها. العلمً، والتخصص، وسنوات الخبرة، والتدرٌب، والتً ُتمثِّل المتؽٌرات المستقلة فً

د الباحث المستوٌات لكل متؽٌر مستقل بناًء على طبٌعة الدراسة وهدفها من جهة والمتؽٌر  تحدٌد مستوٌات المتؽٌرات المستقلة: حدَّ

ا سهولة التبوٌب واستخدام المعالجات اإلحصابٌة المناسبة، وتم تحدٌد مستوٌٌن لكل م ًٌ ن متؽٌري وأهمٌته من جهة أخرى، ومراع

الوظٌفة والتدرٌب، أما المتؽٌرات الثبلثة: المؤهل العلمً، والتخصص، وعدد سنوات الخبرة فقد كانت مفتوحة للحصول على 

استجابات دقٌقة، إال أنه بعد التطبٌق وإجراء التحلٌبلت اإلحصابٌة تم تصنٌؾ متؽٌري المؤهل العلمً والتخصص إلى مستوٌٌن لكل 

ٌِّنة وخصابصها، انظر أداة الدراسة ملحق رقم )منهما، أما متؽٌر الخ  (.3برة فصنِّؾ إلى خمسة مستوٌات بناء على استجابات الع

 الجزء الثانً: وقد شمل أربعة محاور ربٌسة لؤلداة، هً: المهام اإلدارٌة، والمهام الفنٌة، والصفات الشخصٌة، والعبلقات اإلنسانٌة. 

إلى مجموعة مهام وممارسات ٌقوم بها مدٌر المدرسة الثانوٌة، ثم أعٌدت صٌاؼة هذه قام الباحث بتحلٌل المجاالت الفرعٌة 

 ( عبارة، وهذه العبارات ُتمثِّل فقرات االستبانة فً صورتها األولٌة.8:الممارسات على شكل عبارات، تألفت فً مجموعها من )

 تدرٌج األداة: 

ذات المقٌاس، وهً التً ٌمكن بواسطتها تحدٌد قناعة المجٌب على الموقؾ  ولئلجابة عن فقرات االستبانة، اختار الباحث اإلجابات

(، وهً على النحو 7 – 3أو السؤال المطروح،  حٌث تم اختٌار المقٌاس الخماسً الذي ٌتكون من خمس درجات، تتدرج من )

 = ال ) ال ٌمارس(. 3= نادًرا، 4= أحٌاًنا،         5= ؼالًبا، 6= دابًما، 7اآلتً: 

ٌِّنة وا لهدؾ من تدرجات المقٌاس الخماسً المستخدم هو تحدٌد درجة ممارسة مدٌر المدرسة الثانوٌة لمهامه، وفق تقدٌرات أفراد ع

الدراسة؛ حٌث تحسب خمس درجات إذا كان مدٌر المدرسة ٌمارس المهمة )دابًما(، وأربع درجات إذا كانت الممارسة )ؼالًبا(، 

ا(، ودرجتان إذا كانت الممارسة )نادًرا(، ودرجة واحدة إذا كان مدٌر المدرسة ال ٌمارس المهمة وثبلث درجات إذا كانت )أحٌانً 

 مطلًقا )ال(.   

وقد تم اختٌار هذا المقٌاس نظًرا لشمولٌته، ودقته، وامتٌاز نتابجه بأنها أكثر ثباًتا، ولشٌوع استخدامه فً مثل هذه الدراسات، 

 ٌَّ ة وأهدافها، ومناسبته للمواقؾ المطروحة فً فقرات االستبانة، وكذلك سهولة استخدامه من قبل ومناسبته لطبٌعة الدراسة الحال

 (. 4834المفحوص، ولسهولة إجراء المعالجات اإلحصابٌة علٌه )عبلم، 

 معٌار مستوى األداء الوظٌفً:

ٌار أسالٌب المعالجات اإلحصابٌة المناسبة قام الباحث باستشارة العدٌد من الخبراء وأساتذة القٌاس والتقوٌم التربوي الخت    

ٌَّة، كما راجع الباحث األدبٌات ذات العبلقة، واطلع على الدراسات التً نحت فً هذا االتجاه، وتم تحدٌد معٌار  لطبٌعة الدراسة الحال

مستوى األداء الوظٌفً مستوى األداء الوظٌفً المقبول بناًء على الحدود الحقٌقٌة لتدرج المقٌاس الخماسً من جهة، ومتوسط 

لمدٌري المدارس الثانوٌة من جهة أخرى، واعَتمد الباحث تقدٌرات المتوسطات وفق معٌار مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس 

ا، )7 – 6948الثانوٌة على النحو اآلتً: ) (= ;497 – 39:8(= متوسط، );595 – 4988(= مرتفع، );693 – 5968(= مرتفع جّدً

ا.;399 – 3منخفض، )  (= منخفض جّدً



 صدق أداة الدراسة: 

ٌَّة استخدم الباحث طرٌقتٌن هما:  للتحقق من صدق أداة الدراسة الحال

صدق المحتوى: استطبلع آراء الحكام وتعتمد هذه الطرٌقة على فكرة الصدق الظاهري أو صدق المحتوى مًعا، حٌث قام الباحث 

على مجموعة من الخبراء والمختصٌن من أعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعات  بوضع الصٌؽة األولٌة لبلستبانة وتم عرضها

والكلٌات، وبعض ذوي الخبرة واالختصاص فً مجال اإلدارة التربوٌة، والعاملٌن فً المٌدان التربوي بوزارة التربٌة والتعلٌم 

مصاحبة موجهة إلى األساتذة المحكمٌن إلبداء  كمشرفً اإلدارة المدرسٌة ومدٌري المدارس، وقد تضمنت االستبانة المبدبٌة رسالة

الرأي حول مدى وضوح صٌاؼة العبارات ودقتها وشمولٌتها، وأهمٌة ومناسبة ارتباط كل منها بالمحور الذي تنتمً إلٌه، وكذلك 

م بالحذؾ واإلضافة، مدى مناسبة المحاور الربٌسة لتقوٌم األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة، وتدوٌن مبلحظاتهم ومقترحاته

%( من الخبراء والمحكمٌن أنها 8:وإعادة الصٌاؼة، وإجراء التعدٌل المناسب، وقد َعدَّ الباحث حصول أي فقرة على موافقة )

 (.4تتصؾ بالصدق؛ انظر ملحق رقم )

 مت اإلجراءات اآلتٌة:وقام الباحث بجمع االستبانات التً تم عرضها على األساتذة المحكمٌن وهً فً صورتها األولٌة، وقد ت

 اتفق جمٌع األساتذة المحكمٌن باإلجماع على المحاور الربٌسة لبلستبانة.

 أبدوا الموافقة على أهمٌة الفقرة وارتباطها بكل محور.

 قاموا باقتراح بعض التعدٌبلت وإعادة صٌاؼة بعض الفقرات. 

 ن. أجرى الباحث التعدٌبلت التً اتفق علٌها أؼلب األساتذة المحكمٌ 

 ( عدد فقرات االستبانة فً صورتٌها األولٌة والنهابٌة والوزن النسبً لكل محور كما ٌأتً:6وٌوّضح جدول )

 (6جدول )

 توزٌع عدد فقرات االستبانة فً صورتٌها األولٌة والنهابٌة على المحاور األربعة 

 الفقرات النهابٌة الفقرات األولٌة المحور

 :3 47 المهام اإلدارٌة

 37 43 المهام الفنٌة

 35 :3 الصفات الشخصٌة

 34 38 العبلقات اإلنسانٌة

 :7 8: المجموع / الكلً

 

 الصدق البنابً:

حساب الصدق باستخدام طرٌقة االتساق الداخلً، حٌث تم تحدٌد ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلٌة الناتجة عن مجموعة الفقرات التً 

ارتباط المحاور بعضها ببعض وأًٌضا ارتباط كل منها باألداء الكلً، وذلك باستخدام معامل ارتباط تتكون منها االستبانة، وكذلك 

ا، والجداول من ) ًٌّ ( توضح نتابج تحلٌل 36( إلى )7بٌرسون، وقد كانت جمٌع معامبلت االرتباط موجبة ومرتفعة ودالة إحصاب

 فقرات ومحاور الدراسة واألداء الكلً: االرتباط الخطً والداللة اإلحصابٌة؛ لتحدٌد العبلقات بٌن

 (7جدول )



 مصفوفة معامبلت االرتباط بٌن محاور الدراسة

 المحاور
 المهام 

 اإلدارٌة

 المهام

 الفنٌة
 العبلقات اإلنسانٌة الصفات الشخصٌة

 المهام اإلدارٌة

 **78. **80. **82. 1 ) ر (

 341 341 341 341 العدد

 المهام الفنٌة

 **78. **79. 1 **82. ) ر (

 341 341 341 341 العدد

 الصفات الشخصٌة

 **90. 1 **79. **80. ) ر (

 341 341 341 341 العدد

 العبلقات اإلنسانٌة

 1 **90. **78. **78. ) ر (

 341 341 341 341 العدد

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة       ًٌ ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة             α=8987)*: دالّة إحصاب ًٌ  ، **: دالّة إحصاب

        8983= α = ٌِّنة  (563، ***ر: معامل ارتباط بٌرسون، الع

ا عند مستوى )7الجدول ) ًٌ ( بٌن محور المهام اإلدارٌة ومحور  α =8983( ٌوّضح أّنه توجد عبلقة ارتباطٌة طردٌة قوٌة دالّة إحصاب

(( فً المتوسط، أي أنه كلما زادت درجة ممارسة مدٌر المدرسة 89888(، قٌمة الداللة = )89:4)معامل بٌرسون = )المهام الفنٌة 

 للمهام اإلدارٌة كلما زادت درجة ممارسته للمهام الفنٌة والعكس صحٌح.

ا عند مستوى ) ًٌ المهام اإلدارٌة ومحور الصفات  ( بٌن محور α =8983وهناك عبلقة ارتباطٌة خطٌة طردٌة قوٌة نسبٌاً دالّة إحصاب

(( فً المتوسط، فكلما زادت درجة ممارسة مدٌر المدرسة للصفات 89888(، قٌمة الداللة = )89:8الشخصٌة )معامل بٌرسون = )

 الشخصٌة كلما زادت درجة ممارسته للمهام اإلدارٌة وبالعكس أًٌضا.

ا عند مستوى )كما توجد عبلقة ارتباطٌة خطٌة طردٌة قوٌة نسبٌاً دالّة  ًٌ (  بٌن محور المهام اإلدارٌة ومحور α =8983إحصاب

(( فً المتوسط، بمعنى أن زٌادة درجة ممارسة مدٌر 89888(، قٌمة الداللة = ):899العبلقات اإلنسانٌة )معامل بٌرسون = )

 المدرسة للعبلقات اإلنسانٌة ٌؤدي إلى زٌادة درجة ممارسته للمهام اإلدارٌة والعكس صحٌح.

ا عند مستوى ) ًٌ (  بٌن محور المهام الفنٌة ومحور الصفات α =8983وهناك عبلقة ارتباطٌة خطٌة طردٌة قوٌة دالّة إحصاب

(( فً المتوسط، أي أن زٌادة ممارسة مدٌر المدرسة للصفات 89888(، قٌمة الداللة = );899الشخصٌة )معامل بٌرسون = )

 لمهامه الفنٌة وبالعكس أًٌضا.الشخصٌة ٌؤدي إلى زٌادة درجة ممارسته 

ا عند مستوى ) ًٌ ( بٌن محور المهام الفنٌة ومحور العبلقات α =8983كما توجد عبلقة ارتباطٌة خطٌة طردٌة قوٌة نسبٌاً دالّة إحصاب

لعبلقات (( فً المتوسط، فكلما زادت درجة ممارسة مدٌر المدرسة ل89888(، قٌمة الداللة = ):899اإلنسانٌة )معامل بٌرسون = )

 اإلنسانٌة كلما زادت درجة ممارسته للمهام الفنٌة والعكس صحٌح.

ا عند مستوى ) ًٌ ( بٌن محور الصفات الشخصٌة ومحور α =8983وهناك عبلقة ارتباطٌة خطٌة طردٌة قوٌة جداً دالّة إحصاب

أنه كلما زادت درجة ممارسة مدٌر  (( فً المتوسط، أي89888(، قٌمة الداللة = )8;89العبلقات اإلنسانٌة )معامل بٌرسون = )

 المدرسة للصفات الشخصٌة كلما برزت لدٌه العبلقات اإلنسانٌة وبالعكس أًٌضا.

 (8جدول )



 نتابج االرتباط الخطً حسب طرٌقة بٌرسون بٌن محور المهام اإلدارٌة وفقراته

رقم 

 الفقرة
 ر فقرات محور المهام اإلدارٌة

 **65. ٌشرك اآلخرٌن فً اتخاذ القرار 3

 **72. ٌعالج المشكبلت المدرسٌة 4

 **56. ٌنبه منسوبً المدرسة المتأخرٌن عن الدوام الرسمً 5

 **70. ٌشرك المعلمٌن فً وضع الخطة السنوٌة للمدرسة 6

 **75. ٌضع معاٌٌر دقٌقة لتقوٌم األعمال المدرسٌة 7

 **70. ٌشرح خطة النشاط المدرسً للعاملٌن 8

 **72. الفردٌة بٌن المعلمٌنٌراعً الفروق  9

 **65. ٌوزع المواد الدراسٌة على المعلمٌن وفقاً لتخصصاتهم :

 **55. ٌُعد الجدول الدراسً قبل بداٌة الفصل الدراسً ;

 **72. ٌحدد مهام جمٌع العاملٌن فً المدرسة 38

 **72. ٌنظم السجبلت اإلدارٌة بطرٌقة صحٌحة 33

 **74. خامات البٌبة فً إعداد وسابل تعلٌمٌة ٌشجع المعلمٌن على توظٌؾ 34

 **74. ٌعقد اجتماعات دورٌة مع المعلمٌن لتحسٌن األداء 35

 **78. ٌوفر وسابل السبلمة فً المبنً المدرسً 36

 **77. ٌراعً توزٌع البلفتات اإلرشادٌة بالمدرسة 37

 **68. ٌعتنً بنظافة المدرسة 38

 **57. العاملٌن فً المدرسةٌتابع سجل حضور وانصراؾ  39

 **67. ٌنظم عملٌة استبذان العاملٌن :3

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة       ًٌ ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة             α=8987)*: دالّة إحصاب ًٌ  ، **: دالّة إحصاب

        8983= α = ٌِّنة  (563، ***ر: معامل ارتباط بٌرسون، الع

ا عند مستوى )8جدول )وٌّتضح من  ًٌ (؛ بٌن محور المهام α =8983( أن هناك عبلقة ارتباطٌة طردٌة متوسطة القوة؛ دالّة إحصاب

 (.:899( و)8977اإلدارٌة وفقراته وقد تراوحت معامبلت ارتباط بٌرسون بٌن )



 (9جدول )

 نتابج االرتباط الخطً حسب طرٌقة بٌرسون بٌن محور المهام الفنٌة وفقراته

 رقم

 الفقرة
 ر فقرات محور المهام الفنٌة

 **75. ٌشارك فً تقوٌم المقررات الدراسٌة ;3

 **63. ٌنفذ زٌارات صفٌة للمعلمٌن 48

 **74. ٌحث المعلمٌن على تفعٌل الوسابل التعلٌمٌة 43

 **69. ٌرشح المعلمٌن لبرامج تدرٌبٌة 44

 **74. ٌشجع المعلمٌن على استخدم اللؽة العربٌة الفصحى 45

 **84. ٌنمً القدرات الذاتٌة والخبرات العملٌة للمعلمٌن 46

 **83. ٌشجع المعلمٌن على اللقاءات العلمٌة 47

 **79. ٌوجه المعلمٌن إلى اتباع األسالٌب الحدٌثة فً إعداد الدروس 48

 **69. ٌطلع المعلمٌن على نتابج التقوٌم 49

 **77. الخاصة بالمرحلة الثانوٌةٌناقش المعلمٌن فً خطة التدرٌس  :4

 **80. ٌشجع المعلمٌن على استخدام تقنٌات التعلٌم ;4

 **74. ٌهتم برعاٌة المتفوقٌن من الطبلب 58

 **69. ٌنظم دروس تقوٌة للطبلب األقل تحصٌبلَ  53

 **83. ٌحفز العاملٌن لتحسٌن مستوى التحصٌل الدراسً للطبلب 54

 **76. بدورهم فً توجٌه الطبلب وإرشادهمٌحث المعلمٌن للقٌام  55

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة       ًٌ ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة             α=8987)*: دالّة إحصاب ًٌ  ، **: دالّة إحصاب

        8983= α = ٌِّنة  (563، ***ر: معامل ارتباط بٌرسون، الع

ٌُشٌر جدول ) ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة )( أن هناك عبلقة 9و ًٌ (؛ بٌن محور α =8983ارتباطٌة طردٌة قوٌة؛ دالّة إحصاب

ٌٍّة وفقراته؛ إذ تراوحت معامبلت ارتباط بٌرسون بٌن )  (.89:6( و)8985المهام الفن

 (:جدول )

 نتابج االرتباط الخطً حسب طرٌقة بٌرسون بٌن محور الصفات الشخصٌة وفقراته

رقم 

 الفقرة
 ر محور الصفات الشخصٌة فقرات

 **83. ٌمتلك أسلوب فن الحوار 56



 **85. ٌناقش وٌحاور بثقة 57

 **85. ٌشارك فً الحوارات بإٌجابٌة 58

 **83. قدوة حسنة للعاملٌن فً المدرسة 59

 **85. ٌؤثر إٌجابٌا فً اآلخرٌن :5

 **85. ٌُنفذ الواجبات المسندة إلٌه بإتقان ;5

 **83. بشجاعةٌتحمل أخطاءه  68

 **84. ٌستمع لآلخرٌن باهتمام وتركٌز 63

 **83. ٌحترم وجهات نظر اآلخرٌن 64

 **82. ٌتفاعل مع االقتراحات البناءة 65

 **87. ٌتعامل مع المواقؾ المختلفة بحكمة 66

 **85. ٌُحسن توزٌع األعمال والمهام 67

 **83. ٌُدٌر الوقت بكفاءة وإتقان 68

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة       ًٌ ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة             α=8987)*: دالّة إحصاب ًٌ  ، **: دالّة إحصاب

        8983= α = ٌِّنة  (563، ***ر: معامل ارتباط بٌرسون، الع

ٌَّن من جدول ) ا عند مستوى )(. وهً 89:9( و)89:4( أن معامبلت ارتباط بٌرسون تراوحت بٌن ):وتب ًٌ (، α =8983دالّة إحصاب

 وهذا ٌّدل على وجود عبلقة ارتباطٌة طردٌة عالٌة؛ بٌن محور الصفات الشخصٌة وفقراته.

