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 ملخص الدراسة

 .الحدیثة التدریس إستراتیجیات مشروع تفعیل في المدرسیة اإلدارة تواجھ التي المعوقات  :عنوان الدراسة

 :أھداف الدراسة

 التدریس إستراتیجیات مشروع تفعیل في المدرسیة اإلدارة تواجھ التي والفنیة اإلداریة، التعرف على المعوقات -١
 .الحدیثة

 تبعا والفنیة، اإلداریة، للمعوقات بالنسبة ) ٠‚٠٥=a( الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق ىالتعرف عل -٢
    .التعلیمیة والمنطقة العمل، لطبیعة

استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي، وطبقت الدراسة على عینة الدراسة المكونة من تسعة وتسعین فردا،  :منھج الدراسة
وأربعین مشرفًا تربویًا یشرفون على المشروع، وثالثة وعشرین مدیرًا، وخمسة وثالثین وكیًال لمدارس  المتمثل من واحد

 .منطقة الریاض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقیة: المشروع في ثالث مناطق تعلیمیة ھي

على جزء المعلومات  قام الباحث بإعداد استبانة تحتوي على مقدمة تعریفیة وبعض اإلرشادات، ثم :أداة الدراسة
الدیموغرافیة، ثم على محورین أساسیین ھما محور المعوقات اإلداریة، ومحور المعوقات الفنیة، یحتوي كل محور منھما على 

 .خمس وعشرین عبارة

 :أھم نتائج الدراسة

لصالح المعوقات جاءت كل من المعوقات اإلداریة والفنّیة لمشروع إستراتیجیات التدریس بدرجة كبیرة، بفارق بسیط  -١
 .الفنیة

ي طبیعة العمل للمعوقات اإلداریة بناء على متغیر) ٠‚٠٥=a(عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة -٢
 .لصالح مدیري المدارس ومنطقة الریاض المنطقة التعلیمیةو

ي طبیعة العمل لى متغیربناء ع الفنّیةللمعوقات ) ٠‚٠٥=a(عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة -٣
 .لصالح مدیري المدارس والمنطقة الشرقیة، ومكة المكرمة المنطقة التعلیمیةو



 

 :أھم توصیات الدراسة

 .الحدیثة التدریس إستراتیجیات مشروع فیھا المطبق المدارس ومعلمّي لمدیرّي والمعنویة المادیة الحوافز تقدیم -١
 .الحدیثة التدریس إستراتیجیات مشروع فیھا ُیطبق التي الدراسیة الفصول داخل الطالب أعداد تخفیف -٢
 .متابعة مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثة وتقویمھ بصفة دوریة -٣
 .تشجیع المعلمین على االطالع على  الدراسات واألبحاث الجدیدة في التربیة -٤
 .المشروع تطبیق على المساعدة الوسائل بكافة الحدیثة التدریس إستراتیجیات مشروع فیھا المطبق المدارس تزوید -٥
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Summary of the study 
Study title:     
 
Hindrances faced by school management in applying the project of modern teaching 
strategies 

 
Objectives of the study:  

- Identifying administrative and technical hindrances facing the school administration in 
running the project of modern teaching strategies. 

- There are differe ٠٥,٠nces with sta s cally significant at the level of significance (a = ) for the 
administrative hindrances, according to the variables of nature of the work, and educational 
region to the favor of schools principals and Riyadh region. 

- There are differen ٠٥,٠ces with sta s cally significant at the level of significance (a = ) for the 
technical hindrances, according to the variables of nature of the work, and educational 
region, to the favor of schools principals, Eastern region and Makkah region. 

Curriculum: 
 

Researcher used the descriptive method, the study was applied to the sample of the study which 
is consisting of ninety-nine members, of the forty-one educational supervisors supervising the 
project, and twenty-three principals, and thirty-five schools vice-principals working at different 
schools that execute the project, in three educational areas: the region of Riyadh, Makkah region 
and the eastern region. 

Study tool: 
 

The researcher designed a questionnaire, consisting of an introduction and some instructions, 
and demographic information. The questionnaire has two main parts, for the administrative 
hindrances, and the technical hindrances, each part has twenty-five statements. 

The most important results of the study: 
 

 ١ – Both technical and administrative hindrances scored high marks, to the Modern 
Strategies of Teaching  project,  with slight difference to the technical hindrances. 
٠٥,٠ - ٢There are significant differences at the level of sta s cal significance (a = ) of the 
administrative constraints on the nature of the work ,school district for school administrators and 
the Riyadh region. 
٠٥,٠ - ٣There are significant differences at the level of sta s cal significance (a = ) technical 
constraints on the nature of the work, school district for school administrators and the eastern 
region, and Mecca. 

 The most important recommendations of the study: 
 

١ - Provide both moral and financial support to the school principals and teachers working in the 
schools that execute the project of Modern Strategies of Teaching. 



 

٢ – Lowering the number of students in the classrooms in which the Modern Strategies of 
Teaching project is applied. 
٣ – Following up the modern strategies of teaching project and evaluating it periodically. 
٤ - Encouraging teachers to read new studies and research in education.   
٥ - Providing schools applying the Modern Strategies of Teaching project with all sorts of aids that 
facilitates that application of the project.  

Researcher 
Mohammed bin Khatem bin Hamid AL-Harithi 

 اإلھداء
 

 والدّي العزیزین حفظھما اهللا وأطال عمرھماإلى  
أشكركما على ما تفضلتما بھ علّي ِمْن حسن تربیة، ودعاء مستمر لمس ت   

 .آثاره في مسیرة حیاتي
 إلى زوجتي الغالیة 

 
فقد كنِت كالشمعة التي تحترق لتضيء لآلخ رین، فق د تحمل ِت الكثی ر م ن      

 .تقدیرأجل إكمال دراستي، فلِك مني خالص الشكر وال
 

 إلى ولدّي متعب ومودة 
فقد اكتح ل نظ ري برؤیتكم ا أثن اء كتاب ة ھ ذه الدراس ة، وأتمن ى أن أك ون           

 .لكما قدوة صالحة ومثًال یحتذى
 إلى إخواني وأخواتي 

فق  د ك  ان لتش  جیعكم األث  ر الب  الغ ف  ي نفس  ي، وال  دافع الق  وي إلنھ  اء ھ  ذه       
 .الدراسة

 ل من أسدى إلّي خدمة أو نصیحةإلى أساتذتي وزمالئي وأصدقائي وك 
 .أھدیكم ھذا الجھد المتواضع 
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 الشكر والتقدیر
  } َلَشِدیٌد َعَذاِبي ِإنَّ َكَفْرُتْم َوَلِئن َألِزیَدنَُّكْم َشَكْرُتْم َلِئن َربُُّكْم َتَأذََّن َوِإْذ{ :الحمد اهللا القائل     

اللھم لك الحمد ولك الشكر أوًال وأخرًا، فأنت المعین وأنت الھادي إلى سواء السبیل، والصالة 
 "ناس ال یشكره اهللا من ال یشكر ال: " والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین القائل

بعد أن وفقني اهللا إلتمام ھذا العمل، أتقدم بفائق الشكر وعظیم االمتنان، لسعادة الدكتور      
عبداهللا بن محمد الحمیدي المشرف على ھذه الرسالة، الذي تكّرم علّي بجزء من وقتھ / الفاضل

جاح ھذا العمل، فقد كان نعم المعین، الثمین لتقدیم التوجیھ  العلمّي الذي كان لھ األثر البالغ في إن
ومثًال یحتذى في بناء العالقة بین األستاذ وطالبھ في التواصل والمتابعة دون ملل أو كلل، فلھ 
مني خالص الدعاء بأن یرفع اهللا قدره، ویعظم أجره، ویبارك لھ في علمھ ووقتھ، وأن یطیل 

 .عمره في طاعتھ
/ أسعد بن حسن مكاوي، وسعادة الدكتور/ عادة الدكتور كما أتقدم بخالص الشكر لكل من س     

خالد بن سعد السلیمي، على تفضلھما بتحكیم خطة ھذه الدراسة، وإبداء مالحظاتھما 
 .وتوجیھاتھما القیمة على الخطة

كما أشكر جمیع من ساھم في تحكیم أداة ھذه الدراسة، الذین  كان لتوجیھاتھم األثر البارز      
 .اة في صورتھا النھائیةفي خروج األد

زھیر بن أحمد / كما أصل الشكر لسعادة عمید كلیة التربیة بجامعة أم القرى الدكتور     
دخیل اهللا الدھماني، / حمزة بن عبداهللا عقیل، والدكتور/ الكاظمي، وسعادة وكیلّیھ الدكتور

أحمد / واألخ األستاذمحمد بن معیض الوذیناني، / ورئیس قسم اإلدارة التربویة سعادة الدكتور
 .باحمدین على تعاونھم الدائم ودعمھم المستمر

زھیر بن /وأتقدم بجزیل الشكر ووافر االمتنان ألعضاء لجنة المناقشة كل من سعادة الدكتور     
عبدالقادر بن صالح بّكر على قبولُھما مناقشة ھذه الرسالة، / أحمد الكاظمي ، وسعادة الدكتور

الحظات وآراء قّیمة أثناء المناقشة ساھمت في إخراج ھذه الدراسة بالشكل وعلى ما قدماه من م
 .المطلوب

/ خالد بن محمد الدوسري، واألستاذ/ حسن بن محمد القرني، واألستاذ/ كما أشكر األستاذ     
نایف بن قلیل الحارثي، على وقفتھم المخلصة الصادقة في مساعدتي في توزیع استبانات 

سلمان بن خاتم الحارثي على / ي الریاض والشرقیة، وأشكر أخي األستاذالدراسة في منطقت
 .خالد بن ثابت الحارثي على ترجمة ملخص الدراسة/ مراجعة الدراسة لغویًا، وأشكر األستاذ

/ بكر بصفر، ومساعده الدكتور/ كما أشكر سعادة مدیر عام تعلیم منطقة مكة المكرمة األستاذ    
/ دم المساعدة والتسھیالت لتطبیق الدراسة، وأخص بالشكر األستاذمحمد الشمراني، على تق

حازم داغستاني على مساعدتھ بكل ما أحتاجھ مما یتعلق بمشروع إستراتیجیات التدریس 
 .عواض بن مبارك الحارثي على تقدیم المشورة والنصیحة/ وتوزیع بعض االستبانات، واألستاذ

الریاض، والمنطقة الشرقیة على تسھیل مھمتي في وأشكر سعادة مدیرّي تعلیم منطقة      
 .تطبیق الدراسة

ھـ، ١٤٢٨، ١٤٢٦كما أتقدم بالشكر لجمیع زمالئي الذین سبقوني والذین بعدي؛ بدفعتي      
على مساعدتي بكل ما أحتاجھ من معلومات وتوجیھات، وسؤالھم الدائم عني وعن مراحل سیر 

 .ھذه الدراسة
خص ساھم بجھد مشكور سواء كان توجیھًا أو نصیحة، فھم كثر فاطلب كما أتقدم بالشكر لكل ش

 .منھم العذر في عدم ذكر أسمائھم؛ فلھم دعائّي بظھر الغیب
 .وأسأل اهللا التوفیق والسداد
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 فھرس المحتویات
 الصفحة الموضوع

 أ ملخص الدراسة باللغة العربیة

 ب ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة

 ج اإلھداء

 د الشكر والتقدیر

 و فھرس المحتویات

 ي قائمة الجداول

 ك قائمة األشكال

 ل حققائمة المال

 ١ اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 ٢ مقدمة

 ٤ مشكلة الدراسة

 ٤ أسئلة الدراسة

 ٥ أھداف الدراسة

 ٥ أھمیة الدراسة

 ٥ حدود الدراسة

 ٦ مصطلحات الدراسة

 أدبیات الدراسة: الفصل الثاني
 

٧ 

 ٧ اإلطار النظري: أوًال

 ٨ المدرسیة اإلدارة: األول المبحث

 ٨ المدرسیة ارةاإلد مفھوم

 ٩ المدرسیة اإلدارة أھمیة

 ١٠ المدرسیة اإلدارة أھداف



 

 ١١ المدرسیة اإلدارة وظائف

 ١٣ المدرسیة اإلدارة أنماط

 ١٧ المدرسة مدیر في توافرھا المطلوب المھارات

 ١٨ المدرسة لمدیر الالزمة الكفایات

 ١٩ المدرسة مدیر وصالحیات مسؤولیات

 ٢٢ الحدیثة التدریس إستراتیجیات روعمش: الثاني  المبحث

 ٢٣ المشروع نشأة

 ٢٤ السعودیة العربیة المملكة في التدریس إستراتیجیات تطویر مبررات

 ٢٤ للمشروع العامة الفلسفة

 ٢٥ أھداف المشروع

 ٢٦ التربوي المیدان على للمشروع المتوقعة اآلثار

 ٢٨ للمشروع التنفیذیة اإلجراءات

 ٣٠ یمیةالتعل الحقائب

 ٣١ العمل فرق و التدریب

 ٣٢ المشروع شعار

 ٣٣ التدریس استراتیجیات تطویر مشروع ھیكل

 ٣٣ الحدیثة التدریس إستراتیجیات: الثالث المبحث

 ٣٤ التعاوني التعلم إستراتیجیة

 ٣٧ النَّاقد التفكیر إستراتیجیة

 ٣٩ االستقصاء إستراتیجیة

 ٤٠ واالكتشاف البحث إستراتیجیة

 ٤٢ الذھني العصف إستراتیجیة

 ٤٤ األدوار لعب إستراتیجیة

 ٤٧ المفاھیم خرائط إستراتیجیة



 

 ٤٨ العلم عملیات إستراتیجیة

 ٥١ البنائي التقویم إستراتیجیة

 ٥٢ اإلبداعي التفكیر إستراتیجیة

 ٥٦ المدرسیة اإلدارة تواجھ التي المعوقات: الرابع المبحث

 ٥٦ اإلدارّیة المعوقات

 ٦٠ الفنّیة المعوقات

 ٦٢ الدراسات السابقة: ثانیًا

 ٦٢ المحلّیة الدراسات

 ٧٣ العربّیة الدراسات

 ٨٠ العربّیة الدراسات غیر

 ٨٢ السابقة الدراسات على التعلیق

 ٨٧ إجراءات الدراسة:الفصل الثالث

 ٨٨ الدراسة منھج

 ٨٨  الدراسة عینة

 ٨٨ الدراسة عینة وصف

 ٩٢ الدراسة أداة

 ٩٣ الدراسة أداة صدق

 ٩٣ الدراسة أداة ثبات

 ٩٤ وتصحیحھا األداة تطبیق إجراءات

 ٩٤ المستخدمة اإلحصائیة األسالیب

 ٩٥ النتائج ومناقشة وتحلیل عرض: الفصل الرابع

 ٩٧ األول السؤال نتائج وتحلیل ومناقشة عرض

 ١٠١ الثاني السؤال نتائج وتحلیل ومناقشة عرض

 ١٠٥ الثالث السؤال نتائج وتحلیل ومناقشة عرض



 

 ١١٦ الرابع السؤال نتائج وتحلیل ومناقشة عرض

 ١٢٧ والمقترحات والتوصیات النتائج ملخص: الفصل الخامس

 ١٢٨ األول السؤال نتائج ملخص

 ١٢٩ الثاني السؤال نتائج ملخص

 ١٢٩ الثالث السؤال نتائج ملخص

 ١٣٠ الرابع السؤال نتائج ملخص

 ١٣١ التوصیات

 ١٣٣ المقترحات

 ١٣٤ المراجع

 ١٣٤ المراجع العربیة

 ١٤٤ المراجع األجنبیة

 ١٤٥ المالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قائمة الجداول
 الصفحة عنوان الجدول الجدولرقم 

 ٨٨ الدراسة عینة توزیع ١

 ٨٩ التعلیم إدارات حسب الدراسة عینة توزیع ٢

 ٨٩ لالعم طبیعة حسب الدراسة عینة توزیع ٣

 ٩٠ العلمي المؤھل حسب الدراسة عینة توزیع ٤

 ٩١ الخبرة سنوات حسب الدراسة عینة توزیع ٥

 معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات محاور الدراسة ٦
 

٩٣ 

 ٩٤ الدراسة أداة لمحاور الداخلي االتساق ٧

 ٩٤ الخماسي لیكرت مقیاس ٨

 ٩٦  المقیاس فئات حدود ٩

 ٩٨ اإلداریة للمعوقات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات ١٠

 ١٠٢ الفنیة للمعوقات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات ١١

 ١٠٦ العمل طبیعة لمتغیر وفقًا اإلداریة للمعوقات) ANOVA( األحادي التباین تحلیل ١٢

 ١٠٩ لعملا طبیعة لمتغیر وفقًا اإلداریة للمعوقات) Scheffe( شیفیھ اختبار  ١٣

 لمتغیر وفقًا اإلداریة للمعوقات) ANOVA( األحادي التباین تحلیل ١٤
 التعلیمیة المنطقة

١١١ 

 ١١٤ التعلیمیة المنطقة لمتغیر وفقًا اإلداریة للمعوقات) Scheffe( شیفیھ اختبار  ١٥

 ١١٧ العمل طبیعة لمتغیر وفقًا الفنیة للمعوقات) ANOVA( األحادي التباین تحلیل ١٦

 ١٢٠ العمل طبیعة لمتغیر وفقًا الفنیة للمعوقات) Scheffe( شیفیھ اختبار ١٧

 ١٢٢ التعلیمیة المنطقة لمتغیر وفقًا الفنیة للمعوقات) ANOVA( األحادي التباین تحلیل ١٨

 ١٢٥ التعلیمیة المنطقة لمتغیر طبقًا الفنیة للمعوقات) Scheffe( شیفیھ اختبار ١٩
 
 
 



 

 قائمة األشكال
 الصفحة عنوان الشكل م الشكلرق

 ٣٢ المشروع شعار ١

 ٣٣ الحدیثة التدریس إستراتیجیات مشروع ھیكل ٢

 ٨٩ التعلیم إدارة حسب الدراسة عینة أفراد توزیع ٣

 ٩٠ العمل طبیعة حسب العینة أفراد توزیع ٤

 ٩١ العلمي المؤھل حسب الدراسة عینة أفراد توزیع ٥

 ٩٢ الخبرة  سنوات حسب ةالدراس عینة أفراد توزیع ٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قائمة المالحق
 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

 ١٤٦ االستبانة االستطالعیة ١

 ١٥٠ قائمة بأسماء المحكمین ٢

 ١٥٢ االستبانة في صورتھا النھائیة ٣

 ١٥٧ بیان بمجتمع الدراسة في الریاض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقیة ٤

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 
      الحم  د هللا ال  ذي خَل  ق اإلنس  ان م  ن َع  َدم، وَعلَّم  ُھ م  ا ل  م یعل  م، وَرغَََّب  ُھ ف  ي العل  م         

اْقَرْأ ِباْس ِم َربِّ َك    {: األكرم حیث قال تعالىوالتَّعّلم في أّول سورة أنزلت على رسولھ 
 .٥سورة العلق آیة }  الَِّذي َخَلَق

وعل ى   rمحم د ب ن عب داهللا     ،یةي البشریة ومعلِّ م اإلنس ان  والصالة والسالم على ھاد
 :أمَّا بعُدآلھ وصحبھ، ومن سار على نھجھ، واقتفى أثره إلى یوم القیامة، 

ال یخف  ى عل  ى أح  د م  ا للتعل  یم م  ن إس  ھام كبی  ر ف  ي الرق  ي والنھ  وض ب  األمم             
لف رد الم  تعلم  الھ دف األس اس م ن التربی  ة والتعل یم ھ و تنمی ة ا      والمجتمع ات، كم ا أنَّ   

متوازنًا جسدیًا واجتماعیًا ونفس یًا وعاطفی ًا وأخالقی ًا، م ن خ الل       ،وبناؤه بناًء شمولیًا
، تزوی  ده بالمع  ارف والق  یم والمھ  ارات التخصص  یة الت  ي تجع  ل من  ھ شخص  ًا إیجابی  اً 

 الفصل األول
 المدخل للدراسة
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•  

•  
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یحق ق رف اه    حتىقادرًا على اإلسھام اإلیجابي في حل مشكالتھ ومشكالت مجتمعھ ، 
وقد ُعنیت وزارة التربیة والتعل یم بھ ذا األم ر وأخ ذت عل ى عاتقھ ا        .مجتمعھ ووطنھ

تطویر التعلیم في شتى المجاالت، وكان من أھم ھذه المجاالت التجدید والتطویر في 
 أص بح جدی دة،   س تراتیجیات تدریس یة  إنظریات وإستراتیجیات التدریس؛ ومع ظھور 

علم ي  ي الموقف التعلیمي التَّتحسین وتطویر أداء كل من المعلم والطالب ف ضروریًا
أو  بما یلبي متطلبات التغییرات والتجدیدات التربویة سواء أكانت وسائل، أو أدوات،

 ویتطل ب ذل ك ت دریب المش رفین     .ستراتیجیات وأسالیب تدریس یة إتقنیات تربویة، أو 
وم  ن ث  مَّ  ،والمعلم  ین عل  ى تطبی  ق ھ  ذه التغیی  رات والتجدی  دات التربوی  ة   والم  دیرین

؛ حت ى  ، اعتمادًا على قدراتھم وخبراتھم المیدانیة الثری ة فیھا یرھا وابتكار الجدیدتطو
ُیعد المعلم إعدادًا یتواكب مع متطلبات العصر، ویمتلك مجموعة من اإلس تراتیجیات  
والمھارات التي یستطیع من خاللھا أن یقدم درسھ دون االعتماد على طریقة واحدة، 

جیات التدریس الت ي  تس عى إلح داث نقل ة نوعی ة ف ي       بل یعتمد على عدد من إستراتی
 .المھارات الفكریة واالجتماعیة والعلمیة لدي الطالب

أضافت الثورة التكنولوجیة والمعرفیة الت ي نعیش ھا اآلن تط ورات كبی رة، ف ي      و     
مجاالت عدیدة ف ي عص رنا الحاض ر، م ن أھمھ ا التأكی د عل ى أھمی ة ال تعلم ال ذاتي،           

الناش  ئة، وفق  ًا لمتطلب  ات الحی  اة والمتغی  رات االجتماعی  ة والثقافی  ة،    وتربی  ة األجی  ال
ولكي نحقق ھذا التغییر أصبح من الضروري تغییر دور المعلم من مقدِّم للمعلومات 

، كم ا یج ب تغیی ر دور الم تعّلم م ن مج رد       مسھل الكتساب المعرف ة ومسمعًا لھا إلى 
ونش  اط وإیجابی  ة ع  ن طری  ق     االس  تماع وتلق  ي المعلوم  ات إل  ى دور أكث  ر حیوی  ة     

المشاركة وممارسة األنشطة بمفرده، أو مع زمالئھ، أو مع معلمھ، وإعطاءه فرصة 
أكبر للتعلم واالعتماد على نفس ھ وإظھ ار قدرات ھ، ولتحقی ق ھ ذا التفاع ل ب ین المعل م         
والمتعلم یجب التجدید والتنویع في أسالیب وطرائق التدریس المس تخدمة، واالعتم اد   

ائ  ق ت  دریس حدیث  ة، حی  ث ن  ادت وزارة التربی  ة والتعل  یم ب  ذلك ع  ن طری  ق  عل  ى طر
، ال  ذي ش  رعت ال  وزارة ف  ي تفعی  ل مش  روع تط  ویر إس  تراتیجیات الت  دریس الحدیث  ة 

ستراتیجیات إلجنة الخبراء بمشروع تطویر ھـ،  كما ورد عن ١٤١٩فكرتھ منذ عام 
: لتحضیریة وتشملالمرحلة ا:وبدأت فیھ على ثالث مراحل ھي).ھـ١٤٢٣(التدریس 

اختی  ار وتجھی  ز  المش  رفین   ، وإع  داد الحقائ  ب التدریبی  ة  ، وإع  داد اإلط  ار النظ  ري  
، ومرحل  ة التھیئ  ة  اختی  ار المن  اطق ، واختی  ار المش  رفین ف  ي المن  اطق   ، والم  دربین

ح  ول المش  روع، ومرحل  ة التطبی  ق  إع  داد نش  رات ، وعق  د لق  اءات تعریفی  ة :وتش  مل
تطبی   ق مرحل   ي ف   ي المن   اطق  ، ون الم   دربینت   دریب المش   رفی: والمتابع   ة وتش   مل

، فوق   ع التوس   ع ف  ي التطبی   ق ، والمتابع  ة والتق   ویم ، وت   دریب المعلم   ین، والمخت  ارة 
: االختیار على ست إدارات تعلیمیة تكون النواة األول في تطبیق ھ ذا المش روع ھ ي   
م إدارة تعل  یم الری  اض، وإدارة تعل  یم العاص  مة المقدس  ة بمك  ة المكرم  ة، وإدارة تعل  ی 

المنطقة الش رقیة، و إدارة تعل یم الح دود الش مالیة، و إدارة تعل یم عنی زة، إدارة تعل یم        
وت  م اختی  ار مجموع  ة مخت  ارة م  ن  . ص  بیا، موزع  ة جغرافی  ا عل  ى من  اطق المملك  ة  

اإلس   تراتیجیات تمث   ل إس   تراتیجیات المش   روع، ُیس   عى إل   ى توطینھ   ا ف   ي المی   دان   
 .التربوي



 

تكون مواكبة لتطبیق المشروع، والوقوف على أبرز فشرع الباحث في ھذه الدراسة ل
المعوقات التي تحول دون تفعیل اإلدارة المدرسیة لھذا المشروع من خالل محورّي 
المعوقات اإلداریة، والمعوقات الفنّیة، لیتمكن الباحث من تقدیم توصیات قد تسھم في 

الل فص ول  إزالة أو تخفیف بعض المعوقات إْن وج دت؛ فتناول ت الموض وع م ن خ      
الفص  ل األول یتن  اول اإلط  ار الع  ام للدراس  ة،   : الدراس  ة الخمس  ة المتمثل  ة فیم  ا یل  ي  

والفص   ل الث   اني وتن   اول أدبی   ات الدراس   ة وتك   ون م   ن  أربع   ة مباح   ث أساس   یة       
تھ ا،  أھمیھ ا، و مفھومالمبحث األول اإلدارة المدرسیة وتعرض الباحث فیھا إل ى  :ھي

ارات م دیر المدرس ة، وكفایات ھ، ومس ؤولیاتھ،     وأھ دافھا، ووظائفھ ا، وأنماطھ ا، ومھ     
، وتن  اول مش  روع إس  تراتیجیات الت  دریس الحدیث  ة   : الث  انيوص  الحیاتھ، والمبح  ث  

تھ، ومبررات  ھ، وفلس  فتھ، وآث  اره المتوقع  ة، وإج  راءات تنفی  ذه، و     نش  أالباح  ث فی  ھ  
ش ر  ، وتناول الباحث فی ھ  التعری ف بع  إستراتیجیات التدریس الحدیثة: المبحث الثالث