 (;جدول )

 نتابج االرتباط الخطً حسب طرٌقة بٌرسون بٌن محور العبلقات اإلنسانٌة وفقراته

رقم 

 الفقرة
 ر فقرات محور العبلقات اإلنسانٌة

 **76. المعلمٌن بلطؾٌتعامل مع  69

 **83. ٌهتم بتحسٌن العبلقة بٌن الطبلب والمعلمٌن :6

 **81. ٌعزز القٌم اإلسبلمٌة لدى الطبلب ;6

 **81. ٌبنً عبلقات اجتماعٌة حسنة مع العاملٌن 78

 **85. ٌشجع العمل بروح الفرٌق الواحد 73

 **86. ٌسعى لرفع الروح المعنوٌة للمعلمٌن 74

 **81. على النمط السلوكً لرؤسابهٌتعرؾ  75



 **80. ٌعبر عن مشاعره بصدق وشفافٌة 76

 **81. ٌركز فً الحدٌث على جوهر الموضوع 77

 **72. ٌطلع أولٌاء األمور على المستوى التحصٌلً ألبنابهم 78

 **72. ٌزود أولٌاء األمور بالتقارٌر السلوكٌة للطبلب 79

 **74. بعض المشكبلت المدرسٌةٌشرك المجتمع المحلً فً حل  :7

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة       ًٌ ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة             α=8987)*: دالّة إحصاب ًٌ  ، **: دالّة إحصاب

        8983= α = ٌِّنة  (563، ***ر: معامل ارتباط بٌرسون، الع

ا عند مستوى )89:8( و)8994تراوحت بٌن )( أن معامبلت ارتباط بٌرسون ;وٌّتضح من جدول ) ًٌ (، α =8983(. وهً دالّة إحصاب

 وهذا ٌّدل على وجود عبلقة ارتباطٌة طردٌة قوٌة؛ بٌن محور العبلقات اإلنسانٌة وفقراته.

 (38جدول )

 نتابج االرتباط الخطً حسب طرٌقة بٌرسون بٌن فقرات محور المهام اإلدارٌة ومستوى األداء الكلً

رقم 

 قرةالف
 ر فقرات محور المهام اإلدارٌة

 **63. ٌشرك اآلخرٌن فً اتخاذ القرار 3

 **70. ٌعالج المشكبلت المدرسٌة 4

 **48. ٌنبه منسوبً المدرسة المتأخرٌن عن الدوام الرسمً 5

 **61. ٌشرك المعلمٌن فً وضع الخطة السنوٌة للمدرسة 6

 **67. ٌضع معاٌٌر دقٌقة لتقوٌم األعمال المدرسٌة 7

 **63. ٌشرح خطة النشاط المدرسً للعاملٌن 8

 **68. ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن المعلمٌن 9

 **42. ٌوزع المواد الدراسٌة على المعلمٌن وفقاً لتخصصاتهم :

 **47. ٌُعد الجدول الدراسً قبل بداٌة الفصل الدراسً ;

 **68. ٌحدد مهام جمٌع العاملٌن فً المدرسة 38

 **69. السجبلت اإلدارٌة بطرٌقة صحٌحة ٌنظم 33

 **72. ٌشجع المعلمٌن على توظٌؾ خامات البٌبة فً إعداد وسابل تعلٌمٌة 34

 **66. ٌعقد اجتماعات دورٌة مع المعلمٌن لتحسٌن األداء 35

 **72. ٌوفر وسابل السبلمة فً المبنً المدرسً 36



 **70. ٌراعً توزٌع البلفتات اإلرشادٌة بالمدرسة 37

 **64. ٌعتنً بنظافة المدرسة 38

 **55. ٌتابع سجل حضور وانصراؾ العاملٌن فً المدرسة 39

 **64. ٌنظم عملٌة استبذان العاملٌن :3

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة       ًٌ ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة             α=8987)*: دالّة إحصاب ًٌ  ، **: دالّة إحصاب

        8983= α = ٌِّنة  (563، ***ر: معامل ارتباط بٌرسون، الع

ٌُشٌر جدول ) ا عند مستوى )38و ًٌ (؛ بٌن محور α =8983( أن هناك عبلقة ارتباطٌة طردٌة متوسطة القوة بشكٍل عام؛ دالّة إحصاب

 (.8994)( و8964المهام اإلدارٌة ومستوى األداء الكلً؛ إذ تراوحت معامبلت ارتباط بٌرسون بٌن )

 ( 33جدول )

 نتابج االرتباط الخطً حسب طرٌقة بٌرسون بٌن فقرات محور المهام الفنٌة ومستوى األداء الكلً

رقم 

 الفقرة
 ر فقرات محور المهام الفنٌة

 **71. ٌشارك فً تقوٌم المقررات الدراسٌة ;3

 **60. ٌنفذ زٌارات صفٌة للمعلمٌن 48

 **70. الوسابل التعلٌمٌةٌحث المعلمٌن على تفعٌل  43

 **63. ٌرشح المعلمٌن لبرامج تدرٌبٌة 44

 **66. ٌشجع المعلمٌن على استخدم اللؽة العربٌة الفصحى 45

 **76. ٌنمً القدرات الذاتٌة والخبرات العملٌة للمعلمٌن 46

 **75. ٌشجع المعلمٌن على اللقاءات العلمٌة 47

 **71. األسالٌب الحدٌثة فً إعداد الدروسٌوجه المعلمٌن إلى اتباع  48

 **63. ٌطلع المعلمٌن على نتابج التقوٌم 49

 **73. ٌناقش المعلمٌن فً خطة التدرٌس الخاصة بالمرحلة الثانوٌة :4

 **75. ٌشجع المعلمٌن على استخدام تقنٌات التعلٌم ;4

 **73. ٌهتم برعاٌة المتفوقٌن من الطبلب 58

 **61. تقوٌة للطبلب األقل تحصٌبلَ ٌنظم دروس  53

 **77. ٌحفز العاملٌن لتحسٌن مستوى التحصٌل الدراسً للطبلب 54

 **74. ٌحث المعلمٌن للقٌام بدورهم فً توجٌه الطبلب وإرشادهم 55

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة       ًٌ ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة             α=8987)*: دالّة إحصاب ًٌ  ، **: دالّة إحصاب



        8983= α = ٌِّنة  (563، ***ر: معامل ارتباط بٌرسون، الع

ٌَّن من جدول ) ا عند مستوى )8999( و)8988( أن معامبلت ارتباط بٌرسون تراوحت بٌن )33وتب ًٌ (؛ α =8983(. وهً دالّة إحصاب

ٌِّة واألداء الكلً.وهذا ٌّدل على وجود عبل  قة ارتباطٌة طردٌة متوسطة القوة بشكٍل عام؛ بٌن محور المهام الفن

 (12جدول )

 نتابج االرتباط الخطً حسب طرٌقة بٌرسون بٌن فقرات محور الصفات الشخصٌة ومستوى األداء الكلً

رقم 

 الفقرة
 ر فقرات محور الصفات الشخصٌة

 **77. ٌمتلك أسلوب فن الحوار 56

 **80. ٌناقش وٌحاور بثقة 57

 **81. ٌشارك فً الحوارات بإٌجابٌة 58

 **77. قدوة حسنة للعاملٌن فً المدرسة 59

 **80. ٌؤثر إٌجابٌا فً اآلخرٌن :5

 **80. ٌُنفذ الواجبات المسندة إلٌه بإتقان ;5

 **77. ٌتحمل أخطاءه بشجاعة 68

 **77. ٌستمع لآلخرٌن باهتمام وتركٌز 63

 **78. ٌحترم وجهات نظر اآلخرٌن 64

 **77. ٌتفاعل مع االقتراحات البناءة 65

 **80. ٌتعامل مع المواقؾ المختلفة بحكمة 66

 **81. ٌُحسن توزٌع األعمال والمهام 67

 **80. ٌُدٌر الوقت بكفاءة وإتقان 68

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة       ًٌ ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة             α=8987)*: دالّة إحصاب ًٌ  ، **: دالّة إحصاب

        8983= α = ٌِّنة  (563، ***ر: معامل ارتباط بٌرسون، الع

ٌُشٌر جدول ) ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة )34و ًٌ (؛ بٌن محور  α =8983( إلى وجود عبلقة ارتباطٌة طردٌة عالٌة؛ دالّة إحصاب

 (.89:3( و)8999مستوى األداء الكلً؛ إذ تراوحت معامبلت ارتباط بٌرسون بٌن )الصفات الشخصٌة و

 (13جدول )

 نتابج االرتباط الخطً حسب طرٌقة بٌرسون بٌن فقرات محور العبلقات اإلنسانٌة ومستوى األداء الكلً

رقم 

 الفقرة
 ر فقرات محور العبلقات اإلنسانٌة



 **68. ٌتعامل مع المعلمٌن بلطؾ 69

 **76. ٌهتم بتحسٌن العبلقة بٌن الطبلب والمعلمٌن :6

 **72. ٌعزز القٌم اإلسبلمٌة لدى الطبلب ;6

 **76. ٌبنً عبلقات اجتماعٌة حسنة مع العاملٌن 78

 **80. ٌشجع العمل بروح الفرٌق الواحد 73

 **79. ٌسعى لرفع الروح المعنوٌة للمعلمٌن 74

 **77. ٌتعرؾ على النمط السلوكً لرؤسابه 75

 **79. ٌعبر عن مشاعره بصدق وشفافٌة 76

 **78. ٌركز فً الحدٌث على جوهر الموضوع 77

 **63. ٌطلع أولٌاء األمور على المستوى التحصٌلً ألبنابهم 78

 **64. ٌزود أولٌاء األمور بالتقارٌر السلوكٌة للطبلب 79

 **68. ٌشرك المجتمع المحلً فً حل بعض المشكبلت المدرسٌة :7

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة       ًٌ ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة             α=8987)*: دالّة إحصاب ًٌ  ، **: دالّة إحصاب

        8983= α = ٌِّنة  (563، ***ر: معامل ارتباط بٌرسون، الع

ٌَّن من جدول ) ا عند مستوى)89:8و)( 8985( أن معامبلت ارتباط بٌرسون تراوحت بٌن )35وتب ًٌ (؛ α =8983(. وهً دالّة إحصاب

 أي أن هناك عبلقة ارتباطٌة طردٌة قوٌة؛ بٌن محور العبلقات اإلنسانٌة ومستوى األداء الكلً.

 (    6جدول )                                               

 محاور الدراسة ومستوى األداء الكلً نتابج االرتباط الخطً حسب طرٌقة بٌرسون بٌن                    

 ر المحاور

 **92. المهام اإلدارٌة

 **92. المهام الفنٌة

 **93. الصفات الشخصٌة

 **92. العبلقات اإلنسانٌة

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة  ًٌ ٌِّنة= α= 8983)**: دالّة إحصاب   56، ***ر: معامل ارتباط بٌرسون، الع

 

( على أن العبلقة بٌن محاور الدراسة األربعة واألداء الكلً طردٌة وقوٌة جًدا، فقد تراوحت معامبلت 36وتدّل نتابج جدول )

ا عند مستوى )5;89( و)4;89االرتباط بٌن ) ًٌ  (. α= 8983(؛ وهً معامبلت ارتباط عالٌة جًدا؛ ودالّة إحصاب



ا بٌن ( ُتش36( إلى )8وخبلصة القول فإن الجداول من ) ًٌ ا، أي أن هناك اتساًقا داخل ًٌ ٌر إلى أن كل معامبلت االرتباط دالّة إحصاب

 الفقرات والمحاور واألداء الكلً. 

 ثبات أداة الدراسة: .5

ٌِّنة   ٌِّنة استطبلعٌة من خارج ع قام الباحث بحساب معامل الثبات ألداة الدراسة )االستبانة( مرتٌن األولى بتطبٌق األداة على ع

%( تقرًٌبا من المجتمع األصلً للدراسة، وقد بلػ معامل الثبات 8( معلًما ٌمثلون );6( مشرفٌن تربوٌٌن، و)8اسة بلؽت )الدر

ٌِّنة 8;89باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ) ( وهو معامل ثبات مرتفع، كما تم حساب معامل الثبات مرة أخرى بعد التطبٌق على ع

( كما فً الجدول 9;89( و )5;89( وتراوح معامل الثبات للمحاور الربٌسة األربعة بٌن ):;89داة )الدراسة إذ بلػ الثبات العام لؤل

(37 ) 

 

 معامبلت الثبات للمحاور الربٌسة والثبات العام 

 معامبلت الثبات المحور

 5;89 المهام اإلدارٌة

 7;89 المهام الفنٌة

 9;89 الصفات الشخصٌة

 7;89 العبلقات اإلنسانٌة

 :;89 الثبات العام

ا ومناسبة مقارنة بالنسب المقبولة فً مثل هذه الدراسات، مما جعل الباحث ٌطمبن إلى أن أداة  وهً معامبلت ثبات مرتفعة جّدً

 الدراسة على درجة عالٌة من الدقة واالتساق.

 إجراءات تطبٌق أداة الدراسة:

الدراسة )االستبانة( من حٌث الشمول، والموضوعٌة، والصدق، والثبات،  بعد أن تأكد الباحث من اكتمال شروط ومواصفات بناء أداة

 ظهرت األداة بصورتها النهابٌة وأصبحت صالحة للتطبٌق المٌدانً.

 إجراءات الدراسة:

 أسالٌب المعالجة اإلحصابٌة:

ا تم التحلٌل باستخدام برنامج الرزم اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة ًٌّ ٌُعد من أفضل البرامج  SPSS لمعالجة البٌانات إحصاب الذي 

 (.4884اإلحصابٌة التً تستخدم فً تحلٌل بٌانات األبحاث العلمٌة وأشهرها)الضحٌان وحسن، 

حٌث قام الباحث بتجهٌز البٌانات وذلك بفحص االستبانات الُمعادة، والتأكد من اكتمال بٌاناتها، وترقٌمها تمهًٌدا إلجراءات التحلٌل 

 خدم الباحث األسالٌب اإلحصابٌة اآلتٌة:اإلحصابً، وقد است

 اإلحصاء الوصفً: 

 التكرارات.

ٌِّنة الدراسة وتحدٌد استجابات أفرادها.  النسب المبوٌة والمتوسط النسبً؛ لوصؾ خصابص ع

 من مقاٌٌس النزعة المركزٌة المتوسط؛ للمقارنة وإصدار األحكام حول مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة.



ٌِّنة، والمقارنة بٌن المتوسطات حال  من مقاٌٌس التشتت االنحراؾ المعٌاري؛ وذلك لمعرفة درجة التشتت فً استجابات أفراد الع

 تساوٌها.

 اإلحصاء االستداللً:

 معامل الثبات حسب طرٌقة ألفا كرونباخ.

 معامل ارتباط بٌرسون؛ لحساب معامل الصدق.

ٌِّنة الدراسة تبًعا لمتؽٌرات الدراسة )عبلم،   (. 4834تحلٌل التباٌن؛ لبحث الفروق بٌن متوسطات إجابات ع

 أواًل: نتابج الدراسة

لئلجابة عن األسبلة األربعة األولى المتعلقة بمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر 

ٌّة، والصفات الشخصٌة، والعبلقات اإلنسانٌة، نص السؤال  المشرفٌن التربوٌٌن ومعلمً تلك المرحلة فً المهام اإلدارٌة، والمهام الفن

األول على التالً: ما مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام اإلدارٌة من وجهة نظر 

مرحلة؟ ولئلجابة عن هذا السؤال وِجَدْت التكرارات، والنسب المبوٌة، والمتوسط النسبً، المشرفٌن التربوٌٌن ومعلمً تلك ال

ٌِّنة الدراسة فً محور المهام اإلدارٌة كما فً الجدولٌن )  (:39( و )38والمتوسط، واالنحراؾ المعٌاري، لتقدٌرات ع

ٌِّنة الدراسة فً (       التكرارات وا38جدول)                                         لنسب المبوٌة والمتوسط النسبً لتوزٌع إجابات ع

 محور المهام اإلدارٌة

رقم 

 الفقرة
 المهام اإلدارٌة

 درجة ممارسة مدٌر المدرسة

 دابًما ؼالًبا أحٌاًنا نادًرا ال )ٌمارس(

 % ت % ت % ت % ت % ت

 34.9 119 34.9 119 21.7 74 7.6 26 9. 3 ٌشرك اآلخرٌن فً اتخاذ القرار 3

 44.9 153 37.0 126 17.0 58 1.2 4 0. 0 ٌعالج المشكبلت المدرسٌة 4

 63.6 217 26.7 91 7.9 27 1.2 4 6. 2 ٌُنّبه منسوبً المدرسة المتأخرٌن عن الدوام الرسمً 5

 29.3 100 25.5 87 24.9 85 13.2 45 7.0 24 ٌشرك المعلمٌن فً وضع الخطة السنوٌة للمدرسة 6

 36.7 125 28.7 98 19.9 68 11.7 40 2.9 10 دقٌقة لتقوٌم األعمال المدرسٌةٌضع معاٌٌر  7

 36.1 123 24.9 85 23.8 81 12.3 42 2.9 10 ٌشرح خطة النشاط المدرسً للعاملٌن 8

 39.0 133 32.0 109 21.1 72 5.0 17 2.9 10 ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن المعلمٌن 9

 73.9 252 20.2 69 5.0 17 6. 2 3. 1 المعلمٌن وفقاً لتخصصاتهمٌوزع المواد الدراسٌة على  :

 62.2 212 25.5 87 8.8 30 9. 3 2.6 9 ٌُعد الجدول الدراسً قبل بداٌة الفصل الدراسً ;

 59.2 202 28.7 98 10.9 37 3. 1 9. 3 ٌُحّدد مهام جمٌع العاملٌن فً المدرسة 38

 54.8 187 30.5 104 12.0 41 1.5 5 1.2 4 ٌنظم السجبلت اإلدارٌة بطرٌقة صحٌحة 33



34 
ٌشجع المعلمٌن على توظٌؾ خامات البٌبة فً إعداد 

 وسابل تعلٌمٌة
13 3.8 40 11.7 76 22.3 86 25.2 126 37.0 

 40.2 137 31.7 108 17.0 58 8.5 29 2.6 9 ٌعقد اجتماعات دورٌة مع المعلمٌن لتحسٌن األداء 35

 46.0 157 28.2 96 15.8 54 8.2 28 1.8 6 المبنً المدرسً ٌوفر وسابل السبلمة فً 36

 39.0 133 26.7 91 21.7 74 10.0 34 2.6 9 ٌراعً توزٌع البلفتات اإلرشادٌة بالمدرسة 37

 52.2 178 27.6 94 14.7 50 3.8 13 1.8 6 ٌعتنً بنظافة المدرسة 38

 71.6 244 22.6 77 3.8 13 6. 2 1.5 5 ٌتابع سجل حضور وانصراؾ العاملٌن فً المدرسة 39

 57.5 196 28.4 97 10.0 34 2.3 8 1.8 6 ٌنظم عملٌة استبذان العاملٌن :3

 48.8 - 28.1 - 15.5 - 5.6 - 2.1 - المتوسط النسبً

 التكرار(= دابًما  )ت:  7= ؼالًبا،  6= أحٌاًنا،  5= نادًرا،  4= ال )ٌمارس(،  3* تم ترمٌز المقٌاس الخماسً كما ٌلً: 

ٌِّنة الدراسة فً محور المهام 38ٌتَّضح من الجدول ) ( أن المتوسط النسبً فً المقٌاس الخماسً كمؤشر أولً لتوزٌع إجابات ع

%( بشكل عام، إال أن الممارسات اإلدارٌة لدى مدٌري المدارس الثانوٌة :6:9%( ودابًما )493اإلدارٌة ٌتراوح بٌن ال)ٌمارس( )

 %(. 6:96%( ودابًما )4:93تتركز فً ؼالًبا )الحكومٌة بالدمام 

 (39جدول )

ٌِّنة الدراسة لفقرات المهام اإلدارٌة  المتوسط واالنحراؾ المعٌاري لتقدٌرات ع

 الفقرة

 الوظٌفة

ٌِّنة بشكل عام معلم مشرؾ تربوي  الع

 المتوسط
االنحراؾ 

 المعٌاري
 المتوسط

االنحراؾ 

 المعٌاري
 المتوسط

االنحراؾ 

 المعٌاري

3 3.70 0.90 6983 89;: 59;7 89;: 

4 3.84 0.67 6958 8999 6948 899: 

5 4.16 0.75 6988 8994 6974 8996 

6 3.16 1.12 5989 3946 5979 3945 

7 3.19 1.06 6988 398; 59:6 3935 

8 3.31 1.02 59;3 3937 599; 3937 

9 3.60 0.84 698; 3988 59;; 3985 

: 4.37 0.67 6996 897; 6989 8985 

; 4.31 0.72 6969 89;5 6966 89:; 



38 4.13 0.72 6975 8998 6967 8999 

33 3.94 0.74 6969 89:5 6958 89:6 

34 3.16 1.07 59;7 3936 59:8 3939 

35 3.75 0.94 6986 3938 59;: 3989 

36 3.70 0.98 693: 3987 698; 3987 

37 3.51 0.94 59;; 3935 59:; 3933 

38 4.07 0.78 694; 89;; 6947 89;8 

39 4.43 0.58 6989 8997 6984 8994 

3: 4.09 0.79 6967 89;8 695: 89:; 

 0.68 4.13 0.68 4.22 0.58 3.77 الكلً

( أن المتوسطات لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً فقرات محور 39كما ٌتَّضح من الجدول )

( :897( و )3989( وانحرافات معٌارٌة بٌن )6965( و )5938المهام اإلدارٌة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن تراوحت بٌن )

مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقدٌرات المشرفٌن  على الترتٌب، وهذا ٌدل على أن

التربوٌٌن ٌتراوح بٌن متوسط ومرتفع جًدا، وٌرى المشرفون التربوٌون أن مستوى األداء الوظٌفً للمدٌرٌن متوسط فً الفقرات 

(، وجاءت أعلى :،;،39( ومرتفع جًدا فً الفقرات )38،37،36،35،33،38،9،5،4،3،:3(، ومرتفع فً الفقرات )34،8،7،6)

الممارسات لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام بحسب متوسطات إجابات المشرفٌن التربوٌٌن فً فقرات محور المهام 

(، ٌوزع .6.4( وهً على الترتٌب: ٌتابع سجل حضور وانصراؾ العاملٌن فً المدرسة )39،:،;،38،5اإلدارٌة الخمس اآلتٌة )

ٌُعد الجدول الدراسً قبل بداٌة الفصل الدراسً )6959المواد الدراسٌة على المعلمٌن وفًقا لتخصصاتهم ) ٌُنّبه منسوبً 6953(،   ،)

ٌُحّدد مهام جمٌع العاملٌن فً المدرسة )6938المدرسة المتأخرٌن عن الدوام الرسمً ) (، فً حٌن جاءت أدنى مستوٌات 6935(، 

ً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام بحسب متوسطات إجابات المشرفٌن التربوٌٌن فً فقرات محور المهام األداء الوظٌف

( وهً على الترتٌب: ٌشجع المعلمٌن على توظٌؾ خامات البٌبة فً إعداد وسابل تعلٌمٌة 37،8،7،6،34اإلدارٌة الخمس اآلتٌة )

(، ٌشرح ;593(، ٌضع معاٌٌر دقٌقة لتقوٌم األعمال المدرسٌة )5938ٌة للمدرسة )(، ٌشرك المعلمٌن فً وضع الخطة السنو5938)

ٌَّن أن المتوسطات لمستوى األداء 5973(، ٌراعً توزٌع البلفتات اإلرشادٌة بالمدرسة )5953خطة النشاط المدرسً للعاملٌن ) (. وتب

( 5989لمهام اإلدارٌة من وجهة نظر المعلمٌن تراوحت بٌن )الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً فقرات محور ا

( على الترتٌب، وهذا ٌدل على أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس ;897( و )3946( وانحرافات معٌارٌة بٌن )6996و )

أن مستوى األداء الوظٌفً  الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقدٌرات المعلمٌن ٌتراوح بٌن مرتفع ومرتفع جًدا، وٌرى المعلمون

( ومرتفع جًدا فً الفقرات 37،36،35،34،9،8،7،6،3لمدٌري المدارس الثانوٌة مرتفع فً الفقرات )

(، وجاءت أعلى الممارسات لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات 5،4،:،;،39،38،33،38،:3)

(، وهً على الترتٌب: ٌوزع المواد الدراسٌة على :،33،38،5،39ٌة الخمس اآلتٌة )المعلمٌن فً فقرات محور المهام اإلدار

ٌُنّبه منسوبً المدرسة 6989(، ٌتابع سجل حضور وانصراؾ العاملٌن فً المدرسة  )6996المعلمٌن وفًقا لتخصصاتهم )  ،)

ٌُحّدد مهام جمٌع العاملٌن فً المدرسة )6988المتأخرٌن عن الدوام الرسمً ) ٌُعد الجدول الدراسً قبل بداٌة الفصل 6.75(،   ،)

(، فً حٌن جاءت أدنى مستوٌات األداء لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام بحسب متوسطات إجابات 6969الدراسً )

لخطة (، وهً على الترتٌب: ٌشرك المعلمٌن فً وضع ا7،37،34،8،6المعلمٌن فً فقرات محور المهام اإلدارٌة الخمس اآلتٌة )

(، ٌشجع المعلمٌن على توظٌؾ خامات البٌبة فً إعداد 3;59(، ٌشرح خطة النشاط المدرسً للعاملٌن )5989السنوٌة للمدرسة )

(. 6988(، ٌضع معاٌٌر دقٌقة لتقوٌم األعمال المدرسٌة );;59(، ٌراعً توزٌع البلفتات اإلرشادٌة بالمدرسة )7;59وسابل تعلٌمٌة )

توى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً فقرات محور المهام اإلدارٌة من وجهة ونجد أن المتوسطات لمس

ٌِّنة الدراسة بشكل عام تراوحت بٌن ) ( على الترتٌب، وهذا ٌدل 8985( و )3945( وانحرافات معٌارٌة بٌن )6989( و )5979نظر ع

ٌِّنة الدراسة بشكل عام ٌتراوح بٌن على أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس  الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقدٌرات ع



ٌِّنة الدراسة بشكل عام أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة مرتفع فً الفقرات  مرتفع ومرتفع جًدا، وٌرى أفراد ع

(، وجاءت أعلى الممارسات لمدٌري 5،4،:،;،39،38،33،38،:3(  ومرتفع جًدا فً الفقرات )37،36،35،34،9،8،7،6،3)

ٌِّنة الدراسة بشكل عام فً فقرات محور المهام اإلدارٌة الخمس اآلتٌة  المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات ع

حضور  (، ٌتابع سجل6989( وهً على الترتٌب: ٌوزع المواد الدراسٌة على المعلمٌن وفًقا لتخصصاتهم ):،38،5،39،;)

ٌُنّبه منسوبً المدرسة المتأخرٌن عن الدوام الرسمً )6984وانصراؾ العاملٌن فً المدرسة ) ٌُحّدد مهام جمٌع العاملٌن 6974(،   ،)

ٌُعد الجدول الدراسً قبل بداٌة الفصل الدراسً )6967فً المدرسة ) (، فً حٌن جاءت أدنى مستوٌات األداء لمدٌري 6969(، 

ٌِّنة الدراسة بشكل عام فً فقرات محور المهام اإلدارٌة الخمس اآلتٌة المدارس الثانوٌة الحك ومٌة بالدمام بحسب متوسطات إجابات ع

(، ٌشرح خطة النشاط المدرسً 5979(، وهً على الترتٌب: ٌشرك المعلمٌن فً وضع الخطة السنوٌة للمدرسة )37،7،34،8،6)

(، ٌضع معاٌٌر دقٌقة لتقوٌم األعمال 59:8بٌبة فً إعداد وسابل تعلٌمٌة )(، ٌشجع المعلمٌن على توظٌؾ خامات ال;599للعاملٌن )

ٌِّنة الدراسة بشكل ;:59(، ٌراعً توزٌع البلفتات اإلرشادٌة بالمدرسة )59:6المدرسٌة ) ٌُبلحظ التطابق الكبٌر بٌن تقدٌرات ع (، و

الخمس األعلى والممارسات الخمس األدنى لمستوى  عام مع تقدٌرات كل من المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن فً تصنٌؾ الممارسات

( ٌتَّضح أن مستوى 39األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام اإلدارٌة. وبالتأمل فً الجدول )

ر المشرفٌن التربوٌٌن كان مرتفًعا، األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام اإلدارٌة من وجهة نظ

(، فً حٌن كان مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة :897(، وانحراؾ معٌاري قدره )5999حٌث بلػ المتوسط )

 (، وانحراؾ معٌاري6944الحكومٌة بالدمام فً محور المهام اإلدارٌة من وجهة نظر المعلمٌن مرتفًعا جًدا، فقد بلػ المتوسط )

ٌِّنة الدراسة بشكل عام لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور :898) (، فً حٌن كان تقدٌر ع

( .ولئلجابة عن السؤال الثانً: ما مستوى األداء الوظٌفً :898(، وانحراؾ معٌاري )6935المهام اإلدارٌة مرتفًعا، بمتوسط قدره )

ٌّة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن ومعلمً تلك المرحلة؟ وِجَدْت لمدٌري المدارس ا لثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام الفن

ٌّة  ٌِّنة الدراسة فً محور المهام الفن التكرارات، والنسب المبوٌة، والمتوسط النسبً، والمتوسط، واالنحراؾ المعٌاري، لتقدٌرات ع

 (:;3( و ):3كما فً الجدولٌن )

 (:3جدول )                                                                                      

ٌّة ٌِّنة الدراسة فً محور المهام الفن  التكرارات والنسب المبوٌة والمتوسط النسبً لتوزٌع إجابات ع

رقم 

 الفقرة
ٌّة  المهام الفن

 درجة ممارسة مدٌر المدرسة

 دابًما ؼالًبا أحٌاًنا نادًرا ال )ٌمارس(

 % ت % ت % ت % ت % ت

 30.2 103 26.4 90 19.6 67 15.2 52 8.5 29 ٌشارك فً تقوٌم المقررات الدراسٌة ;3

 52.5 179 34.9 119 10.6 36 1.2 4 9. 3 ٌنفذ زٌارات صفٌة للمعلمٌن 48

 48.7 166 29.9 102 18.2 62 2.6 9 6. 2 ٌحث المعلمٌن على تفعٌل الوسابل التعلٌمٌة 43

 35.8 122 27.9 95 25.2 86 7.3 25 3.8 13 ٌرشح المعلمٌن لبرامج تدرٌبٌة 44

 30.8 105 22.3 76 27.0 92 13.8 47 6.2 21 ٌشجع المعلمٌن على استخدام اللؽة العربٌة الفصحى 45

 31.7 108 27.3 93 25.8 88 10.9 37 4.4 15 ٌنمً القدرات الذاتٌة والخبرات العملٌة للمعلمٌن 46

 34.6 118 26.4 90 24.3 83 10.0 34 4.7 16 ٌشجع المعلمٌن على اللقاءات العلمٌة 47

48 
ٌوجه المعلمٌن إلى اتباع األسالٌب الحدٌثة فً إعداد 

 الدروس
7 2.1 23 6.7 80 23.5 90 26.4 141 41.3 



 41.1 140 26.7 91 20.8 71 7.6 26 3.8 13 ٌطلع المعلمٌن على نتابج التقوٌم 49

4: 
ٌناقش المعلمٌن فً خطة التدرٌس الخاصة 

 بالمرحلة الثانوٌة
20 5.9 39 11.4 68 19.9 99 29.0 115 33.7 

 43.4 148 28.4 97 18.8 64 7.6 26 1.8 6 ٌشجع المعلمٌن على استخدام تقنٌات التعلٌم ;4

 44.9 153 30.5 104 17.6 60 4.4 15 2.6 9 ٌهتم برعاٌة المتفوقٌن من الطبلب 58

 39.0 133 21.7 74 20.8 71 12.3 42 6.2 21 ٌنظم دروس تقوٌة للطبلب األقل تحصٌبلَ  53

54 
ٌحفز العاملٌن لتحسٌن مستوى التحصٌل الدراسً 

 للطبلب
6 1.8 25 7.3 64 18.8 102 29.9 144 42.2 

55 
ٌحث المعلمٌن للقٌام بدورهم فً توجٌه الطبلب 

 وإرشادهم
5 1.5 16 4.7 58 17.0 87 25.5 175 51.3 

 40.1 - 27.5 - 20.5 - 8.2 - 3.7 - المتوسط النسبً

 = دابًما  )ت: التكرار( 7= ؼالًبا،  6= أحٌاًنا،  5= نادًرا،  4= ال )ٌمارس(،  3* تم ترمٌز المقٌاس الخماسً كما ٌلً: 

ٌَّن من الجدول ) ٌّة :3ٌتب ٌِّنة الدراسة فً محور المهام الفن ( أن المتوسط النسبً فً المقٌاس الخماسً كمؤشر أولً لتوزٌع إجابات ع

ٌّة لدى مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام 6893%( ودابًما )599ٌتراوح بٌن أبًدا ) %( بشكل عام، إال أن الممارسات الفن

 %(. 6893%( ودابًما )4997ا )تتركز فً ؼالبً 

 (;3جدول )

ٌّة ٌِّنة الدراسة لفقرات محور المهام الفن  المتوسط واالنحراؾ المعٌاري لتقدٌرات ع

 الفقرة

 الوظٌفة

ٌِّنة بشكل عام معلم مشرؾ تربوي  الع

 المتوسط
االنحراؾ 

 المعٌاري
 المتوسط

االنحراؾ 

 المعٌاري
 المتوسط

االنحراؾ 

 المعٌاري

3; 2.57 1.12 599: 3944 5977 394; 

48 4.22 0.71 6963 89:8 6959 899; 

43 3.73 0.69 6958 89:: 6945 89:: 

44 3.55 0.93 59;4 3936 59:6 3933 

45 3.01 1.08 5994 3945 597: 3945 

46 3.13 0.92 59:7 3938 5993 3937 

47 3.18 1.01 59;3 3938 5998 3939 



48 3.37 0.95 6935 3984 59;: 3987 

49 3.43 0.99 6988 3934 59;6 3935 

4: 3.09 1.18 59:; 3938 5995 3943 

4; 3.48 0.88 693: 3985 6986 3986 

58 3.58 0.89 6945 3988 6933 3983 

53 3.30 1.04 59:8 394: 5997 3948 

54 3.46 0.88 693: 3984 6986 3985 

55 3.57 0.92 6958 89;5 6943 89;: 

 0.83 3.92 0.81 4.05 0.69 3.38 الكلً

( أن المتوسطات لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً فقرات محور ;3كما ٌتَّضح من الجدول )

ٌّة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن تراوحت بٌن ) ( على 8993( و )3934( وانحرافات معٌارٌة بٌن )6944( و )4979المهام الفن

مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن الترتٌب، وهذا ٌدل على أن 

(، ;3ٌتراوح بٌن منخفض ومرتفع جًدا، وٌرى المشرفون التربوٌون أن مستوى األداء الوظٌفً للمدٌرٌن منخفض فً الفقرة )

(، 48( ومرتفع جًدا فً الفقرة )49،44،43،;55،54،58،4ات )(، ومرتفع فً الفقر48،47،46،45،:53،4ومتوسط فً الفقرات )

وجاءت أعلى الممارسات لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات المشرفٌن التربوٌٌن فً فقرات محور 

ٌّة الخمس اآلتٌة ) (، ٌحث المعلمٌن على 6944ٌن )(، وهً على الترتٌب: ٌنفَّذ زٌارات صفٌة للمعلم44،55،58،43،48المهام الفن