، التفكی ر النَّاق د  ، وإس تراتیجیة ال تعلم التع اوني   إستراتیجیات طبقت في المشروع ھ ي  
خ  رائط  ، ولع  ب األدوار ، والعص  ف ال  ذھني  ، والبح  ث واالكتش  اف  ، واالستقص  اءو

، والمبح  ث الراب  ع  التفكی  ر اإلب  داعي ، والتق  ویم البن  ائي ، وعملی  ات العل  م ، والمف  اھیم
، س واء كان ت معوق ات إدارّی ة، أو فنّی ة، ث م       رس یة المعوقات التي تواج ھ اإلدارة المد 

كتب الباحث عن بعض الدراسات السابقة سواء كانت دراسات محلی ة، أو عربی ة أو   
غیر عربیة، والفصل الثالث إجراءات الدراسة، والفصل الرابع تحلیل ومناقشة نتائج 

 .الدراسة، والفصل الخامس ملخص النتائج والتوصیات والمقترحات
 :مشكلة الدراسةتحدید 

أن كل عمل جید یكون وراءه إدارة جیدة، ف ال یمك ن لھ ذا المش روع أن ی نجح       الشك
ویؤتي ثماره ما لم تسعى اإلدارة المدرسیة لتبنیھ وتذلیل الصعوبات التي قد تعترض 

وإّن مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثة یعتمد في تفعیل ھ اعتم ادًا مباش رًا    تفعیلھ، 
المدرسیة، فال یمكن لھ أن یكون واقعًا مطبقًا في المیدان التربوي، ما لم على اإلدارة 

فكانت فكرة ھذه الدراسة  .تولیھ كل إدارة مدرسة اھتمامًا كبیرًا وحرصًا على تفعیلھ
للتع  رف عل  ى المعوق  ات الت  ي یمك  ن أن تح  ول ب  ین اإلدارة المدرس  یة وتفعی  ل ھ  ذا      

إلداریة، والفنیة، التي تعت رض ل إلدارة   ، من أجل التعرف على المعوقات االمشروع
المدرس  یة ف  ي تفعی  ل ھ  ذا المش  روع، ومحاول  ة حص  رھا واقت  راح الحل  ول المناس  بة    

 .لتذلیلھا
الت  ي  وق  اتمعم  ا ال: ویمك  ن تحدی  د مش  كلة الدراس  ة ف  ي الس  ؤال ال  رئیس الت  الي      

 الحدیثة؟ المدرسیة في تفعیل مشروع إستراتیجیات التدریستواجھ اإلدارة 
 :ویتفرع من السؤال الرئیس السابق أسئلة الدراسة الفرعیة التالیة

 :أسئلة الدراسة
ما المعوقات اإلدارّیة التي تحد من تفعیل مشروع إس تراتیجیات الت دریس    -١

 الحدیثة من وجھة نظر مشرفي ومدیري ووكالء مدارس المشروع ؟
لت دریس  ما المعوقات الفنّی ة الت ي تح د م ن تفعی ل مش روع إس تراتیجیات ا        -٢

 الحدیثة من وجھة نظر مشرفي ومدیري ووكالء مدارس المشروع ؟



 

) ٠‚٠٥=a(ھ  ل یوج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة عن  د مس  توى الدالل  ة     -٣
 ، تبعا لطبیعة العمل، والمنطقة التعلیمیة؟ةبالنسبة للمعوقات اإلداری

) ٠‚٠٥=a(ھ  ل یوج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة عن  د مس  توى الدالل  ة     -٤
 عوقات الفنیة، تبعا لطبیعة العمل، والمنطقة التعلیمیة؟بالنسبة للم

 :أھداف الدراسة
 :ھدفت ھذه الدراسة التعرف على

المدرس   یة ف   ي تفعی   ل الت   ي تواج  ھ اإلدارة   وق  ات اإلداری   ة، والفنی   ة معال -١
 .الحدیثة مشروع إستراتیجیات التدریس

إذا م   ا ك   ان ھن   اك ف   روق ذات دالل   ة إحص   ائیة عن   د مس   توى الدالل   ة        -٢
)a=بالنس  بة للمعوق  ات اإلداری  ة، والفنی  ة، تبع  ا لطبیع  ة العم  ل،       ) ٠‚٠٥

 والمنطقة التعلیمیة؟
 :أھمیة الدراسة

تنبع أھمیة ھذه الدراسة في أنَّھا تسعى إلى التعرف على المعوق ات الت ي تواج ھ         
كم  ا تتض  ح . اإلدارة المدرس  یة ف  ي تطبی  ق مش  روع إس  تراتیجیات الت  دریس الحدیث  ة  

 :دراسة من خالل المبررات التالیةأھمیة ھذه ال
إنَّ مش   روع إس   تراتیجیات الت   دریس الحدیث   ة م   ن المش   اریع الطموح   ة،   -١

ویتوق  ع من  ھ أن ُیح  دث نقل  ة نوعی  ة ف  ي طرائ  ق الت  دریس، ل  ذا ك  ان م  ن      
معرف  ة الص عوبات والمعوق  ات الت ي تعترض  ھ، والس عي إل  ى     يالض رور 

 .تقدیم الحلول المناسبة لھا
ھذه الدراسة تع د م ن أول ى الدراس ات الت ي ت درس       حسب علم الباحث إنَّ  -٢

 .المعوقات التي تواجھ تفعیل مشروع إستراتیجیات التدریس
یؤّمل الباحث أن تسھم ھ ذه الدراس ة ف ي حص ر المعوق ات الت ي تح د م ن          -٣

 .  تفعیل مشروع إستراتیجیات التدریس
 :حدود الدراسة

، ةق ات اإلداری   تسعى ھذه الدراس ة إل ى تحدی د المعو   : الحدود الموضوعیة -١
والفنیة، التي تقف أمام اإلدارة المدرسیة في تفعیل مش روع إس تراتیجیات   

 .التدریس الحدیثة
طبق  ت ھ  ذه الدراس  ة عل  ى مش  رفي وم  دیري ووك  الء     : الح  دود المكانی  ة  -٢

 .مدارس المشروع في كل من الریاض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقیة
یة الفصل الثاني للعام الدراسي طبقت ھذه الدراسة في نھا:الحدود الزمانیة -٣

 .ھـ١٤٢٩/١٤٣٠ھـ، وبدایة الفصل األول للعام الدراسي ١٤٢٨/١٤٢٩
 :مصطلحات الدراسة

ة الفنّی   و ةاإلدارّی   و الصعوباتأمجموعة المشكالت :"عّرفھا الباحث بأنَّھا المعوقات
دیث ة  التدریس الح تتفعیل إدارة المدرسة لمشروع إستراتیجیا من أو تحد التي تحول

". 
إن إس تراتیجیة الت دریس   ) م٢٠٠٣(جمع إستراتیجیة،و عرفھ ا الحلی ة    :إستراتیجیات

مجموع  ة اإلج  راءات واألنش  طة واألس  الیب الت  ي یختارھ  ا المعل  م أو یخط  ط    " ھ  ي 
إلتباعھا الواح دة تل و األخ رى بش كل تسلس ل مس تخدمًا اإلمكان ات المتاح ة المس اعدة          

 .١٠١ص" اةلطلبتھ على إتقان األھداف المتوخ



 

مجموعة من طرائق التدریس الحدیث ة، ت م اختیارھ ا م ن     " وعّرفھا الباحث بأنَّھا     
قبل وزارة التربیة والتعلیم، ُیدرب علیھا المعلم ویستعین بھا في تقدیم درسھ لطالبھ، 
لیكسبھم بعض المھارات التعلیمة والتربویة واالجتماعیة، مستخدما الطریقة المناسبة 

  ". لكل درس
ھ و مش روع  تبنت ھ وزارة التربی ة     " : مشروع تطویر إستراتیجیات التدریس الحدیثة

والتعلیم یقّدم للمیدان التربوي عدد من إستراتیجیات الت دریس، ویس عى إل ى توطینھ ا     
 ".وتطبیقھا في العملیة التعلیمیة

ھ   م مجموع   ة م   ن المش   رفین الترب   ویین، ت   م ت   دریبھم عل   ى    " :مش   رفو المش   روع
یات الت     دریس، وكلف     وا بت     دریب المعلم     ین واإلداری     ین عل     ى ھ     ذه    إس     تراتیج

 ".اإلستراتیجیات، ومتابعة تطبیقھا، في المناطق المطبق فیھا المشروع
ھ م م دیرو ووك الء الم دارس الت ي  یطب ق فیھ ا        ": مدیرو ووكالء مدارس المش روع 

 ".مشروع  إستراتیجیات التدریس الحدیثة
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 اإلدارة المدرسیة: المبحث األول
ُتعد اإلدارة المدرسیة حجر الزاویة ف ي العملی ة التعلیمی ة والتربوی ة، فھ ي الت ي            

تنی  ر الطری  ق وتفت  ق أذھ  ان الع  املین ف  ي المی  دان الترب  وي، لتص  ل بھ  م إل  ى تحقی  ق   
ة األھداف التي وضعت لھا، كم ا أنھ ا تعم ل عل ى ت وفیر من اخ ص حي ع ام بالمدرس          

تام، تسود فیھ عالقات طیبة بینھم، وتسعى إل ى   حیعمل فیھ كل أفراد المدرسة بارتیا
تحقی  ق النظ  ام واالس  تقرار ف  ي المدرس  ة، وتعم  ل أیض  ًا عل  ى رف  ع ال  روح المعنوی  ة   
للعاملین، وتزید من دافعی تھم للعم ل وتحقی ق اإلنج از، فق د تع رض الباح ث ف ي ھ ذا          

ث مفھومھ ا، وأھمیتھ ا، وأھ دافھا، ووظائفھ ا،     المبحث إلى اإلدارة المدرس یة م ن حی    
 .وأنماطھا، وكفایات ومسؤولیات وصالحیات مدیر المدرسة

 :مفھوم اإلدارة المدرسیة
ق  د أدى تط  ور الفك  ر اإلداري والفلس  في والترب  وي إل  ى تغی  ر وظیف  ة اإلدارة             

، فتع  ددت أفك  ار الترب  ویین ح  ول     المدرس  یة واتس  اع مجالھ  ا ف  ي الوق  ت الحاض  ر     
 .عریفھات

عملی  ة تخط  یط وتنس  یق   :"بأنَّھ  ا)م٢٠٠٦(فق  د ع  ّرف اإلدارة المدرس  یة حس  ین         
وتوجیھ كل عم ل تعلیم ي أو ترب وي یح دث داخ ل المدرس ة م ن أج ل تط ویر وتق دم           
التعل  یم، أو ھ  ي نش  اط تتحق  ق م  ن ورائ  ھ األغ  راض التربوی  ة وف  ق نم  اذج مخت  ارة     

 .١٩ص" ومحددة من َقبل داخل اإلدارة المدرسیة



 

مجموعة عملیات تشمل التخطیط والتنسیق :"بأنَّھا) ھـ١٤٢٤(وعّرفھا المسعري      
والرقاب  ة والتق  ویم ف  ي ض  وء األھ  داف، وت  ؤدى ھ  ذه الوظیف  ة م  ن خ  الل الت  أثیر ف  ي  

 .  ١٢٠ص" سلوك األفراد، وبما یحقق أھداف المدرسة
بھ  ا فری  ق م  ن    الجھ  ود المنس  قة الت  ي یق  وم  :" ھ  ا بأنَّ) م٢٠٠٣(فھ  ا أحم  د  عّرو     

إداری  ین وفنی  ین بغی  ة تحقی  ق األھ  داف    ) المدرس  ة ( الع  املین ف  ي الحق  ل التعلیم  ي   
التربویة داخل المدرسة تحقیقًا یتمشى مع م ا تھ دف إلی ھ الدول ة م ن تربی ة ص حیحة        

 .١٨ص" على أسس علمیة 
 الكیفی ة الت ي ت دار بھ ا    :" ھ ا محم د الص غیر أنَّ  نقًال عن  )م٢٠٠٣(أحمد وأضاف      

المدرس   ة ف   ي مجتم   ع م   ا وفق   ا ألی   دلوجیاتھا وظروفھ   ا االقتص   ادیة واالجتماعی   ة    
والسیاسیة وغیرھا من القوى الثقافیة ، وذلك لتحقیق أھدافھا ف ي إط ار من اخ تت وافر     
فیھ العالقات اإلنسانیة السلیمة والمفاھیم واألدوات واألس الیب العص ریة ف ي التربی ة     

 .١٩ص "ھد وتكلفة للحصول على أفضل النتائج بأقل ج
جمل ة  :" نق ًال ع ن ج وردن  اإلدارة المدرس یة بأنَّھ ا     ) م٢٠٠٧(وعّرف المعایطة      

الجھود المبذولة ف ي الط رق المختلف ة الت ي ی تم م ن خاللھ ا توجی ھ الم وارد البش ریة           
 .٧٦ص " والمادیة إلنجاز أھداف المجتمع التعلیمیة

 : أھمیة اإلدارة المدرسیة
طلعات المجتمعات التربویة یتحقق ُجلَّھا م ن خ الل التربی ة والتعل یم،     إّن آمال وت     

فوزارة التربیة والتعلیم ھي الجھة المنوط بھا ھذا الش أن، فھ ي الت ي تض ع األھ داف      
وترس م المس ارات الت ي تس یر فیھ ا التربی ة؛ غی ر أن وزارة التربی ة ال یمك ن لھ  ا أن          

ھذه المسارات وتسعى على تحقیق ھ ذه   تقوم بھذا الدور ما لم  یكن ھناك جھة توجھ
األھداف، وھذه الجھة ھي اإلدارة المدرسیة، الت ي تمث ل الجھ ة التنفیذی ة ف ي العملی ة       
التربوی  ة، فھ  ي الت  ي تق  وم بتوجی  ھ ومتابع  ة جھ  ود الع  املین داخ  ل المدرس  ة، لتحق  ق  

ی ة اإلدارة  األھداف التي رسمتھا وزارة التربیة والتعلیم، فمن ھنا یتضح لنا جلّی ًا أھم 
 . المدرسیة

إنَّ أھمیة اإلدارة المدرسیة تنبع من مجموعة مھام ) م٢٠٠٢(فقد أورد مصطفى      
 :أساسیة ُتؤدي إلى فاعلیتھا ھي

وضع األھداف، وتوزیع المھام والواجب ات، والقی ام بالتوجی ھ، والتنس یق،      -١
 .والتحفیز، والتقویم

قاب ة عل ى تنفی ذ األعم ال     التخطیط والتنظیم وتوجیھ جھ ود اآلخ رین، والر   -٢
 .المختلفة

 .اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانیة داخل المدرسة وخارجھا -٣
 .٣٩االستخدام األمثل للموارد البشریة والمادیة المتاحة ص  -٤
بأنَّ اإلدارة المدرسیة الزم ة لك ل مؤسس ة تربوی ة،     ) ھـ١٤٢١(وأشار الطریقي      

 .١٦إنَّھا تعمل على تحقیق أھدافھا وغایاتھا ص  وال یمكن أْن یستغنى عنھا حیث
إنَّ أھمیة اإلدارة المدرس یة تكم ن ف ي أنَّھ ا أح د      ) م٢٠٠٢(وأضاف الراوي والنبوي 

العوام  ل الحاس  مة ف  ي نج  اح اإلص  الح التعلیم  ي، وھ  ي المتغی  ر األق  وى ف  ي كف  اءة     
استخدام الموارد وفاعلیة وإنتاجیة المدرسة، كما أنَّھا المسؤولة عن حشد اإلمكانات و



 

المتاحة في تسییر العملیة التعلیمیة، وتقوم باإلشراف علیھا من أجل إنج از األھ داف   
 .٤التربویة المنشودة ص

 :  أھداف اإلدارة المدرسیة
لقد تطور مفھوم اإلدارة المدرسیة في أدبیات التربیة، فلم تبقى كما كانت الھدف      

النظام داخل المدرسة، وحصر حضور وغیاب منھا تسییر لألمور الیومیة، أو ضبط 
الطالب والمعلمین فحسب، بل تعد األمر إلى أھداف أكثر أھمیة تھتم بتنمیة الطالب 
ال  ذین ُیع  دون مح  ور العملی  ة التعلیم  ة، والمعلم  ین، والم  نھج، والمبن  ى المدرس  ي،        

فق د أورد   والوسائل التعلیمیة، وكل األمور ذات الصلة بالعملیة التعلیمی ة والتربوی ة،  
كثیر من الباحثین في التربیة كثیرًا من أھداف اإلدارة المدرسیة، ذك ر الباح ث م نھم    

ح ول أھ داف اإلدارة المدرس یة ف ذكرھا     ) م٢٠٠٥(على سبیل المثال ما قالھ عاب دین  
 :في النقاط التالیة

توفیر الظروف واإلمكانات التي تساعد على نمو الطالب بش كل مت وازن    -١
 .، وجسمیًا، وروحیًا، واجتماعیًا، ونفسیًاعقلیًا: ومتكامل

تحقی  ق األغ  راض االجتماعی  ة الت  ي ی  دین بھ  ا المجتم  ع ونش  رھا وتحقی  ق    -٢
 .التكیف والتوافق االجتماعیین

توجی  ھ الم  تعّلم ومس  اعدتھ ف  ي اختی  ار الخب  رات الت  ي تس  اعده عل  ى النم  و   -٣
 .الشخصي، ومساعدتھ في حل مشكالتھ وإعداده لمسؤولیاتھ

 . ٦٢في دراسة المجتمع، وحّل مشكالتھ، وتحقیق أھدافھ ص المساھمة  -٤
 :بعض أھداف اإلدارة المدرسیة منھا) م٢٠٠٧(وأضاف المعایطة 

إنج  از جمی  ع عملی  ات اإلدارة م  ن تخط  یط، وتنظ  یم، ومتابع  ة، وإش  راف    -١
 .داخل المدرسة بصور جیدة فّعالة

ع املین ف ي   مراعاة الفروق الفردیة في توزیع المھام والمس ؤولیات ب ین ال   -٢
 .المدرسة، بما یناسب إمكانیاتھم

 .جعل المدرسة مجتمع مصغر یمثل المجتمع اإلسالمي بكل قیمھ -٣
 .ربط المدرسة بالمجتمع، لیتكیف الطالب مع مجتمعة ویسھم في تقدمھ -٤
 . توقع المشكالت المختلفة، ووضع الحلول المناسبة لھا مقدمًا -٥
العالق   ات الجی   دة ب   ین  ت   وفیر اتص   ال جی   د ب   ین أف   راد المدرسة،لتس   ود    -٦

 .٨٥-٨٣العاملین، وحسن التصرف في شتى األمور ص ص 
 :إلى بعض أھداف اإلدارة المدرسیة منھا) م١٩٩١(وأشار أحمد 

 .توفیر اإلمكانیات المادیة والبشریة الالزمة للقیام برسالة المدرسة -١
 .توفیر الجو المالئم الصالح للعملیة التعلیمیة -٢
 .بة بین العاملین في المدرسةتحقیق عالقات إنسانیة طی -٣
 .٢٧إیجاد القدوة الحسنة للطالب ص -٤
ورأى الباحث أنَّ ما ذكره ھؤالء الب احثین م ن أھ داف اإلدارة المدرس یة، بی نھم           

قواسم مشتركة، حیث إنَّ اإلدارة المدرسیة ُترّكز على أربعة محاور رئیس ة وتس عى   
تربویة، وأھداف اجتماعیة، وأھداف  إلى تحقیقھا، وھي أھداف دینیة، وأھداف ثقافیة

 .اقتصادیة



 

 :وظائف اإلدارة المدرسیة
إدارّي وفن  ّي، یخ  دم ك  ل واح  د منھم  ا  : ل  إلدارة المدرس  یة وظ  ائف ذات ج  انبین      

تس ییر ش ؤون المدرس ة وفق ًا     : اآلخر بما یحقق أھداف المدرسة، وم ن ھ ذه األھ داف   
یل وتط ویر العم ل داخ ل المدرس ة،     للتعلیمات الصادرة م ن اإلدارة التعلیمی ة، وتس ھ   

والح رص عل ى ت  وفیر اإلمكان ات المادی  ة والبش ریة، ودف ع المعلم  ین للنم و المھن  ي،       
ومتابعة برامج التوجیھ واإلشراف داخل المدرسة، واإلشراف على النواحي المالیة، 

 ).٤٠: م٢٠٠٢مصطفى، (وتوثیق العالقة بین المدرسة ومجتمعھا 
حثین أّن ل إلدارة المدرس یة مجموع ة م ن الوظ ائف تتمح ور       وعدد كثیر من الب ا      

 .التخطیط، والتنظیم، والتوجیھ، واإلشراف، والتقویم: حول الخمس الوظائف التالیة
: إلى مجموعة من وظ ائف اإلدارة المدرس یة ھ ي   ) م١٩٩٧(فقد أشار أبو فروة      

 .اتخاذ القرارات، والتخطیط، والتنظیم، واالتصال
اتخ  اذ الق  رار،  : فح  ّدد وظ  ائف اإلدارة بخم  س عملی  ات ھ  ي   ) م١٩٩٥(أم  ا زاھ  ر   

 .والتخطیط، والتنظیم، والقیادة، والرقابة
ومن خالل النظر في الوظائف الس ابقة ل إلدارة المدرس یة رأى الباح ث أّن ھ ذه           

 .ھي وظائف اإلدارة بشكل عام سواء كانت اإلدارة مدرسیة أو غیر مدرسیة
فقد أشار إلى أّن وظ ائف اإلدارة المدرس یة ت تلخص ف ي     ) م٢٠٠١(أما العمایرة      

 :أربع نقاط أساسیة ھي
دراسة المجتمع ومش كالتھ وأھداف ھ وأمانی ھ، والعم ل عل ى ح ّل مش كالتھ         -١

 .وتحقیق أھدافھ
تزوید المتعّلم بخبرات متنوعة ومتج ددة یس تطیع م ن خاللھ ا مواجھ ة م ا        -٢

 .یعترضھ من مشاكل
تساعد على تربیة الط الب، وتعل یمھم، وتحقی ق النم و     تقدیم الخبرات التي  -٣

 .المتكامل لشخصیاتھم
رف  ع مس  توى المعلم  ین المھن  ي م  ن خ  الل اطالعھ  م عل  ى ك  ل جدی  د ف  ي    -٤

 .٥٦التربیة، لتحقیق األھداف التربویة المنشودة ص 
 :وظائف اإلدارة المدرسیة فیما یلي) ھـ١٤٢٣(في حین صنف بامشموس      

تشتمل على ت وفیر الق وى العامل ة الالزم ة للمدرس ة،      و:الوظائف اإلداریة -١
وتطبیق الوظ ائف اإلداری ة، ك التخطیط، والتنظ یم، والتوجی ھ، والمتابع ة،       
والمراقبة، وحل المشكالت اإلداریة، واتخاذ الق رارات المناس بة، وت وفیر    
ك  ل م   ا یخ   دم العملی   ة التعلیمی  ة، واالس   تخدام األمث   ل للم   وارد البش   ریة   

 . والمادیة
الحرص على النمو المھني لدي المعلمین، ورف ع مس توى   :لوظائف الفنیةا -٢

األداء، وممارس   ة اإلش   راف والتوجی   ھ والتق   ویم لھ   ذا األداء، واالھتم   ام  
باألنش  طة الص  فیة والالص  فیة، واإلس  ھام ف  ي تط  ویر المن  اھج وطرائ  ق      

 . التدریس، واالستفادة من الخبرات التربویة في مجال التعلیم
وتشمل توفیر الجو العائلي، واالس تقرار  : جتماعیة واإلنسانیةالوظائف اال -٣

اآلراء، والمی ول، والرغب ات لجمی ع     مالنفسي لكل أفراد المدرسة، واحترا



 

أف  راد المدرس  ة، وتوثی  ق الص  لة والعالق  ة ب  المجتمع الخ  ارجي، وتعریف  ھ   
بأھ   داف وب   رامج المدرس   ة، واالس   تعانة ب   أفراد المجتم   ع ف   ي دراس   ة      

ي تواج  ھ المدرس  ة والمس  اھمة الفاعل  ة ف  ي إیج  اد الحل  ول    المش  كالت الت   
 .   ٧٠-٦٨المناسبة لذلك ص ص 

أنھ یأخذ على اإلدارات المدرسیة في العالم العرب ي،  ) م٢٠٠٥(وأوضح عابدین      
اھتمامھا بالجانب اإلدارّي، واإلغفال أو التقصیر في الجان ب الفن ّي عل ى ال رغم م ن      

 . ٦٣مدرسیة ص أھّمیتھ وضروریتھ لكل إدارة
 

 :أنماط اإلدارة المدرسیة
إّن نم  ط اإلدارة المدرس   یة وطریق  ة أدائھ   ا للعم  ل داخ   ل المدرس  ة یع   ود إل   ى          

شخص یة م دیر المدرس ة، حی ث إّن ھ یق ف عل ى ھ رم الجھ از اإلدارّي ف ي المدرس ة،            
فمیولھ وطباع ھ وفلس فتھ اإلداری ة ی نعكس عل ى التنظیم ات والق رارات الت ي یتخ ذھا          

 ).٢٠٠٧المعایطة، (تي یقوم بتنفیذھا العاملون معھ داخل المدرسة وال
فقد أجمعت المراجع األجنبیة والعربیة على تصنیف اإلدارة المدرسیة إلى ثالثة      

 :أنماط، ُأختلف في تسمیتھا أحیانًا فھي على النحو التالي
 .ي، أو االستبداديالنمط األوتوقراطي، أو الفردي، أو الدیكتاتوري، أو التسلط: أوًال
 .النمط الترسلي، أو المتساھل، أو التسیبي، أو الحر: ثانیًا

، أو المش  ارك، أو اإلنس  اني، أو التع  اوني، وأطل  ق علی  ھ     يال  نمط ال  دیمقراط : ثالث  ًا
وھ   ذه التس  میة غی   ر دقیق  ة لوج  ود اخ   تالف ب  ین ال   دیمقراطي     ( ال  بعض الش  وري   

 ). والشوري
 :األوتوقراطي النمط: أوًال
إّن أصل كلم ة األوت وقراطي التینی ة تعن ي حك م الف رد       ) م٢٠٠٧(ذكر المعایطة      

الواح  د، أّي خض  وع الع  املین ف  ي المنظم  ة ألوام  ر وآراء ونف  وذ واس  تبداد وس  لطة    
 .٩٣وبطش شخص واحد داخل المنظمة ص 

كم ا ذكرھ ا عیاص رة     قراطيومن أھم الس مات الممی زة لس لوك القائ د األوت       إنَّ      
اتخاذه من السلطة الرسمیة أداة تحك م وض غط عل ى مرؤوس یھ إلجب ارھم       )م٢٠٠٦(

على إنجاز العمل، ویجعل السلطة في یده ویتحكم في كل ص غیرة وكبی رة، ویص در    
األوامر ویص ر عل ى تنفی ذھا وطاعت ھ، ویك ون اھتمام ھ منص ب عل ى إنج از العم ل           