(، ٌحث المعلمٌن للقٌام بدورهم فً توجٌه الطبلب :597(، ٌهتم برعاٌة المتفوقٌن من الطبلب )5995تفعٌل الوسابل التعلٌمٌة )

وٌة (، بٌنما جاءت أدنى مستوٌات األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثان5977(، ٌرشح المعلمٌن لبرامج تدرٌبٌة )5979وإرشادهم )

ٌّة الخمس اآلتٌة ) (، ;45،3،:47،46،4الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات المشرفٌن التربوٌٌن فً فقرات محور المهام الفن

(، 5983(، ٌشجع المعلمٌن على استخدام اللؽة العربٌة الفصحى )4979وهً على الترتٌب: ٌشارك فً تقوٌم المقررات الدراسٌة )

(، 5935(، ٌنمً القدرات الذاتٌة والخبرات العملٌة للمعلمٌن );598تدرٌس الخاصة بالمرحلة الثانوٌة )ٌناقش المعلمٌن فً خطة ال

ٌَّن أن المتوسطات لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة :593ٌشجع المعلمٌن على اللقاءات العلمٌة ) (. وتب

ٌّة من وجه ( و :394( وانحرافات معٌارٌة بٌن )6963( و )59:8ة نظر المعلمٌن تراوحت بٌن )بالدمام فً فقرات محور المهام الفن

( على الترتٌب، وهذا ٌدل على أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقدٌرات المعلمٌن 89:8)

ٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة مرتفع فً الفقرات ٌتراوح بٌن مرتفع ومرتفع جًدا، وٌرى المعلمون أن مستوى األداء الوظ

(، وجاءت أعلى الممارسات لمدٌري 55،58،48(، ومرتفع جًدا فً الفقرات );49،48،47،46،45،44،43،3،:4،;54،53،4)

ٌّة الخمس اآلتٌة  المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات المعلمٌن فً فقرات محور المهام الفن

(،  ٌحث المعلمٌن على تفعٌل الوسابل التعلٌمٌة 6963( وهً على الترتٌب: ٌنفَّذ زٌارات صفٌة للمعلمٌن )54،58،55،43،48)

(، ٌحفز 6945(،  ٌهتم برعاٌة المتفوقٌن من الطبلب )6958(، ٌحث المعلمٌن للقٌام بدورهم فً توجٌه الطبلب وإرشادهم )6958)

(، فً حٌن جاءت أدنى مستوٌات األداء لمدٌري المدارس الثانوٌة :693سً للطبلب )العاملٌن لتحسٌن مستوى التحصٌل الدرا

ٌّة الخمس اآلتٌة ) (، وهً على 45،;53،46،3،:4الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات المعلمٌن فً فقرات محور المهام الفن

(، ٌنمً القدرات :599فً تقوٌم المقررات الدراسٌة ) (، ٌشارك5994الترتٌب: ٌشجع المعلمٌن على استخدام اللؽة العربٌة الفصحى )

م دروس تقوٌة للطبلب األقل تحصٌبًل )59:7الذاتٌة والخبرات العملٌة للمعلمٌن ) (، ٌناقش المعلمٌن فً خطة التدرٌس 59:8(، ٌنظَّ

الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً (. ونجد أن المتوسطات لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس ;:59الخاصة بالمرحلة الثانوٌة )

ٌِّنة الدراسة بشكل عام تراوحت بٌن ) ٌّة من وجهة نظر ع ( ;394( وانحرافات معٌارٌة بٌن )6959( و )5977فقرات محور المهام الفن

ٌِّنة ( على الترتٌب، وهذا ٌدل على أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقدٌر;899و ) ات ع

ٌِّنة الدراسة بشكل عام أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري  الدراسة بشكل عام ٌتراوح بٌن مرتفع ومرتفع جًدا، وٌرى أفراد ع

(، 55،43،48(، ومرتفع جًدا فً الفقرات );49،48،47،46،45،44،3،:4،;54،53،58،4المدارس الثانوٌة مرتفع فً الفقرات )



ٌِّنة الدراسة بشكل عام فً فقرات وجاءت أعلى الممارسات لمدٌ ري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات ع

ٌّة الخمس اآلتٌة ) (، ٌحث المعلمٌن 6959( وهً على الترتٌب: ٌنفَّذ زٌارات صفٌة للمعلمٌن )58،55،43،48،54محور المهام الفن

(، ٌهتم برعاٌة المتفوقٌن من 6943قٌام بدورهم فً توجٌه الطبلب وإرشادهم )(، ٌحث المعلمٌن لل6945على تفعٌل الوسابل التعلٌمٌة )

(، فً حٌن جاءت أدنى مستوٌات األداء لمدٌري 6986(، ٌحفز العاملٌن لتحسٌن مستوى التحصٌل الدراسً للطبلب )6933الطبلب )

ٌِّنة الدراسة بشكل ع ٌّة الخمس اآلتٌة المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات ع ام فً فقرات محور المهام الفن

(، ٌشجع المعلمٌن على استخدام اللؽة 5977(، وهً على الترتٌب: ٌشارك فً تقوٌم المقررات الدراسٌة );46،45،3،:53،4)

درٌس الخاصة (، ٌناقش المعلمٌن فً خطة الت5993(، ٌنمً القدرات الذاتٌة والخبرات العملٌة للمعلمٌن ):597العربٌة الفصحى )

م دروس تقوٌة للطبلب األقل تحصٌبًل )5995بالمرحلة الثانوٌة ) ٌُبلحظ أن هناك اتفاًقا إلى حد كبٌر بٌن تقدٌرات 5997(، ٌنظَّ (، و

ٌِّنة الدراسة بشكل عام مع تقدٌرات كل من المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن فً الممارسات الخمس األعلى والممارسات الخمس  ع

ٌّة مع وجود بعض االختبلفات فً األدنى لمس توى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام الفن

( ٌتَّضح أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة ;3ترتٌب الفقرات حسب المتوسطات. وبالتأمل فً الجدول )

ٌّة (، وانحراؾ معٌاري قدره :595من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن كان متوسًطا، حٌث بلػ المتوسط ) بالدمام فً محور المهام الفن

ٌّة من وجهة نظر ;898) (، فً حٌن كان مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام الفن

ٌِّنة الدراسة بشكل عام لمستوى األداء 89:3عٌاري )(، وانحراؾ م6987المعلمٌن مرتفًعا، فقد بلػ المتوسط ) (، وكان تقدٌر ع

ٌّة مرتفًعا، بمتوسط قدره ) (، وانحراؾ معٌاري 4;59الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام الفن

انوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور الصفات (. ولئلجابة عن السؤال الثالث: ما مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الث89:5)

الشخصٌة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن ومعلمً تلك المرحلة؟ وِجَدْت التكرارات، والنسب المبوٌة، والمتوسط النسبً، 

ٌِّنة الدراسة فً محور الصفات الشخصٌة كما فً الجدولٌن )  (:43( و )48والمتوسط، واالنحراؾ المعٌاري، لتقدٌرات ع

 (20جدول )                                                                                          

ٌِّنة الدراسة فً محور الصفات الشخصٌة  التكرارات والنسب المبوٌة والمتوسط النسبً لتوزٌع إجابات ع

رقم 

 الفقرة
 الصفات الشخصٌة

 درجة ممارسة مدٌر المدرسة

 دابًما ؼالًبا أحٌاًنا نادًرا ال )ٌمارس(

 % ت % ت % ت % ت % ت

 47.2 161 30.2 103 16.7 57 4.4 15 1.5 5 ٌمتلك أسلوب فن الحوار 56

 49.3 168 33.1 113 13.2 45 2.9 10 1.5 5 ٌناقش وٌحاور بثقة 57

 49.0 167 26.4 90 19.1 65 4.1 14 1.5 5 ٌشارك فً الحوارات بإٌجابٌة 58

 54.8 187 27.0 92 12.0 41 3.8 13 2.3 8 حسنة للعاملٌن فً المدرسة قدوة 59

 48.1 164 25.8 88 19.1 65 5.9 20 1.2 4 ٌؤثر إٌجابٌا فً اآلخرٌن :5

 50.4 172 27.6 94 17.3 59 3.5 12 1.2 4 ٌُنفذ الواجبات المسندة إلٌه بإتقان ;5

 49.9 170 25.8 88 15.8 54 5.9 20 2.6 9 ٌتحمل أخطاءه بشجاعة 68

 47.8 163 28.2 96 17.0 58 4.7 16 2.3 8 ٌستمع لآلخرٌن باهتمام وتركٌز 63

 52.8 180 29.0 99 12.3 42 4.7 16 1.2 4 ٌحترم وجهات نظر اآلخرٌن 64

 52.2 178 27.6 94 14.4 49 4.4 15 1.5 5 ٌتفاعل مع االقتراحات البناءة 65



 47.2 161 28.7 98 18.5 63 4.7 16 9. 3 بحكمةٌتعامل مع المواقؾ المختلفة  66

 45.2 154 33.4 114 16.1 55 4.4 15 9. 3 ٌُحسن توزٌع األعمال والمهام 67

 46.3 158 28.4 97 18.8 64 5.3 18 1.2 4 ٌُدٌر الوقت بكفاءة وإتقان 68

 49.2 - 28.6 - 16.2 - 4.5 - 1.5 - المتوسط النسبً

 = دابًما  )ت: التكرار( 7= ؼالًبا،  6= أحٌاًنا،  5= نادًرا،  4= ال )ٌمارس(،  3الخماسً كما ٌلً: * تم ترمٌز المقٌاس 

ٌِّنة الدراسة فً محور الصفات 48ٌتَّضح من الجدول ) ( أن المتوسط النسبً فً المقٌاس الخماسً كمؤشر أولً لتوزٌع إجابات ع

الة على مستوى الصفات الشخصٌة لدى  %(94;6%( ودابًما )397الشخصٌة ٌتراوح بٌن أبًدا ) بشكل عام، إال أن الممارسات الّدً

 %(. 94;6%( ودابًما )4:98مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام تتركز فً ؼالًبا )

 (43جدول )                                                                                    

ٌِّنة الدراسة لفقرات الصفات الشخصٌةالمتوسط   واالنحراؾ المعٌاري لتقدٌرات ع

 الفقرة

 الوظٌفة

ٌِّنة بشكل عام معلم مشرؾ تربوي  الع

 المتوسط
االنحراؾ 

 المعٌاري
 المتوسط

االنحراؾ 

 المعٌاري
 المتوسط

االنحراؾ 

 المعٌاري

56 3.81 0.72 6948 89;: 6939 89;9 

57 3.94 0.74 6956 89;4 6948 89;8 

58 3.64 0.81 6958 89;9 6939 89;7 

59 3.93 0.70 6959 3984 694: 89;: 

5: 3.64 0.90 6948 89;; 6936 3983 

5; 3.73 0.81 6957 89;5 6945 89;6 

68 3.58 1.03 694: 3984 6936 3988 

63 3.72 0.79 6947 3986 6936 3987 

64 3.84 0.86 695: 89;4 694: 89;5 

65 3.75 0.89 6959 89;5 6947 89;8 

66 3.72 0.87 694: 89;6 6939 89;8 

67 3.78 0.81 6949 89;3 693: 89;4 

68 3.60 0.84 6949 89;8 6935 89;: 



 0.82 4.20 0.81 4.31 0.66 3.74 الكلً

الحكومٌة بالدمام فً فقرات محور ( أن المتوسطات لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة 43كما ٌتَّضح من الجدول )

ٌّة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن تراوحت بٌن ) ( 8996( و )3985( وانحرافات معٌارٌة بٌن )6;59( و ):597الصفات الشخص

فع فً على الترتٌب، وأن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن مرت

كل فقرات محور الصفات الشخصٌة، وجاءت أعلى الممارسات لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات 

ٌّة الخمس اآلتٌة ) (، وهً على الترتٌب: ٌناقش وٌحاور 67،56،64،59،57المشرفٌن التربوٌٌن فً فقرات محور الصفات الشخص

(، 59:3(، ٌمتلك أسلوب فن الحوار)59:6(، ٌحترم وجهات نظر اآلخرٌن )5;59ٌن فً المدرسة )(، قدوة حسنة للعامل6;59بثقة )

(، فً حٌن جاءت أدنى مستوٌات األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام :599ٌُحسن توزٌع األعمال والمهام )

ٌّة الخمس اآلتٌة )حسب متوسطات إجابات المشرفٌن التربوٌٌن فً فقرات محور الصف (، وهً على 68،68،:66،58،5ات الشخص

ٌُدٌر الوقت بكفاءة وإتقان ):597الترتٌب: ٌتحمل أخطاءه بشجاعة ) ا فً اآلخرٌن )5988(،  ًٌ (، ٌشارك فً 5986(، ٌؤثر إٌجاب

ٌَّن أن المتوسطات لمس5994(، ٌتعامل مع المواقؾ المختلفة بحكمة )5986الحوارات بإٌجابٌة ) توى األداء الوظٌفً لمدٌري (. وٌتب

ٌّة من وجهة نظر المعلمٌن تراوحت بٌن ) ( :695( و )6947المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً فقرات محور الصفات الشخص

( على الترتٌب، وهذا ٌدل على أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة 4;89( و )3986وانحرافات معٌارٌة بٌن )

ٌة بالدمام فً محور الصفات الشخصٌة حسب تقدٌرات المعلمٌن مرتفع جًدا، وجاءت أعلى الممارسات لمدٌري المدارس الحكوم

ٌّة الخمس اآلتٌة  الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات المعلمٌن فً فقرات محور الصفات الشخص

(، قدوة 6959(،  ٌتفاعل مع االقتراحات البناءة ):695ٌن )(، وهً على الترتٌب: ٌحترم وجهات نظر اآلخر59،65،64،;57،5)

ٌُنفَّذ الواجبات المسندة إلٌه بإتقان )6959حسنة للعاملٌن فً المدرسة ) (، فً حٌن جاءت أدنى 6956(، ٌناقش وٌحاور بثقة )6957(،  

ٌّة مستوٌات األداء لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات المعل مٌن فً فقرات محور الصفات الشخص

ا فً اآلخرٌن 6947(، وهً على الترتٌب: ٌستمع لآلخرٌن باهتمام وتركٌز )63،:67،68،56،5الخمس اآلتٌة ) ًٌ (، ٌؤثر إٌجاب

ٌُدٌر الوقت بكفاءة وإتقان )6948(، ٌمتلك أسلوب فن الحوار )6948) ٌُحسن توزٌع األعمال والمهام )6949(،  أن  (. ونجد6949(، 

ٌّة من وجهة نظر  المتوسطات لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً فقرات محور الصفات الشخص

ٌِّنة الدراسة بشكل عام تراوحت بٌن ) ( على الترتٌب، وهذا ٌدل على 5;89( و ):;89( وانحرافات معٌارٌة بٌن ):694( و )6935ع

ٌِّنة الدراسة بشكل عام ٌتراوح بٌن مرتفع أن مستوى األداء الوظٌف ً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقدٌرات ع

ٌِّنة الدراسة بشكل عام أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة مرتفع فً الفقرات  ومرتفع جًدا، وٌرى أفراد ع

(، وجاءت أعلى الممارسات لمدٌري المدارس 59،57،;65،64،5ات )(، ومرتفع جًدا فً الفقر58،56،:68،67،66،63،68،5)

ٌّة الخمس اآلتٌة  ٌِّنة الدراسة بشكل عام فً فقرات محور الصفات الشخص الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات ع

(، ٌناقش :694المدرسة ) (، قدوة حسنة للعاملٌن فً:694( وهً على الترتٌب: ٌحترم وجهات نظر اآلخرٌن )65،57،59،64،;5)

ٌُنفّذ الواجبات المسندة إلٌه بإتقان )6947(، ٌتفاعل مع االقتراحات البناءة )6948وٌحاور بثقة ) (، فً حٌن جاءت أدنى 6945(، 

ٌِّنة الدراسة بشكل عام فً فقرات محور  مستوٌات األداء لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات ع

ٌّة الخمس اآلتٌة )ال ٌُدٌر الوقت بكفاءة وإتقان )63،68،:56،68،5صفات الشخص (، ٌستمع لآلخرٌن 6935(، وهً على الترتٌب: 

ا فً اآلخرٌن )6936باهتمام وتركٌز ) ًٌ (. 6939(، ٌمتلك أسلوب فن الحوار )6936(، ٌتحمل أخطاءه بشجاعة )6936(، ٌؤثر إٌجاب

ٌُبلحظ أن هناك تطابًقا كبًٌرا ب ٌِّنة الدراسة بشكل عام مع تقدٌرات كل من المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن فً و ٌن تقدٌرات ع

الممارسات الخمس األعلى والممارسات الخمس األدنى لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور 

ٌّة مع وجود بعض الفروق فً ترتٌب الفقرات حس ( ٌتَّضح أن مستوى 43ب المتوسطات. وبالتأمل فً الجدول )الصفات الشخص

ٌّة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن كان  األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور الصفات الشخص

ظٌفً لمدٌري المدارس (، فً حٌن كان مستوى األداء الو8988(، وانحراؾ معٌاري قدره )5996مرتفًعا، حٌث بلػ المتوسط )

ٌّة من وجهة نظر المعلمٌن مرتفًعا جًدا، فقد بلػ المتوسط ) (، وانحراؾ 6953الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور الصفات الشخص

ٌِّنة الدراسة بشكل عام لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام89:3معٌاري ) فً  (، وبالمثل كان تقدٌر ع

ٌّة مرتفًعا جًدا، بمتوسط قدره ) (. ولئلجابة عن السؤال الرابع: ما مستوى 89:4(، وانحراؾ معٌاري )6948محور الصفات الشخص

األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور العبلقات اإلنسانٌة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن ومعلمً 

ٌِّنة الدراسة فً تلك المرحلة؟ وِجدَ  ْت التكرارات، والنسب المبوٌة، والمتوسط النسبً، والمتوسط، واالنحراؾ المعٌاري، لتقدٌرات ع

 (:45( و )44محور العبلقات اإلنسانٌة كما فً الجدولٌن )

 (44جدول )                                                                                     

ٌِّنة الدراسة فً محور العبلقات اإلنسانٌةالت  كرارات والنسب المبوٌة والمتوسط النسبً لتوزٌع إجابات ع



رقم 

 الفقرة
 العبلقات اإلنسانٌة

 درجة ممارسة مدٌر المدرسة

 دابًما ؼالًبا أحٌاًنا نادًرا ال )ٌمارس(

 % ت % ت % ت % ت % ت

 50.1 171 33.1 113 12.0 41 3.8 13 9. 3 ٌتعامل مع المعلمٌن بلطؾ 69

 44.0 150 34.0 116 16.4 56 3.8 13 1.8 6 ٌهتم بتحسٌن العبلقة بٌن الطبلب والمعلمٌن :6

 58.7 200 28.2 96 10.3 35 1.8 6 1.2 4 ٌعزز القٌم اإلسبلمٌة لدى الطبلب ;6

 49.9 170 33.4 114 12.0 41 3.8 13 9. 3 ٌبنً عبلقات اجتماعٌة حسنة مع العاملٌن 78

 54.5 186 27.0 92 13.2 45 4.4 15 9. 3 ٌشجع العمل بروح الفرٌق الواحد 73

 49.3 168 30.2 103 15.0 51 4.7 16 9. 3 ٌسعى لرفع الروح المعنوٌة للمعلمٌن 74

 41.9 143 32.8 112 16.4 56 7.0 24 1.8 6 ٌتعرؾ على النمط السلوكً لرؤسابه 75

 49.9 170 25.5 87 18.5 63 5.0 17 1.2 4 وشفافٌةٌعبر عن مشاعره بصدق  76

 48.7 166 29.6 101 16.4 56 3.8 13 1.5 5 ٌركز فً الحدٌث على جوهر الموضوع 77

78 
ٌطلع أولٌاء األمور على المستوى التحصٌلً 

 ألبنابهم
2 .6 11 3.2 37 10.9 103 30.2 188 55.1 

 51.0 174 27.6 94 12.6 43 6.7 23 2.1 7 للطبلبٌزود أولٌاء األمور بالتقارٌر السلوكٌة  79

7: 
ٌشرك المجتمع المحلً فً حل بعض المشكبلت 

 المدرسٌة
22 6.5 46 13.5 67 19.6 82 24.0 124 36.4 

 49.1 - 29.6 - 14.4 - 5.1 - 1.7 - المتوسط النسبً

 = دابًما  )ت: التكرار( 7= ؼالًبا،  6أحٌاًنا، =  5= نادًرا،  4= ال )ٌمارس(،  3* تم ترمٌز المقٌاس الخماسً كما ٌلً: 

ٌَّن من الجدول ) ٌِّنة الدراسة فً محور العبلقات 44ٌتب ( أن المتوسط النسبً فً المقٌاس الخماسً كمؤشر أولً لتوزٌع إجابات ع

الة على مست93;6%( ودابًما )399اإلنسانٌة ٌتراوح بٌن أبًدا ) وى العبلقات اإلنسانٌة لدى %( بشكل عام، إال أن الممارسات الّدً

%                                                                       93;6%( ودابًما )98;4مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام تتركز فً ؼالًبا )

 (45جدول )

ٌِّنة الدراسة لفقرات العبلقات اإلن  سانٌةالمتوسط واالنحراؾ المعٌاري لتقدٌرات ع

 الفقرة

 الوظٌفة

ٌِّنة بشكل عام معلم مشرؾ تربوي  الع

 المتوسط
االنحراؾ 

 المعٌاري
 المتوسط

االنحراؾ 

 المعٌاري
 المتوسط

االنحراؾ 

 المعٌاري



69 3.96 0.71 6958 89;8 694: 89:: 

6: 3.82 0.82 6945 89;8 6937 89;7 

6; 4.07 0.84 6978 89:3 6963 89:5 

78 3.99 0.71 6957 89;3 694: 89:: 

73 3.84 0.90 6963 89:; 6958 89;4 

74 3.84 0.79 6954 89;6 6944 89;5 

75 3.52 1.06 693; 89;7 6988 3983 

76 3.64 0.90 6953 89;7 693: 89;: 

77 3.70 0.87 6954 89;5 6948 89;7 

78 4.06 0.81 6965 89:6 6958 89:6 

79 3.69 1.06 6953 89;: 693; 3985 

7: 3.09 1.16 59:7 3946 5998 3948 

 0.76 4.19 0.75 4.30 0.66 3.77 الكلً

( أن المتوسطات لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً فقرات محور 45كما ٌتَّضح من الجدول )

( 89:6( و )3938( وانحرافات معٌارٌة بٌن )6989( و );598العبلقات اإلنسانٌة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن تراوحت بٌن )

أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقدٌرات المشرفٌن  على الترتٌب، وهذا ٌدل على

(، :7التربوٌٌن ٌتراوح بٌن متوسط ومرتفع، وٌرى المشرفون التربوٌون أن مستوى األداء الوظٌفً للمدٌرٌن متوسط فً الفقرة )

دارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات المشرفٌن ومرتفع فً بقٌة الفقرات، وجاءت أعلى الممارسات لمدٌري الم

ٌُعزز القٌم اإلسبلمٌة لدى ;74،69،78،78،6التربوٌٌن فً فقرات محور العبلقات اإلنسانٌة الخمس اآلتٌة ) ( وهً على الترتٌب: 

(، ;;،5ات اجتماعٌة حسنة مع العاملٌن )(، ٌبنً عبلق6988(، ٌطلع أولٌاء األمور على المستوى التحصٌلً ألبنابهم )6989الطبلب )

(، فً حٌن جاءت أدنى مستوٌات األداء الوظٌفً 6:،5(، ٌسعى لرفع الروح المعنوٌة للمعلمٌن )8;،5ٌتعامل مع المعلمٌن بلطؾ )

نسانٌة الخمس لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات المشرفٌن التربوٌٌن فً فقرات محور العبلقات اإل

(، ٌتعرؾ على ;598(، وهً على الترتٌب: ٌشرك المجتمع المحلً فً حل بعض المشكبلت المدرسٌة ):77،79،76،75،7اآلتٌة )

ٌُعبَّر عن مشاعره بصدق وشفافٌة )5،74النمط السلوكً لرؤسابه ) (، ٌزود أولٌاء األمور بالتقارٌر السلوكٌة للطبلب 5986(، 

ٌَّن أن المتوسطات لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة 5،98ث على جوهر الموضوع )(، ٌركز فً الحدٌ;598) (. وٌتب

( وانحرافات معٌارٌة 6978( و )59:7الحكومٌة بالدمام فً فقرات محور العبلقات اإلنسانٌة من وجهة نظر المعلمٌن تراوحت بٌن )

أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب  ( على الترتٌب، وهذا ٌدل على89:3( و )3946بٌن )

تقدٌرات المعلمٌن ٌتراوح بٌن مرتفع  ومرتفع جًدا، وٌرى المعلمون أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة مرتفع فً 

لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب  (  ومرتفع جًدا فً بقٌة الفقرات، وجاءت أعلى الممارسات75،:7الفقرتٌن )

ٌُعزز ;78،69،73،78،6متوسطات إجابات المعلمٌن فً فقرات محور العبلقات اإلنسانٌة الخمس اآلتٌة ) (، وهً على الترتٌب: 

عمل بروح الفرٌق (، ٌشجع ال6965(، ٌطلع أولٌاء األمور على المستوى التحصٌلً ألبنابهم )6978القٌم اإلسبلمٌة لدى الطبلب )

(، فً حٌن جاءت أدنى 6957(، ٌبنً عبلقات اجتماعٌة حسنة مع العاملٌن )6958(، ٌتعامل مع المعلمٌن بلطؾ )6963الواحد )

مستوٌات األداء لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات المعلمٌن فً فقرات محور العبلقات اإلنسانٌة 

(، 59:7(، وهً على الترتٌب: ٌشرك المجتمع المحلً فً حل بعض المشكبلت المدرسٌة ):75،7،:76،79،6)الخمس اآلتٌة 

(، ٌزود أولٌاء األمور بالتقارٌر 6،45(، ٌهتم بتحسٌن العبلقة بٌن الطلبة والمعلمٌن );6،3ٌتعرؾ على النمط السلوكً لرؤسابه )



(. ونجد أن المتوسطات لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري 6953افٌة )(، ٌعبر عن مشاعره بصدق وشف6،53السلوكٌة للطبلب )

ٌِّنة الدراسة بشكل عام تراوحت بٌن  المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً فقرات محور العبلقات اإلنسانٌة من وجهة نظر ع

مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري  ( على الترتٌب، وهذا ٌدل على أن89:5( و )3948( وانحرافات معٌارٌة بٌن )6963( و )5998)

ٌِّنة الدراسة بشكل عام ٌتراوح بٌن مرتفع ومرتفع  المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور العبلقات اإلنسانٌة حسب تقدٌرات ع

ٌِّنة الدراسة بشكل عام أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة مرتفع فً الفقرات  جًدا، وٌرى أفراد ع

(، وجاءت أعلى الممارسات لمدٌري المدارس 69،;78،77،74،73،78،6(  ومرتفع جًدا فً الفقرات ):79،76،75،6،:7)

ٌِّنة الدراسة بشكل عام فً فقرات محور العبلقات اإلنسانٌة الخمس اآلتٌة  الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات ع

ٌُعزز ;78،69،73،78،6) (، ٌطلع أولٌاء األمور على المستوى التحصٌلً 6963القٌم اإلسبلمٌة لدى الطبلب )( وهً على الترتٌب: 

(، ٌبنً عبلقات اجتماعٌة حسنة مع :694(، ٌتعامل مع المعلمٌن بلطؾ )6958(، ٌشجع العمل بروح الفرٌق الواحد )6958ألبنابهم )

ٌِّنة (، فً حٌن جاءت أدنى مستوٌات األداء لمدٌري المدارس ا:694العاملٌن ) لثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب متوسطات إجابات ع

(، وهً على الترتٌب: ٌشرك المجتمع :75،7،:79،76،6الدراسة بشكل عام فً فقرات محور العبلقات اإلنسانٌة الخمس اآلتٌة )

العبلقة بٌن الطلبة  (، ٌهتم بتحسٌن6،88(، ٌتعرؾ على النمط السلوكً لرؤسابه )5998المحلً فً حل بعض المشكبلت المدرسٌة )

ٌُبلحظ ;6،3(، ٌزود أولٌاء األمور بالتقارٌر السلوكٌة للطبلب ):693(، ٌعبر عن مشاعره بصدق وشفافٌة )6،37والمعلمٌن ) (.و

ٌِّنة الدراسة بشكل عام مع تقدٌرات كل من المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن فً تصنٌؾ  االتفاق إلى حٍد كبٌر بٌن تقدٌرات ع

الخمس األعلى والممارسات الخمس األدنى لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور الممارسات 

( ٌتَّضح أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً 45العبلقات اإلنسانٌة. وبالتأمل فً الجدول )

(، وانحراؾ معٌاري قدره 5999هة نظر المشرفٌن التربوٌٌن كان مرتفًعا، حٌث بلػ المتوسط )محور العبلقات اإلنسانٌة من وج

(، فً حٌن كان مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور العبلقات اإلنسانٌة من وجهة 8988)

ٌِّنة الدراسة بشكل عام لمستوى 8997ؾ معٌاري )(، وانحرا6958نظر المعلمٌن مرتفًعا جًدا، فقد بلػ المتوسط ) (، وكان تقدٌر ع

(، وانحراؾ ;693األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور العبلقات اإلنسانٌة مرتفًعا، بمتوسط قدره )

ٌّة،  ( .وبعد عرض نتابج وإجابات األسبلة األربعة المرتبطة بمحاور الدراسة8998معٌاري ) األربعة: المهام اإلدارٌة، والمهام الفن

ٌِّنة الدراسة لمستوى األداء الوظٌفً  والصفات الشخصٌة، والعبلقات اإلنسانٌة تم إٌجاد المتوسط، واالنحراؾ المعٌاري، لتقدٌرات ع

 (:  46لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام كما فً الجدول )

 (24جدول )                                                                                        

ٌِّنة الدراسة لمستوى األداء الوظٌؾ  لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام  المتوسط واالنحراؾ المعٌاري لتقدٌرات ع

ٌتَّضح   

الجدول  من 

أن ( 46)

ٌّة،  المتوسطات لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محاور الدراسة األربعة: اإلدارٌة، والفن

( بانحرافات معٌارٌة 5999( و ):595ن تراوحت بٌن )والصفات الشخصٌة، والعبلقات اإلنسانٌة، من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌ

( على الترتٌب، وهذا ٌدل على أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً :897( و );898بٌن )

 المحور

 الوظٌفة

ٌِّنة بشكل عام معلم مشرؾ تربوي  الع

 المتوسط
االنحراؾ 

 المعٌاري
 المتوسط

االنحراؾ 

 المعٌاري
 المتوسط

االنحراؾ 

 المعٌاري

 0.68 4.13 0.68 4.22 0.58 3.77 المهام اإلدارٌة

ٌّة  0.83 3.92 0.81 4.05 0.69 3.38 المهام الفن

 0.82 4.20 0.81 4.31 0.66 3.74 الصفات الشخصٌة

 0.76 4.19 0.75 4.30 0.66 3.77 العبلقات اإلنسانٌة

 0.71 4.10 0.70 4.21 0.58 3.66 األداء الكلً



دارٌة المرتبة األولى المحاور األربعة حسب تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن ٌتراوح بٌن متوسط ومرتفع، وقد احتل محور المهام اإل

(، وانحراؾ معٌاري بلػ 5999(، ٌلٌه محور العبلقات اإلنسانٌة بمتوسط قدره ):897( وانحراؾ معٌاري )5999بمتوسط بلػ )

ٌّة فً المرتبة 8988( وانحراؾ معٌاري )5996(، ٌلٌه محور الصفات الشخصٌة بمتوسط بلػ )8988) (، وجاء محور المهام الفن

(، وقد كان مستوى األداء الوظٌفً الكلً لمدٌري المدارس ;898( وانحرافه المعٌاري ):595متوسطه الحسابً )األخٌرة إذ بلػ 

(. :897(، بانحراؾ معٌاري قدره )5988الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن مرتفًعا، إذ بلػ المتوسط )

ٌَّن من الجدول ) وى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً المحاور األربعة: ( أن المتوسطات لمست46وٌتب

ٌّة، والصفات الشخصٌة، والعبلقات اإلنسانٌة، من وجهة نظر المعلمٌن تراوحت بٌن ) ( بانحراؾ 6953( و )6987اإلدارٌة، والفن

ٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً المحاور األربعة (، وهذا ٌعنً أن مستوى األداء الوظٌفً لمد89:3معٌاري متساٍو بلػ )

( 6953حسب تقدٌرات المعلمٌن ٌتراوح بٌن مرتفع ومرتفع جًدا، وقد جاء محور الصفات الشخصٌة فً المرتبة األولى بمتوسط بلػ )

(، ٌلٌه محور المهام 8997ري بلػ )(، وانحراؾ معٌا6958(، ٌلٌه محور العبلقات اإلنسانٌة بمتوسط قدره )89:3وانحراؾ معٌاري )

ٌّة فً المرتبة األخٌرة بمتوسط قدره ):898( وانحراؾ معٌاري )6944اإلدارٌة بمتوسط بلػ ) ( 6987(، وجاء محور المهام الفن

رات (، وقد كان مستوى األداء الوظٌفً الكلً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام حسب تقد89:3ٌوانحراؾ معٌاري بلػ )

ر الجدول )8998(، بانحراؾ معٌاري قدره )6943المعلمٌن مرتفًعا جًدا، إذ بلػ المتوسط ) ٌْ ٌُش ( أن المتوسطات لمستوى األداء 46(. و

ٌّة، والصفات الشخصٌة، والعبلقات  الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محاور الدراسة األربعة: اإلدارٌة، والفن

ٌِّنة الدراسة بشكل عام تراوحت بٌن )اإلنسانٌة ( و 89:5( بانحرافات معٌارٌة تراوحت بٌن )6948( و )4;59، من وجهة نظر ع

( على الترتٌب، وهذا ٌدل على أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً المحاور األربعة 89:4)

ٌِّنة الدراسة بشك ل عام ٌتراوح بٌن مرتفع ومرتفع جًدا، وقد احتل محور الصفات الشخصٌة المرتبة األولى حسب تقدٌرات أفراد ع

(، وانحراؾ معٌاري بلػ ;693(، ٌلٌه محور العبلقات اإلنسانٌة بمتوسط قدره )89:4( وانحراؾ معٌاري )6948بمتوسط بلػ )

ٌّة فً المرتبة األخٌرة :898)( وانحراؾ معٌاري 6935(، ٌلٌه محور المهام اإلدارٌة بمتوسط بلػ )8998) (، وجاء محور المهام الفن

(، وقد كان مستوى األداء الوظٌفً الكلً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة 89:5( وانحراؾ معٌاري بلػ )4;59بمتوسط قدره )

ٌِّنة الدراسة بشكل عام مرتفًعا، إذ بلػ المتوسط ) ٌُبلحظ التطابق 8993قدره ) (، بانحراؾ معٌاري6938بالدمام حسب تقدٌرات ع (. و

ٌِّنة الدراسة بشكل عام مع تقدٌرات المعلمٌن من جهة، والتطابق الكبٌر بٌن تقدٌراتهم مع تقدٌرات المشرفٌن  التام بٌن تقدٌرات ع

ٌّة. واختل فت التقدٌرات فً التربوٌٌن. وقد اتفقت تقدٌرات المشرفٌن والمعلمٌن على ترتٌب محوري العبلقات اإلنسانٌة، والمهام الفن

( ٌتَّضح أن المستوى الكلً لؤلداء 4( والشكل )46ترتٌب محوري المهام اإلدارٌة، والصفات الشخصٌة. وبالتأمل فً الجدول )

(، 5988الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن كان مرتفًعا، حٌث بلػ المتوسط )

(، فً حٌن كان المستوى الكلً لؤلداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة :897اري قدره )وانحراؾ معٌ

(، وكان المستوى اإلجمالً لمستوى األداء الوظٌفً 8998(، وانحراؾ معٌاري )6943نظر المعلمٌن مرتفًعا جًدا، فقد بلػ المتوسط )

ٌِّنة الدراسة، بمتوسط قدره ) لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة (، وانحراؾ معٌاري 6938بالدمام مرتفًعا من وجهة نظر أفراد ع

(8993.) 