أنھ ا أداة ض غط   فقط، وینسب كل نجاح ل ھ وك ل فش ل لمرؤوس یھ، یفھ م م ن الس لطة        
على مرؤوسیھ ویھددھم دائما بخصم الراتب وحرمانھم من المكاف آت، مم ا یح د م ن     

، ویرفض مبدأ التفویض، یفصل ب ین التخط یط والتنفی ذ،    إیصال آمالھم وشكواھم إلیھ
فالمدیر یخطط، والعاملون ینفذون، ال یراعي الفروق الفردیة ب ین الع املین، ویطب ق    

 .٣٩قًا حرفیًا ص اللوائح واألنظمة تطبی
ش خص   ولكن ھذه السمات والصفات في ھ ؤالء الق ادة تختل ف م ن ش خص إل ى           

 :حسب النماذج التالیة )م٢٠٠٦(صنفھا عیاصرة 
 :المتسلط األوتوقراطي ائدالق :النموذج األول ھو*



 

نھ أداة للعمل ومصدر لإلنت اج بغ ض النظ ر عل ى     أوینظر ھذا القائد إلى العامل      
یلج أ القائ د إل ى اس تمداد س لطتھ      وقًا اجتماعیًا یخضع لكثیر م ن المتغی رات،   مخلو ھأن

یس   تخدم الرقاب   ة ویتخ   ذ الق   رارات دون الرج   وع إل   ى مرؤوس   یھ،  وم   ن وظیفت   ھ، 
م ؤمن ب أن الض غط    ویعتمد على التھدید والعقاب دون مراعاة المش اعر،  والمباشرة، 

 .والمراقبة الشدیدة تحقق اإلنتاج
 :الخّیر أو الصالح األوتوقراطي ائدالق :ھو النموذج الثاني*

متحلی  ا بالطیب  ة  ویتمی  ز ھ  ذا القائ  د باس  تخدام اإلقن  اع ف  ي المعامل  ة لمرؤوس  یھ،          
یؤمن بالمشاركة في اتخاذ الق رار  ووالرقة عندما یرید أن ینفذوا مرؤوسیھ عمال ما، 

فی ذ العم ل بش كل    یلجأ إلى القسوة واإلكراه عندما یش عر بع دم تن  وفي بعض األحیان، 
 .من صفات ھذا القائد اإلخالص والكفاءة والحزم والنشاط في أداء عملھوجید، 

 :بقالمناور أو الّل األوتوقراطي ائدالق: النموذج الثالث ھو* 
وھذا القائد أقل استبدادًا ویقترب من النمط الدیمقراطي، یس تخدم ال ود والمرون ة         

مش اركة المرؤوس ین ف ي ص نع الق رار ولكن ھ       ال یؤمن بجدوى وفي حل المشكالت، 
عل ى أس لوب  الم ؤتمرات     یخلق ف یھم ش عور المش اركة دون إش راكھم فعلی ًا معتم داً      

اإلخباریة وھو حصول القائد على موافقة مرؤوسیھ على ما ینوي القیام بھ من خالل 
 .٤٣-٤٢ص ص  شرح أفكاره وطرح الحلول

ف  ي  ةاألوتوقراطی  عام  ة لنزع  ة القی  ادة الس  مات ال) م٢٠٠٦(كم  ا ب  ّین عیاص  رة      
 :األمور التالیة

 .بروز النزعة العدائیة بین أعضاء المنظمة، وضعف الود والمحبة -١
 .ضعف العالقات االجتماعیة بین أعضاء المنظمة -٢
 .عدم القدرة على أداء العمل إال من خالل أسلوب اإلشراف المباشر -٣
 .فوضىیؤدي غیاب القائد إلى تفكك الجماعة وشیوع ال -٤
تتصف الجماعة العاملة بانخفاض المعنویة، وارتفاع الشكوى وكثرة  -٥

 .التلف والفاقد، وظھور المشكالت  والنزاعات بین األفراد
 .ضعف قنوات االتصال بین القائد ومرؤوسیھ وبین أفراد الجماعة -٦
 .٤٤ص  بروز ظاھرة عدم االندفاع الذاتي تجاه أداء العمل -٧

 :النمط الترسلي:ثانیًا
، فھن  اك غی  اب ألي قی  ادة  ياألوت  وقراطویع  د ھ  ذا ال  نمط معاكس  ًا تمام  ًا لل  نمط        

یرض  یھ، یغل  ب عل  ى ھ  ذه القی  ادة ط  ابع  ال  ذي حقیقی ة وك  ل ف  رد ح  ر ف  ي أداء العم  ل 
الفوض  ى وس  لبیة القائ  د حی  ث ھ  ذا الن  وع م  ن القی  ادة ال تحكم  ھ الق  وانین أو سیاس  ات  

لوك القی  ادي بع  دم ت  دخل القائ  د ف  ي  مح  ددة أو إج  راءات ویتمی  ز ھ  ذا ال  نمط م  ن الس   
 .مجریات األمور

 :بما یأتي )م٢٠٠٥(ائد الترسلي كما ذكرھا عابدین ویمكن تلخیص سمات الق
إعط  اء الحری  ة الكامل  ة لألف  راد أو المرؤوس  ین ف  ي إنج  از المھم  ات دون   -١

 .أدنى تدخل فیھا
 ع دم تجنب إعطاء وجھة نظر في كثیر من األمور التعلیمیة والتربوی ة، و  -٢

 .عنھا وغالبًا ما تكون في حدود معینة إعطاء المعلومات إال حینما یسأل



 

 .عدم المشاركة في أعمال المرؤوسین وأدائھم بشكل تام -٣
 .عدم التدخل في األعمال التي تناط باألفراد إال في حدود ضیقة جدا -٤
 .عدم االھتمام بتنفیذ جمیع عملیات وعناصر اإلدارة بشكل جید -٥
 .االجتماعات المدرسیة، وإذا عقدت ال تكون فاعلة قصور االھتمام بعقد -٦
ضعف التماسك وض یق العالق ات االجتماعی ة وض عف ال روح المعنوی ة،        -٧

 .٧١ص  وعدم التعاون في إنجاز المھمات
وال شك في أّن اإلدارة المدرسیة في ظ ل ھ ذا ال نمط القی ادي تك ون غی ر ق ادرة             

ق  ادرة عل  ى تحقی  ق األھ  داف  عل  ى ض  بط الفوض  ى والتس  رب ف  ي المدرس  ة، وغی  ر   
إلى أّن اإلدارة المدرسیة بھذا النمط تؤدي ) ھـ١٤٢٣(التربویة، فقد أشار بامشموس 

إلى إھدار الوقت والجھد، وقلة التحصیل العلمي، وضعف شخصیة الم دیر، وتش تت   
الجھ  ود، وظھ  ور الزعام  ات الفردی  ة داخ  ل المدرس  ة، وس  یطرة عالق  ات المص  الح    

 .٦٣مل ص الفردیة على جو الع
 :يالنمط الدیمقراط: ثالثًا

كلمة الدیمقراطیة أصلھا یوناني وھي مكونة من كلمت ین دیم و ومعناھ ا الش عب          
أو حكم الشعب، ف أن الجماع ة    ،وكراتو ومعناھا السلطة، إذا ھي تعني سلطة الشعب

 ،والتخط یط  ،ھي التي تختار قائدھا أو تنتخبھ، یشارك األف راد القائ د وض ع األھ داف    
 ،وتس ود العالق ات الطیب ة    ،والتقویم، وأن المس ؤولیات تت وزع عل ى األف راد     ،والتنفیذ

وتف تح االتص  االت، ویق وم القائ  د بتش  جیع األف راد ویحت  رمھم، وتق ل المش  احنات ب  ین     
واإلقن اع، والق رار ف ي     ،تراعي العالقات اإلنسانیة، والحریة في االختیاروالجماعة، 

غیر تسلط أو خوف أو إرھاب ، ال یمیل القائد إلى فرض  النھایة یكون باألغلبیة من
عیاص  رة، ( اآلراء عل  ى اآلخ  رین وإنم  ا یقت  رح ویت  رك الحری  ة لھ  م ف  ي االختی  ار       

٤٥: ٢٠٠٦.( 
) م١٩٩٦(ذكرھ ا العرف ي ومھ دي     وتعتمد القی ادة الدیمقراطی ة عل ى ع دة مرتك زات     

 :األمور التالیة أھمھاو
 .تنمیة العالقات اإلنسانیة -١
 .كة في صنع القراراتالمشار -٢
 .تفویض السلطة -٣
تنس  یق جھ  ود الع  املین ف  ي المدرس  ة، وتش  جیعھم عل  ى ممارس  ة أس  لوب     -٤

 .العمل بروح الفریق
 .تكافؤ السلطة مع المسؤولیة -٥
 .التعرف على قدرات العاملین واستعداداتھم الخاصة -٦
 .توزیع األعمال بناًء على التخصص  -٧
 .لبرامج التربویة وتنفیذھاالمشاركة الفّعالة في تحدید السیاسات وا -٨
إنش   اء ب   رامج للعالق   ات العام   ة لتوض   یح دور المدرس   ة ف   ي المجتم   ع      -٩

 .٨٠والسیاسة التي یتبعھا ص
م  ن خ  الل ذل  ك نج  د أن الدراس  ات التربوی  ة تجم  ع عل  ى أن ال  نمط ال  دیمقراطي       

أفض  ل األنم  اط ف  ي تحقی  ق أھ  داف اإلدارة التربوی  ة أو المدرس  یة، فق  د أش  ار حج  ي    



 

إلى أن اإلدارة الدیمقراطیة أفض ل األنم اط، ألنھ ا تعتم د عل ى العالق ات       ) ھـ١٤٢١(
 .٢٠٩اإلنسانیة، وتشرك العاملین في تخطیط العمل، وتنظیمھ، وتقویمھ ص 

إل  ى أنَّ ھن  اك إجم  اع كبی  ر عل  ى أّن نم  ط  ) م٢٠٠٧(وأوض  ح حس  ان والعجم  ي      
لمدرس ة ألھ دافھا المرس ومة،    اإلدارة الدیمقراطیة أفضل األنماط في إدارة وتوجی ھ ا 

 .٢٤٧ولقربھا من نفوس العاملین ص
 
 
 ووكیلھا مدیر المدرسة 

مدیر المدرسة محور أساس من محاور العملیة التعلیمیة والتربویة، فھ و بمثاب ة        
ب دون م دیٍر    -أّیًا كانت ھ ذه المؤسس ة   –القلب من الجسد، فال یمكن أن تقوم مؤسسة 

ھذه المؤسسة مؤسسة تربویة مثل المدرس ة، ل ذا ف ال ب د أن     لھا، فضًال عن أن تكون 
ل  ھ  -س  واًء ك ان م  دیرًا أو وك یالً   –یعتل ي ھ  رم ھ ذه المؤسس  ة التربوی ة قائ  د ترب وي     

 .مھارات، وكفایات، ومسؤولیات، سوف نتعرض لذكر أھمھا في ھذا المحور
 :المھارات المطلوب توافرھا في مدیر المدرسة: أوًال
الق درة عل ى اس تخدام وتطبی ق     " :بقول ھ المھ ارات   )م١٩٨٥(لمي وقد عرف الس       

  .٢٢ص " األصول والمعارف التي تحكم عمل الفرد
ھن اك مجموع ة م ن المھ ارات ال الزم      ورأى كثیر من الباحثین في مجال التربی ة أّن  

حت ى ی تمكن م ن    بد من وجودھا ف ي م دیر المدرس ة    توافرھا في مدیر المدرسة، وال 
یمكن تصنیفھا إلى أربعة مھارات كما أوردھا ویاتھ على وجھ صحیح، القیام بمسؤول

 :ھي) م  ٢٠٠٥(عابدین 
وتش  مل مجموع  ة الص  فات والخص  ائص الجس  میة   :المھ  ارات الذاتی  ة الشخص  یة -١

وتعامل  ھ م  ع  ،ت  ؤثر ف  ي مع  الم شخص  یتھ وس  لوكھ  والعقلی  ة واالنفعالی  ة للم  دیر الت  ي 
مًا، بل تعتمد أساس ًا عل ى   مھا تعّلتعّل یتّم رات الاآلخرین و استجاباتھم لھ، وھذه المھا

تتفاع  ل م ع مجموع  ة م ؤثرات م  ن البیئ ة كاألس  رة،     لم دیر ل  دى اس تعدادات فطری ة   ا
الس  مات الشخص  ّیة، والق  درات  : ، وم  ن ھ  ذه المھ  ارات ...وحی  اة الطفول  ة، والرف  اق 

 .العقلّیة، والمبادأة واالبتكار، والقدرة على ضبط النفس
معرف  ة المتخصص  ة ف  ي اإلدارة والتربی  ة وم  ا   الویقص  د بھ  ا :  ةالفنّی  المھ  ارات  -٢

، تمكن ھ م ن القی ام    متوفرة لدى مدیر المدرس ة ا من حقائق ومفاھیم وأسس میرتبط بھ
، وبمعن  ى آخ  ر ھ  ي م  ا ی  رتبط بمھ  ام الم  دیر ومس  ؤولیاتھ، س  واء  ولیاتھؤبعمل  ھ ومس  

اء بمتطلب ات عمل ھ، وبل وغ    أكانت مسؤولیات إداریة، أو إشرافیة، تس اعده عل ى الوف    
 .غایات التربیة والتعلیم