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة  ًٌ ولئلجابة عن السؤال الخامس من أسبلة الدراسة الذي ٌنص على )هل هناك فروق دالَّة إحصاب

α=8987)ٌِّنة الدراسة، ُتعزى إلى  (، فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، بٌن تقدٌرات أفراد ع

متؽٌرات: الوظٌفة، والمؤهل العلمً، والتخصص، والخبرة، والتدرٌب، والتفاعبلت بٌنها؟(. تم حساب المتوسط، واالنحراؾ 

ٌِّنة الدراسة وتبًعا المعٌاري، لمستوى األداء الوظٌفً الكلً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالد مام حسب تقدٌرات أفراد ع

 (                          47لمستوٌات متؽٌراتها كما فً الجدول )

      ( 47جدول )                                         

ٌِّنة المتوسط واالنحراؾ المعٌاري لمستوى األداء الوظٌفً الكلً لمدٌري المدراس الثانوٌة الحكومٌة  بالدمام حسب تقدٌرات ع

 الدراسة فً مستوٌات متؽٌرات الدراسة

 مستوٌات المتؽٌر المتؽٌر

 مستوى األداء الوظٌفً ككل

 االنحراؾ المعٌاري المتوسط

 :897 5988 مشرؾ تربوي الوظٌفة



 8998 6943 معلم

 المؤهل العلمً

 8993 6933 بكالورٌوس فأقل

 :898 59:6 ماجستٌر فأعلى

 التخصص
 8987 :693 علمً

 8996 6988 أدبً

 سنوات الخبرة

 89:6 6943 سنوات فأقل 7

 :898 ;693 سنوات 8-38

 8994 6939 سنة 33-37

 ;896 ;;59 سنة 38-48

 8983 59:4 سنة فأكثر 43

 التدرٌب
 8993 6989 نعم

 ;898 6949 ال

األداء الوظٌفً تبًعا لكل من الوظٌفة، والمؤهل العلمً، والتخصص، والخبرة، وتم استخدام تحلٌل التباٌن، لمعرفة الفروقات فً 

ٌُوّضح نتابج اختبارات الداللة اإلحصابٌة حسب متؽٌرات الدراسة:48والتدرٌب، والتفاعبلت بٌنها. والجدول )  ) 

 (48جدول )

 الدراسة تحلٌل التباٌن فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة حسب متؽٌرات

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 قٌمة الداللة قٌمة ؾ

 *021. 5.42 2.61 1 2.61 الوظٌفة

 814. 06. 0.03 1 0.03 المؤهل العلمً

 946. 00. 0.00 1 0.00 التخصص

 766. 46. 0.22 4 0.88 سنوات الخبرة

 562. 34. 0.16 1 0.16 التدرٌب

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة  ًٌ ٌِّنة = α=8987)*: دالّة إحصاب  (563،  الع

 الفروقات فً األداء الوظٌفً تبًعا لمتؽٌر الوظٌفة: 

ٌِّن الجدول ) ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة 48ٌب ًٌ (، فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري (α=8987( وجود فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة الدراسة، ُتعزى إلى متؽٌر الوظٌفة؛ حٌث وجد أن قٌمة ؾ )المدارس الثانوٌة الح (، f=5.42كومٌة بالدمام، بٌن تقدٌرات أفراد ع



ٌُوّضح الجدول )(α=89843ومستوى الداللة  ( أن الفروق بالنسبة للوظٌفة كانت لصالح المعلمٌن؛ إذ بلػ المتوسط لتقدٌرات 47(، و

 (. 5988ٌرات المشرفٌن التربوٌٌن )(، فً حٌن بلػ متوسط تقد6943المعلمٌن )

 الفروقات فً األداء الوظٌفً تبًعا لمتؽٌر المؤهل العلمً: 

ر نتابج الجدول ) ٌْ ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة 48ُتش ًٌ (، فً مستوى األداء الوظٌفً (α=8987( إلى عدم وجود فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة الدراسة، ُتعزى إلى متؽٌر المؤهل العلمً، حٌث كانت قٌمة ؾ لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، بٌن  تقدٌرات أفراد ع

(f=0.06 ومستوى الداللة ،)α=89:36) وهذه النتٌجة ؼٌر دالَّة عند مستوى ،)α=8987).) 

  الفروقات فً األداء الوظٌفً تبًعا لمتؽٌر التخصص: 

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة 48ٌُوّضح الجدول ) ًٌ (، فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري (α=8987( عدم وجود فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة الدراسة، ُتعزى إلى متؽٌر التخصص، حٌث كانت قٌمة ؾ ) (، f=0.00المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، بٌن تقدٌرات أفراد ع

 (.(α=8987(، وهذه النتٌجة ؼٌر دالَّة عند مستوى (α=89946ومستوى الداللة 

 الفروقات فً األداء الوظٌفً تبًعا لمتؽٌر الخبرة:

ٌِّن الجدول ) ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة 48ٌب ًٌ (، فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري (α=8987( عدم وجود فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة الدراسة، ُتعزى إلى متؽٌر الخبرة، حٌث كانت قٌمة ؾ )المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، بٌن  (، f=0.46تقدٌرات أفراد ع

 (.(α=8987(، وهذه النتٌجة ؼٌر دالَّة عند مستوى (α=89988ومستوى الداللة 

 الفروقات فً األداء الوظٌفً تبًعا لمتؽٌر التدرٌب:

ر نتابج الجدول ) ٌْ ا عن48ُتش ًٌ (، فً مستوى األداء الوظٌفً (α=8987د مستوى الداللة اإلحصابٌة ( عدم وجود فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة الدراسة، ُتعزى إلى متؽٌر التدرٌب، حٌث كانت قٌمة ؾ  لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، بٌن تقدٌرات أفراد ع

(f=0.34 ومستوى الداللة ،)α=89784) وهذه النتٌجة ؼٌر دالَّة عند مستوى ،)α=8987).) 

 الفروقات فً األداء الوظٌفً تبًعا للتفاعبلت بٌن المتؽٌرات: 

( التفاعبلت بٌن متؽٌرات الدراسة وفروقات التفاعبلت إن وِجَدْت فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس 49ٌُوّضح الجدول )

ٌِّنة الدراسة.  الثانوٌة الحكومٌة بالدمام وفق تقدٌرات أفراد ع

 

 (49جدول )

 تباٌن فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس والتفاعبلت حسب متؽٌرات الدراسةتحلٌل ال

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 قٌمة الداللة قٌمة ؾ

 350. 88. 0.42 1 0.42 الوظٌفة * المؤهل العلمً

 677. 17. 0.08 1 0.08 الوظٌفة * التخصص

 630. 58. 0.28 3 0.83 الوظٌفة * الخبرة

 . . . 0 0.00 الوظٌفة * التدرٌب

 794. 07. 0.03 1 0.03 المؤهل العلمً * التخصص



 848. 27. 0.13 3 0.39 المؤهل العلمً * سنوات الخبرة

 . . . 0 0.00 المؤهل العلمً * التدرٌب

 151. 1.69 0.81 4 3.26 التخصص * سنوات الخبرة

 609. 26. 0.13 1 0.13 التخصص * التدرٌب

 945. 19. 0.09 4 0.36 سنوات الخبرة * التدرٌب

 . . . 0 0.00 الوظٌفة * المؤهل العلمً * التخصص

 703. 15. 0.07 1 0.07 الوظٌفة * المؤهل العلمً * سنوات الخبرة

 . . . 0 0.00 الوظٌفة * المؤهل العلمً * التدرٌب

 168. 1.69 0.81 3 2.44 الوظٌفة * التخصص * سنوات الخبرة

 . . . 0 0.00 الوظٌفة * التخصص * التدرٌب

 . . . 0 0.00 الوظٌفة * سنوات الخبرة * التدرٌب

 772. 08. 0.04 1 0.04 المؤهل العلمً * التخصص * سنوات الخبرة

 . . . 0 0.00 المؤهل العلمً * التخصص * التدرٌب

 . . . 0 0.00 المؤهل العلمً * سنوات الخبرة * التدرٌب

 994. 01. 0.00 2 0.01 التخصص * سنوات الخبرة * التدرٌب

 . . . 0 0.00 الوظٌفة * المؤهل العلمً * التخصص * سنوات الخبرة

 . . . 0 0.00 الوظٌفة * المؤهل العلمً * التخصص * التدرٌب

 . . . 0 0.00 الوظٌفة * المؤهل العلمً * سنوات الخبرة * التدرٌب

 . . . 0 0.00 * سنوات الخبرة * التدرٌبالوظٌفة * التخصص 

 . . . 0 0.00 المؤهل العلمً * التخصص * سنوات الخبرة * التدرٌب

الوظٌفة * المؤهل العلمً * التخصص * سنوات الخبرة 

 * التدرٌب
0.00 0 . . . 

   0.48 306 147.20 الخطأ

    341 5913.00 المجموع

    340 172.26 المجموع المعّدل

ٌِّن الجدول ) ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة 49ٌب ًٌ (، فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري (α=8987( عدم وجود فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة الدراسة، ُتعزى إلى التفاعبلت بٌن متؽٌرات الدراسٌة، حٌث كانت قٌمة  المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، بٌن تقدٌرات أفراد ع



(، ومستوى الداللة f=0.88تفاعبلت المختلفة عند مستوٌات الداللة على النحو اآلتً: )الوظٌفة*المؤهل العلمً(  ))ؾ( لكل من ال

α=89578)( )الوظٌفة*التخصص( ،)f=0.17 ومستوى الداللة ،)α=89899)( )الوظٌفة*الخبرة( ،)f=0.58 ومستوى الداللة ،)

α=89858)( )المؤهل العلمً*التخصص( ،)f=0.07ستوى الداللة (، ومα=899;6)( )المؤهل العلمً*الخبرة( ،)f=0.27 ،)

(، f=0.26(، )التخصص*التدرٌب( )(α=89373(، ومستوى الداللة f=1.69(، )التخصص*الخبرة( )(:α=89:6ومستوى الداللة 

العلمً*الخبرة(  (، )الوظٌفة*المؤهل(α=89;67(، ومستوى الداللة f=0.19(، )الخبرة*التدرٌب( )(;α=8988ومستوى الداللة 

(f=0.15 ومستوى الداللة ،)α=89985)( )الوظٌفة*التخصص *الخبرة( ،)f=1.69 ومستوى الداللة ،)α=8938:) المؤهل( ،)

(، ومستوى الداللة f=0.01(، )التخصص*الخبرة*التدرٌب( )(α=89994(، ومستوى الداللة f=0.08العلمً*التخصص*الخبرة( )

α=89;;6)ٌر دالَّة  عند مستوى (، وكل هذه النتابج ؼα=8987)   .) 

ر الجدول ) ٌْ ٌُش ( إلى عدم وجود تفاعبلت بٌن بعض المتؽٌرات، وقد كانت على النحو اآلتً: )الوظٌفة*التدرٌب(، )المؤهل 49كما 

، العلمً*التدرٌب(، )الوظٌفة*المؤهل العلمً*التخصص(، )الوظٌفة*المؤهل العلمً*التدرٌب(، )الوظٌفة*التخصص*التدرٌب(

)الوظٌفة*الخبرة*التدرٌب(، )المؤهل العلمً*التخصص*التدرٌب(، )المؤهل العلمً*الخبرة*التدرٌب(، )الوظٌفة*المؤهل 

العلمً*التخصص*الخبرة(، )الوظٌفة*المؤهل العلمً*التخصص*التدرٌب(، )الوظٌفة*المؤهل العلمً*الخبرة*التدرٌب(، 

مً*التخصص*الخبرة*التدرٌب(، )الوظٌفة*المؤهل )الوظٌفة*التخصص*الخبرة*التدرٌب(، )المؤهل العل

 العلمً*التخصص*الخبرة*التدرٌب(. 

ا: مناقشة النتابج وتفسٌرها ًٌ  ثان

 ( نأتً إلى تفسٌر تلك النتابج ومناقشتها على النحو اآلتً: 47( إلى )38فً ضوء ما تم عرضه من نتابج الجداول من ) 

ء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام اإلدارٌة من لئلجابة عن السؤال األول: ) ما مستوى األدا

وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن ومعلمً تلك المرحلة؟(. جاء ترتٌب أفضل خمس ممارسات فً األداء الوظٌفً لدى مدٌري المدارس 

 ٌِّ نة الدراسة حسب المتوسطات كالتالً: ) ٌوزع المواد الدراسٌة الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام اإلدارٌة من وجهة نظر ع

ٌُنّبه منسوبً المدرسة 6984(، ٌتابع سجل حضور وانصراؾ العاملٌن فً المدرسة )6989على المعلمٌن وفًقا لتخصصاتهم )  ،)

ٌُحّدد مهام جمٌع العاملٌن فً المدرسة )6974المتأخرٌن عن الدوام الرسمً ) ٌُعد الج6967(،  دول الدراسً قبل بداٌة الفصل (، 

(، وكان تقدٌر مستوى األداء مرتفًعا جًدا فً كل الفقرات الخمس، وقد احتلت العبارة: ) ٌوزع المواد الدراسٌة على 6969الدراسً )

ر هذه النتٌجة بإلما8985(، وانحراؾ معٌاري )6989المعلمٌن وفًقا لتخصصاتهم( المرتبة األولى بمتوسط بلػ ) م مدٌري (، وتفسَّ

المدارس الثانوٌة بنظم العمل وإجراءاته، باعتبار أن تلك الممارسات ُتعد من أساسٌات العمل اإلداري كالمحافظة على أوقات الدوام، 

إضافة إلى أن مدٌر المدرسة الثانوٌة لدٌه المهارة والقدرة على اتخاذ القرار ال سٌما فً ما ٌتعلق بالمهام والواجبات الربٌسٌة التً 

مس مصلحة الطالب كونه العنصر األساس فً العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة، كتنبٌه منسوبً المدرسة المتأخرٌن عن الدوام، وهذا ت

 ٌؤدي إلى انتظام العمل المدرسً وارتفاع مستوى األداء بشكل عام.

وقد جاء ترتٌب خمس الممارسات األقل فً محور المهام اإلدارٌة لدى مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من  

ٌِّنة الدراسة حسب المتوسطات كالتالً: )ٌشرك المعلمٌن فً وضع الخطة السنوٌة للمدرسة ) (، ٌشرح خطة 5979وجهة نظر ع

(، ٌضع معاٌٌر دقٌقة 59:8ٌن على توظٌؾ خامات البٌبة فً إعداد وسابل تعلٌمٌة )(، ٌشجع المعلم;599النشاط المدرسً للعاملٌن )

(، وكان تقدٌر مستوى األداء مرتفًعا فً كل ;:59(، ٌراعً توزٌع البلفتات اإلرشادٌة بالمدرسة )59:6لتقوٌم األعمال المدرسٌة )

(، 5979سنوٌة للمدرسة( المرتبة األخٌرة بمتوسط بلػ )الفقرات الخمس، وقد احتلت العبارة: )ٌشرك المعلمٌن فً وضع الخطة ال

ر هذه النتٌجة بقصور مدٌري المدارس الثانوٌة فً العناٌة بخطط العمل، وربما مدى إدراكهم 3945وانحراؾ معٌاري ) (، وتفسَّ

المدرسة وأهدافها،  بأهمٌة البعد التخطٌطً وما ٌتطلبه من مهارات، وضعؾ إشراك مدٌر المدرسة المعلمٌن فً رسم رؤٌة وخطة

د ممارسات مدٌر  باعتبار أن المعلمٌن عنصر أساسً فً نجاح العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة، قد ٌرتبط بدور النمط اإلداري الذي ٌحدِّ

المدرسة، ومن هنا ربما ٌتعرض لبعض التحدٌات والمشكبلت والضؽوط المرتبطة بخطط المدرسة ؼٌر المعدة بشكل جٌد مما 

 أداء عمله بفاعلٌة. ٌنعكس على 

ٌِّنة الدراسة بشكل عام مع تقدٌرات كل من المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن فً تصنٌؾ  ٌُبلحظ التطابق إلى حٍد كبٌر بٌن تقدٌرات ع و

ر الممارسات الخمس األعلى والممارسات الخمس األدنى لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محو

 المهام اإلدارٌة، مع وجود التباٌن الطفٌؾ فً ترتٌب تلك الفقرات.

ٌِّنة الدراسة  وجاء مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام اإلدارٌة من وجهة نظر ع

ن مرتفًعا، ومن وجهة نظر المعلمٌن مرتفًعا جًدا؛ بشكل عام مرتفًعا؛ إذ كان مستوى األداء الوظٌفً للمدٌرٌن من وجهة نظر المشرفٌ



ر هذه  أي أن تقدٌرات المعلمٌن ألداء مدٌري المدارس الثانوٌة فً محور المهام اإلدارٌة أعلى من تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن، وتفسَّ

درسً كاإللمام بنظم العمل وإجراءاته، النتٌجة بأن المهام اإلدارٌة لدى مدٌر المدرسة ترتبط بجوانب أساسٌة فً العمل اإلداري الم

ومهارات اتخاذ القرار، والعناٌة بخطط العمل وتطوٌر أسالٌبه، واالهتمام بالبٌبة المدرسٌة، والمحافظة على أوقات الدوام. وهذه 

ا من قبل مدٌر المهام تؤثر إٌجاًبا وسلًبا على مستوى األداء بشكل عام، إضافة إلى أنها ممارسات ٌمكن تقوٌمها بسهولة تقوٌ ًٌ ًما داخل

ا من قبل المشرفٌن التربوٌٌن وأولٌاء أمور الطبلب، وبالتالً ٌحرص مدٌر المدرسة على إبراز  ًٌ المدرسة ومعلمٌها أو تقوًٌما خارج

صورة حسنة للمدرسة وإظهارها بالمظهر البلبق. باإلضافة إلى أن المعلمٌن أكثر التصاًقا بممارسات مدٌر المدرسة من خبلل 

المواقؾ الٌومٌة أثناء الٌوم الدراسً، فً حٌن تتباعد زٌارات المشرفٌن التربوٌٌن للمدرسة مع األخذ بعٌن االعتبار أن خبرة 

 المشرؾ التربوي تسهم فً موضوعٌة التقوٌم.

ٌّة، من  ولئلجابة عن السؤال الثانً: )ما مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام الفن

وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن ومعلمً تلك المرحلة؟(. جاء ترتٌب أفضل خمس ممارسات فً األداء الوظٌفً لدى مدٌري المدارس 

ٌِّنة الدراسة حسب المتوسطات كالتالً: ٌنفَّذ زٌارات صفٌة  ٌّة من وجهة نظر ع الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام الفن

(، ٌحث المعلمٌن للقٌام بدورهم فً توجٌه الطبلب وإرشادهم 6945(، ٌحث المعلمٌن على تفعٌل الوسابل التعلٌمٌة )6959مٌن )للمعل

(،  وكان 6986(، ٌحفز العاملٌن لتحسٌن مستوى التحصٌل الدراسً للطبلب )6933(، ٌهتم برعاٌة المتفوقٌن من الطبلب )6943)

لخمس ٌتراوح بٌن مرتفع ومرتفع جًدا، وقد احتلت العبارة: )ٌنفَّذ زٌارات صفٌة للمعلمٌن( المرتبة تقدٌر مستوى األداء فً الفقرات ا

ر هذه النتٌجة باهتمام مدٌري المدارس الثانوٌة بمدى تنفٌذ المناهج ;899(، وانحراؾ معٌاري )6959األولى بمتوسط بلػ ) (، وتفسَّ

م من خبلل الوقوؾ على سٌر الحصص الدراسٌة، وفاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس، كون الدراسٌة وتقوٌمها، وقناعتهم بتقوٌم أداء المعل

النشاطات الصفٌة والوسابل التعلٌمٌة تساعد الطبلب على الفهم واإلدراك وبالتالً تحسٌن مستوى التحصٌل الدراسً لدٌهم، إذ إن 

ة، وُتعد تلك الممارسات من أساسٌات العمل الفنً. وقد جاء ترتٌب رعاٌة الطبلب والعناٌة بهم  تمثِّل محور العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌ

ٌِّنة الدراسة حسب  ٌّة لدى مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر ع خمس الممارسات األقل فً محور المهام الفن

(، :597استخدام اللؽة العربٌة الفصحى ) (، ٌشجع المعلمٌن على5977المتوسطات كالتالً: ٌشارك فً تقوٌم المقررات الدراسٌة )

(، 5995(، ٌناقش المعلمٌن فً خطة التدرٌس الخاصة بالمرحلة الثانوٌة )5993ٌنمً القدرات الذاتٌة والخبرات العملٌة للمعلمٌن )

م دروس تقوٌة للطبلب األقل تحصٌبًل ) وقد احتلت العبارة: (، وكان تقدٌر مستوى األداء مرتفًعا فً كل الفقرات الخمس، 5997ٌنظَّ

ر هذه النتٌجة ;394(، وانحراؾ معٌاري )5977)ٌشارك فً تقوٌم المقررات الدراسٌة( المرتبة األخٌرة بمتوسط بلػ ) (، وتفسَّ

بانشؽال مدٌري المدارس الثانوٌة بالمهام اإلدارٌة واإلشرافٌة األخرى التً تستحوذ على ُجلَّ أوقاتهم، وكذلك تنوع المواد الدراسٌة 

واختبلؾ التخصصات، واالكتفاء بتقوٌم المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن للمقررات الدراسٌة، أو إسناد بعض المهام إلى وكٌل المدرسة 

كمناقشة المعلمٌن فً خطة التدرٌس، باإلضافة إلى أن بعض مدٌري المدارس ٌرى أن إلحاق المعلمٌن ببرامج التطوٌر المهنً ٌؤدي 

لدراسً، كما أن المدٌرٌن ٌركزون جهودهم بدرجة أكبر على الطبلب المتمٌزٌن والموهوبٌن الذٌن ٌبرزون إلى اإلخبلل بالٌوم ا

ٌُفقد الطبلب األقل تحصٌبًل فرصة إعادة  مستوى أداء المدرسة وٌحققون مراكز متقدمة للمدرسة فً المنافسات التربوٌة، مما قد 

 التعلُّم.

ٌُبلحُظ التطابُق الكبٌُر بٌن تقدٌرا ٌِّنة الدراسة بشكل عام مع تقدٌرات كل من المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن فً تصنٌؾ و ت ع

الممارسات الخمس األعلى والممارسات الخمس األدنى لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور 

ٌّة، مع وجود بعض الفروقات البسٌطة فً ترتٌب تلك  الفقرات. المهام الفن

ٌِّنة الدراسة بشكل  ٌّة من وجهة نظر ع وكان مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور المهام الفن

عام مرتفًعا؛ إذ جاء مستوى األداء الوظٌفً للمدٌرٌن من وجهة نظر المشرفٌن متوسًطا، ومن وجهة نظر المعلمٌن مرتفًعا؛ أي أن 

ر هذه النتٌجة  تقدٌرات ٌّة أعلى من تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن، وتفسَّ المعلمٌن ألداء مدٌري المدارس الثانوٌة فً محور المهام الفن

ٌّة لدى مدٌر المدرسة ترتبط بمهام المشرفٌن التربوٌٌن وفق اختصاصاتهم وبالتالً فإنهم أقدر على إصدار أحكام  بأن تقوٌم المهام الفن

ة، إضافة إلى أن أؼلب المهام الٌومٌة المسندة للمعلمٌن مهام فنٌة ٌمارسونها بشكل مستمر خبلل دورة العمل موضوعٌة وشمولٌ

ٌّة مع دراسة ، ودراسة بابو ) ( التً أظهرت نتابجها أهمٌة التركٌز على Babo, 2010المدرسً. واتفقت نتابج الدراسة الحال

ٌّة التً تعنى بالتعلٌم والتعلم.  الجوانب الفن

ولئلجابة عن السؤال الثالث: )ما مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور الصفات الشخصٌة من 

وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن ومعلمً تلك المرحلة؟(. جاء ترتٌب أفضل خمس ممارسات فً األداء الوظٌفً لدى مدٌري المدارس 

ٌِّنة الدراسة حسب المتوسطات كالتالً: )ٌحترم وجهات نظر الثانوٌة الحكومٌة بالدما م فً محور الصفات الشخصٌة من وجهة نظر ع

ٌُعد قدوة حسنة للعاملٌن فً المدرسة ):694اآلخرٌن ) (، ٌتفاعل مع االقتراحات البناءة 6948(، ٌناقش وٌحاور بثقة ):694(، 

ٌُنفّذ الواجبات المسندة إلٌه بإتقان )6947) ، وكان تقدٌر مستوى األداء مرتفًعا جًدا فً كل الفقرات الخمس، وقد احتلت (6945(، 



ر هذه النتٌجة بأن 5;89(، وانحراؾ معٌاري ):694العبارة: )ٌحترم وجهات نظر اآلخرٌن( المرتبة األولى بمتوسط بلػ ) (، وتفسَّ

ٌحملون أمانة عظٌمة ورسالة تربوٌة سامٌة، مما ٌقتضً مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام باعتبارهم قادة للعمل التربوي، 

تمتعهم بسمات جٌدة فً السلوك العام والقدوة الحسنة وما ٌرتبط بذلك من تقّبل للتوجٌهات، والقدرة على الحوار وإدارة النقاش، 

األقل فً محور الصفات وتقدٌر المسؤولٌة الذي بدوره ٌنعكس على مستوى األداء المدرسً. وقد جاء ترتٌب خمس الممارسات 

ٌُدٌر الوقت بكفاءة  ٌِّنة الدراسة حسب المتوسطات كالتالً:  الشخصٌة لدى مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر ع

ا فً اآلخرٌن )6936(، ٌستمع لآلخرٌن باهتمام وتركٌز )6935وإتقان ) ًٌ (، 6936(، ٌتحمل أخطاءه بشجاعة )6936(، ٌؤثر إٌجاب

ٌُدٌر الوقت بكفاءة 6939متلك أسلوب فن الحوار )ٌ (، وكان تقدٌر مستوى األداء مرتفًعا فً كل الفقرات الخمس، وقد احتلت العبارة: )

ر هذه النتٌجة بأن أبرز السمات للقابد التربوي :;89(، وانحراؾ معٌاري )6935وإتقان( المرتبة األخٌرة بمتوسط بلػ ) (، وتفسَّ

فً المواقؾ المختلفة، ال سٌما المرتبطة بإدارة الوقت، وحدوث األخطاء، ومدى أهمٌة استثمار تلك المواقؾ مهارة ُحسن التصرؾ 

بشكل إٌجابً، لتطوٌر مستوى األداء، وتحسٌن الكفاءة والفاعلٌة لدى منسوبً المدرسة بشكل عام، إضافة إلى النمط القٌادي الذي 

ٌِّنة الدراسة بشكل عام مع تقدٌرات كل من المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن ٌتمتع به مدٌر المدرسة. وهنا اتفاق كبٌر بٌ ن تقدٌرات ع

فً تصنٌؾ الممارسات الخمس األعلى والممارسات الخمس األدنى لمستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة 

تلك الفقرات. وجاء مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري بالدمام فً محور الصفات الشخصٌة، مع وجود االختبلؾ الٌسٌر فً ترتٌب 

ٌِّنة الدراسة بشكل عام مرتفًعا جًدا؛ إذ كان مستوى  المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور الصفات الشخصٌة من وجهة نظر ع

أي أن تقدٌرات المعلمٌن ألداء األداء الوظٌفً للمدٌرٌن من وجهة نظر المشرفٌن مرتفًعا، ومن وجهة نظر المعلمٌن مرتفًعا جًدا؛ 

ر هذه النتٌجة بأن قوة التأثٌر  مدٌري المدارس الثانوٌة فً محور الصفات الشخصٌة أعلى من تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن، وتفسَّ

دٌهم اإلٌجابً فً اآلخرٌن ترتبط بالصفات الشخصٌة لقابد المدرسة، فقرب المعلمٌن من المدٌرٌن ومدى تأثرهم بالقابد ٌشكل ل

ٌِّنة، إضافة إلى أن مشاهدات المعلمٌن الٌومٌة قد تكون أكثر تفهًما وإدراًكا لشخصٌات مدٌري المدارس مقارنة  تصورات ذهنٌة مع

ٌّة مع دراسة العمرات ) ( التً توصلت نتابجها إلى أهمٌة االهتمام ببعد 4838بالمشرفٌن التربوٌٌن.  واتفقت نتابج الدراسة الحال

التً أظهرت أن مدٌري المدارس الٌابانٌة ٌتمتعون بسمعة ُمحترمة  (Makia, 2008)ء مدٌر المدرسة، ودراسة ماكٌا القٌادة فً أدا

( التً توصلت إلى أن النموذج الحالً السابد (Williams, 2009حول امتبلكهم لشخصٌة قٌادٌة عالٌة فً المجتمع، ودراسة وٌلٌامز 

 اء بمهارات القٌادة وتم اكسابهم المهارات الشخصٌة الضرورٌة.فً تقوٌم المدٌرٌن ساعدهم لٌصبحوا خبر

ولئلجابة عن السؤال الرابع: )ما مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور العبلقات اإلنسانٌة من 

ت فً األداء الوظٌفً لدى مدٌري المدارس وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن ومعلمً تلك المرحلة؟(. جاء ترتٌب أفضل خمس ممارسا

ٌُعزز القٌم  ٌِّنة الدراسة حسب المتوسطات كالتالً: ) الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور العبلقات اإلنسانٌة من وجهة نظر ع

الفرٌق الواحد  (، ٌشجع العمل بروح6958(، ٌْطلع أولٌاء األمور على المستوى التحصٌلً ألبنابهم )6963اإلسبلمٌة لدى الطبلب )

(،  وكان تقدٌر مستوى األداء مرتفًعا :694(، ٌبنً عبلقات اجتماعٌة حسنة مع العاملٌن ):694(، ٌتعامل مع المعلمٌن بلطؾ )6958)

ٌُعزز القٌم اإلسبلمٌة لدى الطبلب( المرتبة األولى بمتوسط بلػ ) (، وانحراؾ 6963جًدا فً كل الفقرات الخمس، وقد احتلت العبارة: )

ر هذه النتٌجة بأن هناك عناٌة واهتماًما لدى مدٌري المدارس الثانوٌة بالعبلقة مع الطبلب والمعلمٌن، باعتبار 89:5معٌاري ) (، وتفسَّ

السٌاسة التعلٌمٌة التً تؤكد المبادئ والقٌم اإلسبلمٌة لدى الطبلب من خبلل المنهج، وأهمٌة العبلقات اإلنسانٌة فً نظرتها إلى 

ها عملٌة اجتماعٌة تتفاعل بتأثٌر العبلقات الشخصٌة، وتعمل على توفٌر المناخ المناسب والصحً، ورفع الروح المعنوٌة اإلدارة بأن

والصحة النفسٌة لمنسوبً المدرسة وأولٌاء أمور الطبلب والمجتمع المحلً، بما ٌوثق الصلة والروابط اإلٌجابٌة بٌن كل األطراؾ 

علٌمٌة وتحسٌن مستوى األداء التربوي والتعلٌمً. وقد جاء ترتٌب الخمس الممارسات األقل فً محور المعنٌة بالعملٌة التربوٌة والت

ٌِّنة الدراسة حسب المتوسطات كالتالً: ٌشرك  العبلقات اإلنسانٌة لدى مدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر ع

(، ٌهتم بتحسٌن العبلقة 6،88(، ٌتعرؾ على النمط السلوكً لرؤسابه )5998المجتمع المحلً فً حل بعض المشكبلت المدرسٌة )

 (.;6،3(، ٌزود أولٌاء األمور بالتقارٌر السلوكٌة للطبلب ):693(، ٌعبر عن مشاعره بصدق وشفافٌة )6،37بٌن الطلبة والمعلمٌن )

شرك المجتمع المحلً فً حل بعض المشكبلت وكان تقدٌر مستوى األداء مرتفًعا فً كل الفقرات الخمس، وقد احتلت العبارة: )ٌ 

ر هذه النتٌجة بمدى رضى المجتمع المحلً 3948(، وانحراؾ معٌاري )5998المدرسٌة( المرتبة األخٌرة بمتوسط بلػ ) (، وتفسَّ

ال بٌن وأولٌاء أمور الطبلب بما تقدمه المدرسة من أنشطة وخدمات اجتماعٌة، وفعالٌات أسرٌة تربوٌة، إضافة إلى مدى االتص

المدرسة واألسرة وإشراك أولٌاء األمور كفرٌق واحد فً بناء رؤٌة المدرسة وخططها لتحقٌق أهدافها وحل مشكبلتها. كما أن أحد 

ٌُعد أبرز سمات مدٌر المدرسة الناجح التعرؾ على األنماط الشخصٌة المختلفة للمشرفٌن التربوٌٌن  أنواع الذكاءات المتعددة الذي 

ام بٌن لبناء جسور من  ٌُبلحُظ االتفاُق شبُه التَّ التواصل والعبلقات بما ٌحقق المزٌد من التكامل وتحسٌن مستوى األداء المدرسً. و

ٌِّنة الدراسة بشكل عام مع تقدٌرات كل من المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن فً تصنٌؾ الممارسات الخمس األعلى  تقدٌرات ع

الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محور العبلقات اإلنسانٌة، مع  والممارسات الخمس األدنى لمستوى األداء

ٌُذكر فً ترتٌب تلك الفقرات. وجاء مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة  وجود بعض التباٌن الذي ال ٌكاد 



ٌِّنة الدر اسة بشكل عام مرتفًعا، إذ كان مستوى األداء الوظٌفً للمدٌرٌن من بالدمام فً محور العبلقات اإلنسانٌة من وجهة نظر ع

وجهة نظر المشرفٌن مرتفًعا، ومن وجهة نظر المعلمٌن مرتفًعا جًدا، أي أن تقدٌرات المعلمٌن ألداء مدٌري المدارس الثانوٌة فً 

ر هذه النت ٌجة بأن القابد الماهر الذي ٌعتنً بالعبلقات اإلنسانٌة محور العبلقات اإلنسانٌة أعلى من تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن، وتفسَّ

بكافة األطراؾ ذات العبلقة بالعملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة كالعناٌة بالعبلقة مع الطبلب، والمعلمٌن، والمشرفٌن التربوٌٌن، وأولٌاء 

ٌِّنة كالطبلب والمعلمٌن، وإؼفال األمور، والمجتمع المحلً. بحٌث ٌكون هناك نوع من التوازن وعدم التركٌز على شرٌحة م ع

الشرابح األخرى. إضافة إلى حاجة مدٌري المدارس الثانوٌة إلى المزٌد من االتصال وبناء أواصر التعاون مع المشرفٌن التربوٌٌن 

. واتفقت نتابج وأولٌاء أمور الطبلب والمجتمع المحلً. والنظر إلى فاعلٌة العبلقات اإلنسانٌة نظرة شمولٌة لتطوٌر أداء المدرسة

ٌّة مع دراسة ماكٌا  التً أظهرت أن مدٌري المدارس الٌابانٌة ٌتمتعون بسمعة ُمحترمة حول امتبلكهم  (Makia, 2008)الدراسة الحال

لشخصٌة قٌادٌة عالٌة فً المجتمع من خبلل القٌام بمهمات مشتركة والتركٌز على التعلٌم من أجل تٌسٌر التطور فً مهمات المدارس 

ٌُعد مثاالً للمدرسة والُمجتمع، ودراسة بابو على  الصعٌد األكادٌمً واالجتماعً، وأن مدٌر المدرسة متمكن، ولدٌه أخبلقٌات عمل، و

(Babo, 2010( ًالتً دلَّت نتابجها على أهمٌة التركٌز على التعاون مع المجتمع المحلً، ودراسة أبو عل )إذ أشارت 4838 )