الطریق التي یتعامل بھا م دیر المدرس ة م ع مرؤوس یھ     ھي   :المھارات اإلنسانیة -٣
س  واء ك  انوا وك  الء، أو معلم  ین، أو فنی  ین، أو ط  الب، أو أولی  اء أم   ور         بنج  اح ، 
م  اعي، بم  ا ی  ؤدي إل  ى تنس  یق جھ ودھم، وإش  اعة ج  و التع  اون والعم  ل الج  الط الب، 

ویش  یر الب  احثون إل  ى أن ھ  ذه  وال  تمكن م  ن ج  ذبھم وحف  زھم للعم  ل بج  د وإخ  الص، 
ر م ن الدراس ة والت دریب لل تمكن     یحتاج إلى كثتو المھارات أكثر المھارات صعوبة،

 .اوإتقانھ امنھ



 

بم  دى كف  اءة الم  دیر  ھ  ذه المھ  ارات تعل  ق تو ):التص  وریة(المھ  ارات اإلدراكی  ة -.٤
، وإدراك أث ر العالق ات   ء العملی ة التعلیمی ة  ھ، ورب ط أج زا  تنظیم مدرس ت   في رؤیتھو

مھ  ارة م  دیر  ؛ وتش  مل أیض اً كك ل  التنظ  یم ف  يب ین األج  زاء والتغی رات الت  ي تح دث    
شمولیة العملیة التربویة والعالقة بین المدرسة والمجتمع ، ولیس  إدراكالمدرسة في 

النظر إلى التعل یم كعملی ة   مجرد النظر إلى اإلدارة المدرسیة كعلم تسییر األمور، أو 
 .٩٤-٩٠ص ص منفصلة عن التخطیط والتطویر والتقویم واإلرشاد 

 :الكفایات الالزمة لمدیر المدرسة: ثانیًا
في ضوء المھارات السالفة الذكر، استخلص الباحث بعض الدارسین والباحثین       

لقی ام بمھام ھ،   مجموعة من الكفایات الالزمة لمدیر المدرس ة، یحتاجھ ا لی تمكن م ن ا    
 .ومسؤولیاتھ

وقبل الحدیث ع ن تل ك الكفای ات نتع رف عل ى مفھ وم ھ ذه الكفای ات فق د عّرفھ ا                
الق  درة عل  ى عم   ل ش  يء، أو إح  داث نت   اج     : " إّنھ   ا) م١٩٧٢(ھاوس  ام وھوس  تون   

الق  درة عل  ى أداء العم  ل الم  رتبط    :" أنھ  ا) م٢٠٠٥(وعّرفھ  ا عاب  دین  . ٣ص"مع  ین
 . ٩٥ص " ابإدارة المدرسة ورسالتھ

ل یس الك فء م ن یمتل ك مھ ارة عم ل ش يء        ):"م١٩٨٣(وفي ھذا السیاق قال مرعي 
فحسب، بل ال بّد م ن امتالك ھ أیض ًا ثق ة كبی رة ب النفس تمنح ھ الق درة عل ى المب ادرة           
والمبادأة؛ولذلك فاإلنسان لیس محصلة خبراتھ فق ط، ب ل وقدرات ھ عل ى المب ادرة إل ى       

 .٢٢ص"ملة على المعرفة، واألداء والثقة بالنفسالعمل، وبذلك تصبح الكفایة مشت
الكفای  ات الض  روریة الت  ي یحتاجھ  ا م  دیر    ) م١٩٩٣(ولخ  ص فھم  ي ومحم  ود       

 :المدرسة في األمور التالیة
أن ُیّل  م م  دیر المدرس  ة بم  ا توص  ل إلی  ھ عل  م ال  نفس م  ن نت  ائج أساس  یة فیم  ا یتعل  ق          -١

ل  تعلم، الت  ي تق  وم علیھ  ا ط  رق   بالطبیع  ة اإلنس  انیة، ومراح  ل النم  و، وس  یكولوجیة ا  
 .وأسالیب التدریس، وتنظیمات المناھج الدراسیة

أن یكون لدى مدیر المدرسة خلفیة قویة بالعلوم االجتماعیة لفھم المدرس ة والمجتم ع    -٢
المدرسي كنظم اجتماعی ة، وبص فة خاص ة عل م االجتم اع التنظیم ي وس لوك الناش ئة         

 .تي تواجھھالذي یمكن أن یعینھ على فھم المشكالت ال
أّن ُیّل   م م   دیر المدرس   ة بش   كل متكام   ل ب   البرامج التعلیمی   ة الت   ي تق   ّدمھا المدرس   ة      -٣

 .باعتبارھا روافد لنظام عضوي واحد
أن یك  ون م  دیر المدرس  ة ق  ادرا عل  ى معرف  ة م  واطن الق  وة والض  عف ف  ي مختل  ف        -٤

ف ي  البرامج الدراس یة واألنش طة التعلیمی ة المتص لة بھ ا، كم ا یج ب أن یك ون م اھرًا          
 .استخدام األسالیب الفّعالة في تحقیق تقدم تلك البرامج

أّن یكون لدى مدیر المدرسة معرفة جیدة باألسالیب الفنیة التي تحقق لھ إشرافًا فعلیًا  -٥
 .على ما یدور داخل الفصول الدراسیة

أّن یمتلك مدیر المدرسة خلفیة ثقافیة واجتماعیة ُتمكَّن ھ م ن فھ م األنظم ة االجتماعی ة       -٦
 .حلیة،  وتساعده في أداء الدور القیادي داخل المجتمع المحليالم

أّن یكون لدى مدیر المدرسة القدرة على العمل التعاونّي والقی ادّي وم ا یحتاج ھ ذل ك      -٧
م  ن مھ  ارات ومعلوم  ات متخصص  ة م  ن جان  ب الم  دیر، نظ  رًا لحاجت  ھ للعم  ل م  ع       

المناسبة من بین الكثی ر   أعضاء ھیأة التدریس النتقاء اإلجراءات التعلیمیة والتربویة
 .٨٨-٨٧من اإلجراءات المركبة والمختلفة وتطبیقھا ص ص

 :مسؤولیات وصالحیات مدیر المدرسة: ثالثًا



 

ھ  ـ ٢٧/٥/١٤٢٠وت  اریخ  ١٠٣٠١/٥/٢٤بن  اء عل  ى م  ا ورد ف  ي التعم  یم رق  م          
 تحدد مسؤولیات وص الحیات  القواعد التنظیمیة لمدارس التعلیم العام بعدد من المواد

أخ  ذ الباح  ث منھ  ا مال  ھ عالق  ة بھ  ذه    )ھ  ـ١٤٢٠( وزارة المع  ارفم  دیر المدرس  ة؛ 
 :الدراسة وھي على النحو التالي

ول األول في مدرستھ ، وھو المشرف على جمیع شؤونھا ؤھو المس: مدیر المدرسة 
التربویة والتعلیمیة واإلداریة واالجتماعیة ، وھو القدوة الحسنة لزمالئھ أداًء وسلوكًا 

 :ویدخل في مسؤولیاتھ ما یلي  ،
اإلحاط  ة الكامل  ة بأھ  داف المرحل  ة وتفھمھ  ا والتع  رف عل  ى خص  ائص        -١

 .طالبھا وفقًا لما جاء في سیاسة التعلیم في المملكة
تھیئ  ة البیئ  ة التربوی  ة الص  الحة لبن  اء شخص  یة الطال  ب ونم  وه م  ن جمی  ع   -٢

 .الجوانب، وإكسابھ الخصال الحمیدة
ارتھم في الفصول، واالط الع عل ى أعم الھم    اإلشراف على المعلمین وزی -٣

 .ونشاطھم ومشاركاتھم
اإلس  ھام ف  ي النم  و المھن  ي للمعل  م م  ن خ  الل تلم  س احتیاجات  ھ التدریبی  ة      -٤

واقتراح البرامج المناسبة لھ، ومتابعة التحاقھ بما یحتاج إلیھ م ن الب رامج   
مع داخل المدرسة وخارجھا، وتقویم آثارھا على أدائھ، والتعاون في ذلك 

 .المشرف التربوي المختص
التعاون م ع المشــ ـرفین الترب ویین وغی رھم مم ن تقتض ي طبیع ة عملھ م          -٥

زیارة المدرسة، وتسھیل مھماتھم، ومتابعة تنفیذ توصیاتھم وتوجیھ اتھم ،  
 .مع مالحظة المبادرة في دعوة المشرف المختص عند الحاجة

ائح واألنظم   ة ة المدرس   ة عل   ى التع   امیم والتوجیھ   ات والل   و أإط   الع ھی    -٦
الص  ادرة م  ن جھ  ات االختص  ـاص، ومناقش  تھا معھ  م ل  تفھم مض  امینھا        

 .والعمل بموجبھا وذلك من خالل اجتماع ُیعقد لھذا الغرض
تفقد منشآت المدرس ة وتجھیزاتھ ا والتأك د م ن نظافتھ ا وس المتھا وُحس ن         -٧

وإعداد سجل خاص بحالة المبنى وأعمال صیانتھ والمبادرة في  ؛مظھرھا
إدارة التعلیم عن وج ود أی ة مالحظ ات معماری ة أو إنش ائیة یخش ى       إبالغ 

 .من خطورتھا
م ا ت م   : تقدیم تقریر ف ي نھای ة ك ل ع ام دراس ي إل ى إدارة التعل یم یتض من         -٨

إنج  ازه خ  الل الع  ام، إض  افة إل  ى م  ا ت  راه إدارة المدرس  ة م  ن مب  ادرات     
ومرئی  ات تھ  دف إل  ى تط  ویر العم  ل ف  ي المدرس  ة بص  فة خاص  ة، وف  ي     

 .ارس األخرى وفي التعلیم بوجھ عامالمد
تمكینھ  :تھیئة وكیل المدرسة للقیام بعمل مدیر المدرسة عند الحاجة، مثل -٩

م  ن المش  ـاركة ف  ي زی  ارة المعلم  ین، ومتابع  ة أدائھ  م، ورئاس  ة بع  ض         
 .وغیر ذلك…،اللجان

: تنظ  یم ب  رامج النم  و المھن  ي داخ  ل المدرس  ة وأثن  اء الی  وم الدراس  ي مث  ل  -١٠
بم  ا ؛ ورش العم  ل/ لق  اءات معلم  ي التخص  ص /یـ  ـاراتج  دول تب  ادل الز



 

ُیناس  ب الج  دول الدراس  ي ومص  لحة الط  الب بع  د التنس  یق م  ع اإلش  راف   
 .التربوي في إدارة التعلیم

للط  الب : التنس  یق م  ع مؤسس  ـات الت  دریب األھل  ي لتنفی  ذ ب  رامج تدریبی  ة  -١١
ن والمعلمین وسائر العاملین في المدرسة، بعد موافقة مجلس المدرسة، دو

 .١٤-١٠ص ص  أن یترتب على ذلك أي التزامات مالیة على الوزارة
 
 

 :وكیل المدرسة: رابعًا
ُیع  ّد وكی  ل المدرس  ة المس  ؤول األول ع  ن اإلدارة المدرس  یة ف  ي حال  ة غی  اب أو       

تأخر مدیر المدرسة، أو تكلیفھ بعمل خارج المدرسة، أو حض وره دورة تدریب ھ، أو   
المھ ارات المطل وب   ن یكون مت وفر ل دى وكی ل المدرس ة     ، لذا یجب أ... اجتماع، أو

، وكذلك الكفایات الموجودة في مدیر المدرسة التي أشرنا توافرھا في مدیر المدرسة
 .إلیھا سابقًا

أّن ُی  درب وكی  ل  ) م١٩٩٦(كم  ا یج  ب عل  ى م  دیر المدرس  ة كم  ا ذك  ر الحقی  ل          
و ف ي حال ة احتیاج ھ إلدارة    المدرسة  لیكون مدیرًا للمدرسة ف ي حال ة غیاب ھ عنھ ا، أ    

مدرسة أخرى، وذلك بتكلیفھ ببعض مسؤولیاتھ، الفنیة، واإلداریة، كزیارة المعلمین، 
 .، ویكون قادرًا على تحمل المسؤولیة في أّي وقت...ورئاسة بعض االجتماعات

كما أن لوكیل المدرسة مسؤولیات وصالحیات یجب أّن یقوم بھا ویمارسھا أثناء      
 .المدرسة سوف نستعرضھا الحقًاعملھ في 

لما ورد  في القواع د   اولیات وكیل المدرسة فقد حددت وفقؤفیما یتعلق بمسأما       
وت   اریخ  ١٠٣٠١/٥/٢٤رق   م الص   ادر ب   التعمیم  التنظیمی   ة لم   دارس التعل   یم الع   ام 

ذك   ر الباح   ث منھ   ا مال   ھ عالق   ة    )ھ   ـ١٤٢٠( وزارة المع   ارف، ھ   ـ٢٧/٥/١٤٢٠
 :النحو التالي بالدراسة وھي على

یق  وم وكی  ل المدرس  ة بمس  اعدة الم  دیر ف  ي أداء جمی  ع األعم  ال التربوی  ة واإلداری  ة،  
 :وینوب عنھ في حالة غیابھ، وتشمل مسؤولیاتھ اآلتي

 .المشاركة في زیارات المعلمین في فصولھم ومتابعة أدائھم -١
 .اإلشراف على مرافق المدرسة ومتابعة المحافظة علیھا وصیانتھا -٢
كة في المج الس واللج ان ف ي المدرس ة واإلس ھام ف ي متابع ة تنفی ذ         المشار -٣

 .قراراتھا
المشاركة في االجتماعات واللقاءات وبرامج الت دریب الت ي تنظمھ ا إدارة     -٤

 .التعلیم وفق توجیھات المعنیین بھا
اإلشراف على برامج النش اط بكاف ة أنواع ھ وف ق التنظیم ات المبلغ ة إل ى         -٥

 .١٦-١٥ص المدارس ص 
 
 
 

 مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثة: مبحث  الثانيال



 

       لق  د أض  حت التربی  ة والتعل  یم ف  ي وق  ت أش  د م  ا تك  ون فی  ھ حاج  ة إل  ى التغیی  ر          
   والتطویر لمواكبة ما یتمیز بھ ھذا العصر من ث ورة علمی ة ف ي المج االت التربوی ة،      

اض یة،وما ینبث ق عنھ ا م ن     یدعمھا من وسائط وتقنیات، كالحاالت العلمیة االفتر وما
فقد أصبح بإمكان الطالب أن یجلس في مكتبة  ؛مختبرات ورحالت وأدوار افتراضیة

یس  افر ف  ي أعم  اق    وأّن أو المن  زل، المدرس  ة، أو مختبرھ  ا، أو ف  ي قاع  ة الص  ف،   
المحیطات، أو یحلق بین الكواكب والنجوم، لیرى ویكتشف، ویتواصل مع اآلخرین، 

عب  ر ش  بكات االتص  ال المتط  ورة والمتقدم  ة، دون أن یغ  ادر و ی  دخل إل  ى المكتب  ات 
 .أو البیت قاعة الصف أو المدرسة

ھذه المعطیات تدعو إلى إع ادة النظ ر والتفكی ر ف ي كیفی ة إع داد أبنائن ا لھ ذا          إّن     
القرن الجدید متفاعلین مع معطیاتھ، مؤثرین ومتأثرین، أخذًا وعطاًء، بحیث یكتسبوا 

ھا، و یول  دوھا، ویوظفوھ  ا، بم  ا یس  اعدھم ف  ي ح  ل مش  كالتھم،        المعرف  ة، وینتق  دو  
ومشكالت مجتمعھم ووطنھم، والمجتم ع اإلنس اني الكبی ر، مم ا یع ود ب النفع والخی ر        

 .على الجمیع
ولما كانت المملكة العربیة السعودیة تسعى دوم ا للوص ول إل ى مس توى أفض ل           

وف ي ھ ذا الس یاق كل ھ، ك ان      ؛ تعل یم في مجال التعلیم، كان البد من التطویر الش امل لل 
ث تخ رج طالب ا   ی  البد من إعادة النظر في م دخالت العملی ة التربوی ة وعملیاتھ ا، بح    

 .ذوي نوعیة علمیة ومھاریة وتقنیة عالیة
ة ولع  ل ذل  ك كل  ھ یتطل  ب إع  ادة النظ  ر ف  ي المن  اھج الدراس  یة، والبیئ  ات التعلمّی         

س تراتیجیات  إن ھ ذا المنطل ق ی أتي مش روع     م   ،التعلیمیة وإع داد المعلم ین وت دریبھم   
وزارة التربی ة والتعل یم، أم ال    بالتدریس الذي تتبناه اإلدارة العامة لإلشراف التربوي 

أن یك  ون لبن  ة أخ  رى ف  ي ج  دار التط  ویر ال  ذي یس  عى للرق  ي بممارس  ات المعلم  ین    
 .التدریسیة، و بالمناخ الصفي، والبیئة التعلیمیة بشكل عام

الباحث في حدیثھ في ھذا المحور عن مشروع إستراتیجیات التدریس  وقد اعتمد     
عل  ى م  ا ورد ف  ي الكتی  ب التعریف  ي    -بع  د اهللا س  بحانھ  –الحدیث  ة، معتم  دًا ف  ي ذل  ك  

لجن  ة الخب  راء بمش  روع تط  ویر    لمش  روع تط  ویر إس  تراتیجیات الت  دریس الحدیث  ة،  
ة المش روع، ومبررات ھ،   نش أ : ، وفقًا لألمور التالیة)ھـ١٤٢٣( استراتیجیات التدریس

وفلسفتھ، وأھدافھ، وآثاره المتوقعة، وإجراءات تنفیذه، وحقائب ھ التعلیمی ة، والت دریب    
 .   علیھ، وفرق العمل فیھ، وشعاره، وھیكلھ

 :نشأة المشروع
ظھرت فكرة ھذا  المش روع الرائ د و تص وره األول م ن خ الل دراس ة تق اریر             

 /١٤١٩إدارات التعل  یم بالمملك  ة للع  ام الدراس  ي   المش  رفین الترب  ویین ال  واردة م  ن   
و  ١٢٣٩/٣١لف  ت لجن  ة لھ  ذا الغ  رض بق  رار مع  الي ال  وزیر رق  م  وق  د ُأ؛ ھ ـ ١٤٢٠
و ك  ان مم  ا الحظت  ھ اللجن  ة وج  ود قص  ور واض  ح ل  دى       ؛ ھ  ـ٢٦/٢/١٤٢٠ت  اریخ 

س  تراتیجیات ت  دریس تقلیدی  ة   إالمعلم  ین ف  ي مھ  ارات الت  دریس، و اعتم  ادھم عل  ى     
طل  ب العم  ل عل  ى نق  ل الت  دریس نقل  ة نوعی  ة م  ن خ  الل تط  ویر أداء   نمطی  ة، مم  ا یت

 .ستراتیجیات التدریس المستخدمة أكثر فعالیة وحداثةإالمعلمین، و جعل 



 

ع ن مش روع    أولی اً  ورغبة في المبادرة إلى العمل، أعد أعض اء اللجن ة تص وراً        
ادة وكی  ل دم ھ  ذا التص  ور إل  ى س  ع س  تراتیجیات الت  دریس، حی  ث ُق   إمقت  رح لتط  ویر 

، )المع ارف س ابقاً  (التربی ة والتعل یم   الوزارة في حینھ، الذي رفعھ ب دوره إل ى وزی ر    
الذي أصدر موافقتھ للبدء في تنفیذ المشروع، مع التوجیھ بدعمھ الم ادي و المعن وي   

، ف ي  ٣١/ ٤٥٧و سرعة البدء فیھ، وذلك بالشرح عل ى خط اب وكی ل ال وزارة رق م      
ة المشروع في لقاء مدیري اإلشراف التربوي، وقد عرضت فكر .ھـ١٦/١٠/١٤٢٠

رجم ھ ذا التأیی د   الذي عق د ف ي مدین ة األحس اء، حی ث لق ي تأیی د الكثی ر م نھم، وق د ُت            
و      بالتوص  یة بص  یاغة آلی  ات تنفی  ذ المش  روع، وتفعیل  ھ ف  ي المن  اطق التعلیمی  ة       

 .المحافظات
كل  ف م  دیر ع  ام   ونظ  رًا ألھمی  ة المش  روع، وش  مولیتھ، وض  خامة العم  ل فی  ھ،       

للعمل في المشروع، لیصبح األول مدیرًا تنفذیًا، واآلخ ر مس اعدًا    إلشراف التربويا
لمشروع إس تراتیجیات  "لجنة الخبراء :" طلق علیھایلي ذلك تشكیل لجنة رئیسة ُأ ؛لھ

ھ  ـ، لیص بح أول اجتم  اع  ١/١١/١٤٢١، و الت  ي ب دأت أعمالھ  ا ف ي   الت دریس الحدیث ة  
 .قة الفعلیة للمشروع، و بدء التخطیط لھ، وتنفیذ أھدافھلھذه اللجنة االنطال

 
 
 

 :ستراتیجیات التدریس في المملكة العربیة السعودیةإمبررات تطویر 
ستراتیجیات التدریس في المملكة العربیة السعودیة من إلم یأت مشروع تطویر       

ھ  ذا   ف  راغ، ب  ل ج  اء اس  تجابة للعدی  د م  ن المب  ررات الت  ي أب  رزت الحاج  ة لمث  ل          
 :المشروع، ومن أھمھا

العم  ل عل  ى تحقی  ق أھ  داف سیاس  ة التعل  یم ف  ي المملك  ة الت  ي تح  ث عل  ى     -١
استخدام طرق وأسالیب تساعد على تنمیة تفكیر التالمیذ، وإتاحة الفرصة 

 .لھم لإلبداع واالبتكار والمبادرة
وجود نس بة كبی رة م ن المعلم ین تعتم د عل ى اإللق اء ال ذي ینتھ ي ب الحفظ            -٢

 .، مما ساھم في تكریس الدور السلبي للتالمیذ في التعلموالتردید
        س    تراتیجیات تدریس    یة تثی    ر دافعی    ة التالمی    ذ لل    تعلم      إالحاج    ة إل    ى   -٣

الثق  ة ف  ي   م  ّيوتش  وقھم للم  ادة الدراس  یة وتع  زز انتم  اءھم للمدرس  ة، وتن   
 .نفوسھم، وتكسبھم القدرة الذاتیة على التعلم

تیجیات الت دریس الت ي تجع ل التلمی ذ     س ترا إضعف إلمام بعض المدرسین ب -٤
 .نشطًا للعملیة التربویة والتعلیمیة محورًا

قصور األسالیب والطرق المعمول بھا حالیا ع ن تنمی ة مھ ارات الط الب      -٥
 .في العمل التعاوني وتطویر الكفاءات الالزمة للعمل بروح الفریق

متابع ة  زیادة عدد التالمیذ ف ي الفص ول لدرج ة تف وق ق درة المعل م عل ى ال        -٦
 .الطرق التقلیدیة على والتوجیھ في ظل االعتماد

س تراتیجیات  إالحاج ة إل ى ت دریب المش رفین الترب ویین عل ى كیفی ة تنمی ة          -٧
 .التدریس، ووسائل التعلم التي یستخدمھا المتعلمون أثناء تعلمھم



 

ظھ  ور اتجاھ  ات حدیث  ة ف  ي التربی  ة تتعل  ق بمب  ادئ الت  دریس وأس  الیبھ          -٨
 . لوسائل التعلیمیةوالتنوع في الطرق وا

  :الفلسفة العامة للمشروع
أجواء التغییر التي تشمل معطیات الحیاة عامة ش ملت المدرس ة المعاص رة،     إّن     

فحرصت ھذه المدرسة على تقدیم التعلیم والتعلم وفق نظرة حدیثة ت دعو ل دور نش ط    
ی   ع وترك   ز علی   ھ ف   رًدا وض  من مجموع   ة، وتھ   تم بجم  ؛للم  تعلم ف   ي عملی   ة ال  تعلم  

خصائص  ھ النمائی  ة، واس  تعداده التط  وري لل  تعلم بش  كل ش  مولي تك  املي؛ فأع  ارت       
وف ي ھ ذا الس یاق    . اھتماًما كبیًرا إلى ظروف التعلم والتعلیم والحوافز الم ؤثرة فیھم ا  

فسر التعلم وفق نظریات تربویة تصف ظ روف ال تعلم وش روط حدوث ھ؛ ت رى ھ ذه       ُی
یھ  ا م ن ظ  واھر وأنش  طة وأفك  ار، وم  ن ث  م  النظری ات أن احتك  اك الف  رد ببیئت  ھ بم  ا ف 

تفاعل ھ معھ ا بش كل مناس ب، ی ؤدي إل ى ان دماجھا ف ي بنائ ھ العقل ي بش كل مثم ر ذي             
 .معنى
إل  ى  ھ  احولتأم  ام تح  ٍد كبی  ر أال وھ  و كی  ف    ال  وزارة ولع  ل ھ  ذه األفك  ار تض  ع      

ت ي  والطالب في الموقف التعلیمي التعلم ي ؟ وم ا األدوار ال   ونسلوكیات لدى المعلم
 سیضطلع بھا كل من المعلم والمتعلم في ظل ھذه التحدیات والتوجھات ؟ 

ستراتیجیات تدریس إلذا كان من الضروري تأسیس قاعدة تربویة تقضي بإیجاد      
تشجع المتعلمین على اكتشاف المعارف وبنائھا، وتتضمن نش اطات وخب رات حس یة    

لتفكیر الح  ر النش  ط ف  ي ش  تى مباش  رة ونش  اطات مفتوح  ة النھای  ات تس  مح للم  تعلم ب  ا 
االتجاھات، وتحفزه للتساؤل والبحث والعم ل مس تقًال أو ض من مجموع ات متعاون ة      
بحیث یتواصل ویتعلم وینتج بفاعلیة ونج اح؛ وبعب ارة أخ رى، یول د الم تعلم المعرف ة       

 . ویبینھا 
   :الھدف العام للمشروع

دریس في تطویر ممارسات ستراتیجیات التإیتمثل الھدف العام لمشروع تطویر      
المعلم  ین التدریس  یة، الت  ي تش  مل أس  الیب الت  دریس وطرائق  ھ، والمواق  ف التعلیمی  ة،   

 .داخل الصف الدراسي وخارجھ، من أجل الحصول على نواتج تعلیمیة جیدة
وتطویر ممارسات المعلمین التدریسیة یمكن أن یتم من خ الل ت دریب المعلم ین         
جدیدة تفاعلی ة، تش جع المتعلم ین عل ى اكتش اف المع ارف       ستراتیجیات تدریس إعلى 

وبنائھ ا، وتتض  من نش  اطات وخب  رات حس  یة مباش  رة، ونش  اطات مفتوح  ة النھای  ات،  
تسمح بالتفكیر الحر النشط في شتى االتجاھات، وتحفز المتعلمین للتساؤل، والبحث و

 .والعمل مستقلین أو ضمن مجموعات متعاونة
  :األھداف التفصیلیة

للوصول إلى الھدف العام الذي یسعى إلى نقل التدریس نقلة نوعی ة تعتم د عل ى         
 :ة التالیةالدور النشط للطالب في عملیة التعلم، تبرز األھداف التفصیلّی