التً تؤثر فً تطوٌر أداء مدٌري المدارس الثانوٌة بمحافظات ؼزة هً العوامل االجتماعٌة. وٌمكن  نتابجها إلى أن أكثر العوامل

تلخٌص ما سبق فً أن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محاور الدراسة األربعة من وجهة 

(، فً حٌن كان مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة 5988)نظر المشرفٌن التربوٌٌن كان مرتفًعا؛ حٌث بلػ المتوسط 

ٌِّنة الدراسة بشكل عام لمستوى 6943الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر المعلمٌن مرتفًعا جًدا، فقد بلػ المتوسط ) (، واتضح أن تقدٌر ع

(. ورؼم أن تقدٌرات المعلمٌن لمستوى األداء 6938قدره )األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام مرتفع، بمتوسط 

الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة أعلى من تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن، إال أنها تقدٌرات متقاربة جًدا، وفً ضوء 

ة التربٌة والتعلٌم للمدارس الثانوٌة التقارب الكبٌر بٌن تلك التقدٌرات ٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة باعتبار أهمٌة إشراؾ ومتابعة إدار

وتزوٌدها بالكوادر البشرٌة المؤهلة، وتوفٌر الدعم المادي والمعنوي والتقنً، والتخطٌط لبرامج التطوٌر المهنً للمعلمٌن، إضافة 

م المجتمع المحلً، وأولٌاء لحسن اختٌار الكفاءات التربوٌة لقٌادة المدارس الثانوٌة التً تهدؾ إلعداد الطالب للحٌاة، وقد ٌكون لتقوٌ

أمور الطبلب، للمدرسة والمشاركة فً رسم رؤٌتها وتحقٌق أهدافها، دوًرا كبًٌرا فً االرتقاء بمستوى األداء الوظٌفً للمدٌرٌن 

 ,Baboوتحسٌنه. إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعً الفكري والمعرفً، وتوفر وسابل التنمٌة المهنٌة الذاتٌة للمدٌرٌن. دراسة بابو )

ٌّة التً تعنى بالتعلٌم والتعلم، واختلفت نتابج هذه الدراسة مع دراسة 2010 ( التً كشفت نتابجها أهمٌة التركٌز على الجوانب الفن

( التً خلصت نتابجها إلى أن المستوى اإلجمالً لمستوى أداء مدٌري المدارس المتوسطة والثانوٌة وفق معاٌٌر 4834الثبٌتً )

 ( التً كشفت أن األداء العام لمدٌري المدارس كان متوسًطا.4834ة متوسطة. ودراسة المسوري )التقوٌم كان بدرج

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة  ًٌ (، فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس (α=8987أما من ناحٌة وجود فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة ال دراسة، ُتعزى إلى متؽٌرات: الوظٌفة، والمؤهل العلمً، والتخصص، والخبرة، الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، بٌن تقدٌرات أفراد ع

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة  ًٌ (، فً مستوى (α=8987والتدرٌب، والتفاعبلت بٌنها، فقد دلّت النتابج على وجود فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة الدراسة، تبًعا لمتؽٌر الوظٌفة )مشرؾ تربوي أو األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، بٌن تقدٌ رات أفراد ع

معلم(، وأن الفروق كانت لصالح المعلمٌن، ولعل أحد تفسٌرات هذه النتٌجة هو أن المعلمٌن ٌدركون سٌرورة العمل المدرسً، فهم 

كثب السلوك القٌادي، والصفات الشخصٌة، أقرب إلى رصد المواقؾ التربوٌة والتعلٌمٌة لمدٌري المدارس الثانوٌة، وٌبلحظون عن 

ٌّة، التً ٌنتهجها مدٌرو المدارس. فً حٌن أن زٌارات  والعبلقات مع األطراؾ ذات الصلة، وٌشاهدون الممارسات اإلدارٌة والفن

ة مع ما جاءت المشرفٌن التربوٌٌن للمدارس تأتً فً أوقات متباعدة، وتركز على جوانب إشرافٌة محددة. واتفقت نتابج هذه الدراس

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة 4886به دراسة العماٌرة وأبو نمرة ) ًٌ (، والتً أشارت نتابجها إلى وجود فروق دالَّة إحصاب

α=8987) ًفً درجة فاعلٌة المدٌرٌن والمدٌرات فً القٌام بأدوارهم المتوقعة تعود إلى متؽٌر السلطة المشرفة. ودراسة الثبٌت ،)

ا بٌن متوسطات استجابات أفراد عٌنة الدراسة فً مستوى أداء مدٌري  ( الت4834ً) ًٌ توصلت نتابجها إلى وجود فروق دالَّة إحصاب

 المدارس المتوسطة والثانوٌة وفق معاٌٌر الجودة الشاملة تبًعا لمتؽٌر طبٌعة العمل.

ا عند مستوى الداللة اإل ًٌ (، فً مستوى األداء الوظٌفً (α=8987حصابٌة كما أشارت النتابج إلى عدم وجود فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة الدراسة، ُتعزى إلى متؽٌرات: المؤهل العلمً، والتخصص،  لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام، بٌن تقدٌرات أفراد ع

(، التً كشفت عن عدم 4838والخبرة، والتدرٌب، والتفاعبلت بٌنها. وقد اتفقت نتابج هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة آل شٌخ )

ٌِّنة تعزى لمتؽٌرات: نوع المؤهل العلمً، والدورات التدرٌبٌة، وسنوات  ا بٌن متوسطات درجات أفراد الع ًٌ وجود فروق دالة إحصاب

الخبرة، فً درجة الموافقة على دور التقوٌم الشامل فً تحسٌن أداء مدٌري المدارس الفنً واإلداري فً منطقة عسٌر التعلٌمٌة. 

ا لمتؽٌرات المؤهل العلمً، والخبرة 4835ودراسة الرشاٌده والقضاة ) ًٌ (، والتً أظهرت نتابجها عدم وجود فروق دالَّة إحصاب

ا بٌن متوسطات 4834التربوٌة. واختلفت نتابج هذه الدراسة مع دراسة الثبٌتً ) ًٌ (، والتً توصلت إلى وجود فروق دالَّة إحصاب



فً مستوى أداء مدٌري المدارس المتوسطة والثانوٌة وفق معاٌٌر الجودة الشاملة تبًعا لمتؽٌرات  استجابات أفراد عٌنة الدراسة

 المؤهل العلمً، والخبرة، التدرٌب.

 ثالًثا: ملخص النتابج

فً ضوء أهداؾ الدراسة، وتساؤالتها، توصلت الدراسة إلى عدد من النتابج المهمة، والتً ٌمكن إٌجازها من خبلل النقاط  

 تٌة:اآل

ٌِّنة الدراسة كان مرتفًعا.  المستوى اإلجمالً لؤلداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر أفراد ع

مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن مرتفع، ومن وجهة نظر 

 .المعلمٌن مرتفع جًدا

مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محاور: المهام اإلدارٌة، والصفات الشخصٌة، والعبلقات 

 اإلنسانٌة، من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن مرتفع، ومن وجهة نظر المعلمٌن مرتفع جًدا.

ٌّة، من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة  بالدمام فً محور المهام الفن

 متوسط، ومن وجهة نظر المعلمٌن مرتفع.

ٌِّنة الدراسة مرتفع فً محاور: المهام  مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام من وجهة نظر أفراد ع

ٌّة، والعبلقات اإل  نسانٌة، ومرتفع جًدا فً محور الصفات الشخصٌة.اإلدارٌة، والمهام الفن

ا ًٌ ٌِّنة الدراسة بشكل عام مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام وفق محاور الدراسة تنازل  َرتَّب أفراد ع

ٌّة. وَرتَّب  المشرفون التربوٌون مستوى األداء الوظٌفً كاآلتً: الصفات الشخصٌة، العبلقات اإلنسانٌة، المهام اإلدارٌة، المهام الفن

ا كاآلتً: المهام اإلدارٌة، العبلقات اإلنسانٌة، الصفات  ًٌ لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام وفق محاور الدراسة تنازل

ٌّة. فً حٌن َرتَّب المعلمون مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الح كومٌة بالدمام وفق محاور الشخصٌة، المهام الفن

ٌّة. ا كاآلتً: الصفات الشخصٌة، العبلقات اإلنسانٌة، المهام اإلدارٌة، المهام الفن ًٌ  الدراسة تنازل

اتفقت تقدٌرات المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن فً ترتٌب مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً 

ٌّة، واختلفت تقدٌراتهم فً محوري: الصفات الشخصٌة، والمهام اإلدارٌة.محوري: العبلقات اإلنس  انٌة، والمهام الفن

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة  ًٌ (، فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة (α=8987توجد فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة الدراسة، ُتعزى ل  متؽٌر الوظٌفة )مشرؾ تربوي أو معلم(، ولصالح المعلمٌن.بالدمام، بٌن تقدٌرات أفراد ع

ا عند مستوى الداللة اإلحصابٌة  ًٌ (، فً مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة (α=8987عدم وجود فروق دالَّة إحصاب

ٌِّنة الدراسة، ُتعزى لمتؽٌرات: المؤهل العلمً، والت خصص، والخبرة، والتدرٌب، والتفاعبلت الحكومٌة بالدمام، بٌن تقدٌرات أفراد ع

 بٌنها.

 رابًعا: توصٌات الدراسة

 فً ضوء نتابج الدراسة وحدودها، تم التوصل إلى التوصٌات اآلتٌة:

العمل على تحسٌن مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة الحكومٌة بالدمام فً محاور الدراسة: المهام اإلدارٌة، والمهام 

 الصفات الشخصٌة، والعبلقات اإلنسانٌة.الفنٌة، و

بناء برامج تدرٌبٌة وتصمٌمها، وفق االحتٌاجات التدرٌبٌة لمدٌري المدارس الثانوٌة، فً المهارات المرتبطة بالجوانب الفنٌة، 

 واإلدارٌة.

ى نتابج األسالٌب اإلشرافٌة والفنٌة توطٌن برامج التطوٌر المهنً للمعلمٌن بالمدرسة الثانوٌة الحكومٌة، وفق احتٌاجاتهم التً تبنى عل

ا مقًٌما. ًٌ  لمدٌر المدرسة، باعتباره مشرًفا تربو

توطٌد العبلقة بٌن مدٌري المدارس الثانوٌة والمشرفٌن التربوٌٌن، وتعزٌز جسور التواصل المستمر لتبادل الخبرات التربوٌة 

 واالرتقاء بمستوى األداء المدرسً.



لمهام مدٌر المدرسة الثانوٌة، وتحدٌد واجباته، ومسؤولٌاته بشكل دقٌق، وبناء معاٌٌر موضوعٌة، ومقننة العناٌة بالوصؾ الوظٌفً 

 لقٌاس مستوٌات األداء.

 منح مدٌر المدرسة الثانوٌة المزٌد من الصبلحٌات المرتبطة بالجوانب اإلدارٌة، واإلشرافٌة، والشراكة المجتمعٌة.

  خامًسا: مقترحات لدراسات مستقبلٌة

 فً ضوء النتابج التً َخلَُصت إلٌها هذه الدراسة، ٌقترح الباحث إجراء البحوث والدراسات المستقبلٌة التً تعنى بالجوانب اآلتٌة:

 الكشؾ عن مستوٌات األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس االبتدابٌة والمتوسطة.

 تقوٌم األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس الثانوٌة من وجهة نظرهم.

 نة مستوٌات األداء الوظٌفً للمدٌرٌن والمدٌرات، لمراحل ومناطق تعلٌمٌة مختلفة.مقار

 قٌاس مستوى األداء الوظٌفً لمدٌري المدارس، باستخدام مناهج بحث مختلفة وأدوات قٌاس مختلفة، ومتؽٌرات أخرى.

 

    أواًل: المراجع العربٌة

 الٌازوري. صفٌة. األردن: مؤسسة حمادة ودار -سٌةمدر -(. اإلدارة: تربوٌة4833االبراهٌم، عدنان بدري )

 دار الفكر العربً. (. اإلدارة المدرسٌة فً مطلع القرن الحادي والعشرٌن. القاهرة:4885أحمد، أحمد إبراهٌم )

 (. اإلدارة المدرسٌة البعد التخطٌطً والتنظٌمً المعاصر. بٌروت: دار النهضة العربٌة.4834األؼبري، عبدالصمد )

(. مستوى أداء مدٌري المدارس المتوسطة والثانوٌة فً محافظة الطابؾ وفق معاٌٌر إدارة الجودة 4834ٌتً، خالد بن شعٌل )الثب

 الشاملة من وجهة نظر المشرفٌن التربوٌٌن والمعلمٌن. رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة التربٌة، جامعة أم القرى. 

 االختبارات والمقاٌٌس النفسٌة والتربوٌة. دمشق: مؤسسة عبلء الدٌن للطباعة والنشر. (. أساسٌات بناء4887الجلبً، سوسن شاكر )

(. اإلدارة المدرسٌة وتعببة قواها البشرٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة. الرٌاض: مطابع 4886الحقٌل، سلٌمان بن عبدالرحمن )

 الحمٌضً.

العمل فً األداء الوظٌفً لدى مدٌري المدارس األساسٌة الحكومٌة فً  (. أثر ضؽوط4838خلٌفات، عبدالفتاح والمطارنة، شرٌن )

 .864-;;7(، 3)48إقلٌم جنوب األردن. مجلة جامعة دمشق، دمشق، 

(.اإلدارة والتخطٌط التربوي أسس نظرٌة وتطبٌقات عملٌة. الرٌاض: 4887دهٌش، خالد والشبلش، عبدالرحمن ورضوان، سامً )

 مكتبة الرشد.

(. البعد اإلنسانً فً اإلدارة المدرسٌة وعبلقته فً تحسٌن األداء الوظٌفً لدى المعلمٌن، رسالة :363د عبدهللا )الدوسري، حما

 ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة التربٌة، جامعة الملك سعود.

 (. القٌاس والتقوٌم التربوي الحدٌث. عمان: دار الفكر.4886الدوسري، راشد حماد )

(. مدى تطبٌق مدٌري المدارس الثانوٌة فً محافظة الكرك ألسالٌب إدارة الصراع 4835، "محمدأمٌن" )الرشاٌده، ناٌل والقضاة

 .447-:;3(، 4)36التنظٌمً وفق المنظور اإلسبلمً. مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة، جامعة البحرٌن، 

ظام تطوٌر األداء المدرسً فً مدارس سلطنة (. دراسة تقوٌمٌة لن4834الزاملً، علً والسلٌمانٌة، حمٌراء والعانً، وجٌهة )

 .586-496(، 4)35عمان. مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة، جامعة البحرٌن، 

 (. مبادئ علم النفس التربوي. العٌن: دار الكتاب الجامعً.4836الزؼول، عماد عبدالرحٌم )



 نشر والتوزٌع.(. دراسات فً اإلدارة التربوٌة. عمان: دار وابل لل4886ستراك، رٌاض )

 (. التقوٌم فً المنظومة التربوٌة. الرٌاض: مكتبة الرشد.4885سٌد، علً و سالم، أحمد )

(. تقوٌم أداء مدٌري مراكز التدرٌب المهنً فً المملكة العربٌة السعودٌة. الرٌاض: مؤسسة 4887الشمدٌن، دخٌل هللا بن تركً )

 عبدالرحمن السدٌري الخٌرٌة.

(. اإلدارة المدرسٌة طروحات فكرٌة خبرات عملٌة وتجارب مٌدانٌة. بٌروت: دار 4885 والعارؾ، ٌوسؾ )الصرٌصري، دخٌل هللا

 بن حزم للطباعة والنشر والتوزٌع.

 (. اإلدارة المدرسٌة الحدٌثة. َعّمان: دار الشروق للنشر والتوزٌع.4887عابدٌن، محمد عبدالقادر )

ان: دار المسٌرة.(. إدارة المدرسة 4835عاٌش، أحمد جمٌل )  نظرٌاتها وتطبٌقاتها التربوٌة. عمَّ

(. الضؽوط اإلدارٌة التً تواجه مدٌري مدارس التعلٌم العام وتأثٌرها على أدابهم من وجهة 4885العتٌبً، منصور بن ناٌؾ )

 نظرهم بمدٌنة مكة المكرمة. مكة المكرمة: مطبوعات معهد البحوث العلمٌة.

 اإلدارة التربوٌة المعاصرة. عمان: دار الفكر.(. 4886عرٌفج، سامً سلطً )

(. اإلشراؾ التربوي اتجاهاته النظرٌة وتطبٌقاته العملٌة. الكوٌت: 4887عطاري، عارؾ وعٌسان، صالحة ومحمود، نارٌمان )

 مكتبة الفبلح للنشر والتوزٌع.

 تها العملٌة. عمان: دار الثقافة.(. اإلدارة المدرسٌة الحدٌثة مفاهٌمها النظرٌة وتطبٌقا4834عطوي، جودت عّزت )

وتطبٌقاته المٌدانٌة. القاهرة: دار الفكر  (. التقوٌم التربوي البدٌل: أسسه النظرٌة والمنهجٌة4886عبلم، صبلح الدٌن محمود )

 العربً.

 (. القٌاس والتقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة. إربد: دار األمل للنشر والتوزٌع.4836عودة، أحمد سلٌمان )

(. االحتٌاجات التدرٌبٌة لمدٌري المدارس االبتدابٌة بمنطقة الباحة التعلٌمٌة بالمملكة العربٌة 4886ؽامدي، عبدالخالق سعٌد )ال

 السعودٌة. رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة الدراسات العلٌا، الجامعة الوطنٌة، الجمهورٌة الٌمنٌة. 

الوظٌفً لمدٌري مدارس التعلٌم األساسً من وجهة نظر المدٌرٌن والمعلمٌن  (. واقع األداء4834المسوري، أحمد عبدالقادر )

 .::8-887(، 483بدرنه. مجلة األستاذ، )

 (. أساسٌات القٌاس والتقوٌم التربوي. العٌن: دار الكتاب الجامعً.4886الهوٌدي، زٌد )

 ً المملكة العربٌة السعودٌة. الرٌاض.(. الدلٌل التنظٌمً لمدارس التعلٌم العام ف3657وزارة التربٌة والتعلٌم )
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