یمكنھم من اختیار  ،تزوید المعلمین بذخیرة من مھارات التدریس وأسالیبھ -١
 .ستراتیجیات األكثر مناسبة للموقف التعلیمياإل

س تراتیجیات  إر مھارات المشرفین التربویین، والمدیرین، في مج ال  تطوی -٢
 .التدریس



 

س تراتیجیات الت دریس ف ي    إتكثیف نش اطات اإلش راف الترب وي المتعلق ة ب     -٣
 . إدارات التعلیم

س  تراتیجیات الت  دریس وبی  ان  إنش  ر ال  وعي ف  ي المجتم  ع الترب  وي ح  ول    -٤
 .عوائدھا على عملیة التعلم

س  تراتیجیات إب  ویین ف  ي المی  دان ف  ي مج  ال    اكتش  اف المب  دعین م  ن التر   -٥
 .التدریس، وتفعیل دورھم بما یخدم المشروع ویحقق متطلباتھ

إثارة دافعیة المعلمین نح و النم و المھن ي، وخل ق ج و تع اوني بی نھم عل ى          -٦
 .مستوى اإلدارة التعلیمیة الواحدة، وعلى مستوى اإلدارات المختلفة

  :التربوياآلثار المتوقعة للمشروع على المیدان 
دي إل ى  ؤس تراتیجیات تدریس یة ت    إفي ظل نتائج ھذا المشروع وما یطرح ھ م ن        

تولید المعرفة وبنائھا، سیكون للمعلم والمتعلم أدوار تجدیدیة تفاعلیة یمكن تلخیص ھا  
 : على النحو التالي

 :دور المتعلم :أوًال
 .في تصمیم التعلم وبیئتھیشارك  -١
م متعاون ة بحی ث یتواص ل ویتفاع ل ویق دّ      یعمل مستقًال أو ضمن مجموعة -٢

 ).یمارس الدعم المتبادل(الدعم لآلخرین ویستقبلھ 
م حل وًال ذكی ة للمش  كالت   یم ارس االستقص اء وح ل المش كالت بحی  ث یق دّ      -٣

 .التي تواجھھ أو تواجھ مجتمعھ في الحیاة
یفك  ر تفكی  ًرا تأملًی  ا یظھ  ر إیجابًی  ا ف  ي طریق  ة تعلم  ھ وج  ودة ھ  ذا ال  تعلم       -٤

 .ھونوعیت
 .یبحث عن مصادر المعرفة، ویصل إلیھا، ویتواصل معھا بكفاءة وفاعلیة -٥
 .یبادر، ویناقش، ویطرح أسئلة ذكیة، ناقدة، تطور التعلم، وترقى بنوعیتھ -٦
ین  تج المعرف  ة، ویبنیھ  ا، ویطورھ  ا، م  ن خ  الل ممارس  ة التفكی  ر بش  تى         -٧

 .أنواعھ
 :دور المعلم: ثانًیا 

ًیا، یعبر فیھا الطالب عن رأی ھ بحری ة   صفیة آمنة حسًیا وعاطف توفیر بیئة -١
 .تامة، بعیًدا عن الخوف من اإلھمال، أو االستھزاء، أو االنتقاد

التعلیمی ة الجدی دة،    توظیف الخبرات السابقة للطالب في المواقف العملی ة  -٢
وربطھا بالتعلم الجدید، لمساعدتھم في بناء الخبرات المكتسبة بشكل ین تج  

 .شكل سلیم في البناء العقليتعلًما متمیًزا، مدمًجا ب
تق  دیم مواق  ف، وخب  رات، ومش  كالت حس  یة وغی  ر حس  یة، حقیقی  ة وغی  ر   -٣

تستثیر الطالب، وتحفزھم، على التفكیر اإلیجابي في الموض وع،   حقیقیة،
 .والعمل جسمًیا وعقلًیا إلیجاد الحلول المطلوبة، وحلول أخرى أبعد منھا

نوعة التي تشجع الطالب عل ى  إثراء بیئة الصف والمدرسة بالمثیرات المت -٤
 .العمل، والبحث عن المعرفة، وتولیدھا، وبنائھا، وتوظیفھا



 

توفیر خبرات تعلمیة، وفرًصا تعلیمیة داعمة، تتطلب من الط الب العم ل    -٥
 مالعقلي والجسدي، ضمن الفرق والمجموعات المتعاونة، كما تتطلب القیا

 .بالعمل مستقبًال معتمًدا على قدراتھ الذاتیة
فیر فرص التعلم الذاتي للطالب، بتكلیفھ في واج ب أو مش روع، بحی ث    تو -٦

 ،یعمل ویبحث عن المعرفة من مصادر متنوعة داخل المدرسة وخارجھا
بك  ل م  ا یملك  ھ م  ن مص  ادر، ویمك  ن أن یتج  اوز مجتمع  ھ إل  ى مجتمع  ات  

 .أخرى مستفیًدا من التقنیة المتقدمة كشبكة اإلنترنت
 . ب أن یصل إلیھا وأن یستخدمھاتوفیر مصادر تعلم یمكن للطال -٧
تنظ  یم الخب  رات التعلمی  ة، بحی  ث تس  اعد الطال  ب ف  ي بن  اء خب  رات ال  تعلم    -٨

التأملي في ممارستھ التعلمیة الكتش اف   بشكل یساعده على التفكیر النقدي
 .األخطاء وتصویبھا

ج  ات ات  وفیر األنش  طة التعلمی  ة، وتغیی  ر األس  الیب التدریبی  ة، بم  ا یلب  ي ح  -٩
 .ي الفروق الفردیة بینھمالطالب ویراع

تق  ویم تق  دم ال  تعلم تقویًم  ا تحلیلًی  ا بنائًی  ا وختامًی  ا، وتوظیف  ھ لتق  دیم تغذی  ة        -١٠
 .راجعة بناءة تساعد في توجیھ التعلم وتطویره

ت  وفیر أنش  طة ص  فیة وغی  ر ص  فیة تنم  ي ل  دى الط  الب مھ  ارات البح  ث     -١١
وكیفی ة  واالكتشاف والمغامرة العلمیة للوصول إلى المعرفة أینم ا كان ت،   

اس  تخدام المعرف  ة المكتس  بة ف  ي تحقی  ق تعل  م آخ  ر أبع  د وظیفًی  ا ف  ي حی  اة    
 .المتعلم، في المجتمع، وفي سوق العمل

العم ل ب روح   :توفیر بیئة تعلیمیة تنمي مھارات مرغوبة ف ي الطال ب مث ل    -١٢
ال دعم المتب ادل   ، والتفكی ر الت أملي  ، والقدرة على حل المشكالت، والفریق

 .التقییم الذاتي، ورات التعلمتعلم مھا، واإلیجابي
توجیھ الطالب بشكل غیر مباش ر، بعی ًدا ع ن النص ح المباش ر ال ذي یثی ر         -١٣

 .ضجرھم ویولد فیھم اتجاھات سلبیة نحو المعلم والمتعلم
 تعرف خصائص الطالب، وتوفیر خیارات وأنشطة ومواقف تعلمیة تتفق -١٤

مواق ف  ھذه الخص ائص وتطورھ ا بش كل یجعلھ ا أكث ر مالءم ة لبن اء         مع
 .ب جدیدة للتعلماتعلمیة جدیدة تقود إلى أبو

تعلمی   ة، یك   ون دور المعل   م فیھ   ا دور المیس   ر   اختی   ار أس   الیب تعلیمی   ة -١٥
 .والمنسق ألنشطة التعلم

تق   دیم التعزی   ز المتن   وع ال   داعم، ال   ذي یثی   ر دافعی   ة الط   الب للبح   ث         -١٦
 .واالستقصاء والمغامرة

  :اإلجراءات التنفیذیة للمشروع
 :ل لجنة الخبراءتشكی: أوًال
لقد ح رص الق ائمون عل ى المش روع عل ى أن یخ رج المش روع بأفض ل ص ورة               

ممكن  ة، ل  ذا فق  د ت  م االس  تعانة بع  دد م  ن األك  ادیمیین والمش  رفین الترب  ویین وذوي        
 ؛الخبرات العلمیة والتربویة من عدد م ن الجھ ات ف ي داخ ل ال وزارة وم ن خارجھ ا       



 

خبی رًا تربوی ًا وك ان م ن      ١٣ الخب راء وع ددھم  وقد أطلق على ھذه المجموع ة لجن ة   
 :مھام ھذه اللجنة ما یلي

 .إعداد اإلطار النظري للمشروع -١
س تراتیجیات ت دریس وتعل م    إمتابعة كل ما یجد في األدبیات التربوی ة م ن    -٢

 .واختیار المناسب منھا للمشروع
 .اإلشراف العلمي واإلداري على المشروع -٣
 .بعتھاوضع الخطة الزمنیة للمشروع ومتا -٤
 .اإلشراف العلمي على إعداد الحقائب التدریبیة الالزمة للمشروع -٥
االشتراك في ت دریب فری ق العم ل واإلش راف عل ى الت دریب ف ي إدارات         -٦

 .التعلیم
 .إعداد التقاریر الدوریة عن المشروع لصاحب الصالحیة -٧
 .إعداد أدوات التقویم المناسبة لمراحل المشروع وتقویم المشروع -٨

 :خطة العمل: ثانیًا  
لتحقی  ق أھ  داف المش  روع وض  عت خط  ة عم  ل مناس  بة تأخ  ذ ف  ي ع  ین االعتب  ار         

 ،العوام  ل المادی  ة:العوام  ل المختلف  ة الت  ي یمك  ن أن ت  ؤثر ف  ي س  یر المش  روع، مث  ل  
 :واالقتصادیة، وتتكون خطة عمل المشروع من المراحل التالیة ،والزمنیة ،والبشریة

 :التحضیر للمشروع :المرحلة األولى
في ھذه المرحلة تم بناء اإلطار النظري والفلسفة التي ینطلق منھا المشروع كما      

تم وضع الخطوط العریضة لسیر المشروع والمعاییر والوسائل المعینة على تحقی ق  
 :أھدافھ حیث تم في ھذه المرحلة ما یلي

 .بناء اإلطار النظري والفلسفة التي یقوم علیھا المشروع -١
الحقائ   ب التدریبی   ة ف   ي ض   وء اإلط   ار النظ   ري      اختی   ار موض   وعات   -٢

 .واالتجاھات الحدیثة في التدریس
 :إعداد المعاییر التالیة -٣
 .معاییر تصمیم الحقائب التدریبیة وتقویمھا -
 .معاییر اختیار المشرفین في فریق التدریب المركزي -
 .ھا المشروع في المرحلة األولىیمعاییر اختیار المناطق التي سیطبق ف -
 .ھذه المرحلةل حاجات التدریبیةتحدید ال -٤
 .التكلیف بإعداد الحقائب التدریبیة  -٥

 :وتضمنت ھذه المرحلة ما یلي    :التھیئة :المرحلة الثانیة
 .تصمیم شعار المشروع -١
 .إعداد نشرة تعریفیة -٢
 .عقد لقاء مع مدیري التعلیم -٣
 .عقد لقاء مع المشرفین التربویین -٤
 .عقد لقاء مع مدیري المدارس  -٥

 :التطبیق والمتابعة: الثالثةالمرحلة 
 :وفي ھذه المرحلة یؤمل تنفیذ ما یلي     



 

 .تجھیز الحقائب التعلیمیة للتدریب -١
 .تدریب المشرفین في فریق التدریب المركزي -٢
 .تدریب المعلمین على مراحل  -٣
 .ي بعض المناطق والمدارسفستراتیجیات التدریس التطبیق المرحلي إل -٤
 .متكوین فرق المتابعة والتقوی -٥

 :الحقائب التعلیمیة
س تراتیجیات  إیتطلب تحقیق أھداف المشروع إعداد حقائب تدریبیة في عدد م ن       

وللوص ول إل ى إع داد حقائ ب      ؛التدریس التي تعكس االتجاھات الحدیثة في الت دریس 
مستعینة بالفلسفة  -تعلیمیة تلبي تطلعات القائمین على المشروع، قامت لجنة الخبراء

لیھا المش روع، و اإلط ار النظ ري واألدبی ات التربوی ة الت ي تعك س تل ك         التي یقوم ع
س تراتیجیات الت دریس   إبتحدی د ع دد م ن     -الفلسفة، واالتجاھات الحدیث ة ف ي الت دریس   

الت  ي یمك  ن العم  ل عل  ى إع  داد حقائ  ب تدریبی  ة لھ  ا، وت  دریب المش  رفین والمعلم  ین    
إلعداد حقائب تدریبیة لھا لتكون  ستراتیجیات التي اختارتھا لجنة الخبراءواإل ؛علیھا

 :منطلقًا للبدء الفعلي لتطبیق المشروع في المیدان التربوي في مرحلت ھ األول ى، ھ ي   
، إس  تراتیجیة االستقص  اء، وإس  تراتیجیة التفكی  ر النَّاق  د، وإس  تراتیجیة ال  تعلم التع  اوني

لع ب   إس تراتیجیة ، وإس تراتیجیة العص ف ال ذھني   ، وإستراتیجیة البح ث واالكتش اف  و
إس  تراتیجیة ، وإس  تراتیجیة عملی  ات العل  م ، وإس  تراتیجیة خ  رائط المف  اھیم ، واألدوار

 .إستراتیجیة التفكیر اإلبداعي، والتقویم البنائي
ولض  بط العم  ل ف  ي إع  داد الحقائ  ب التدریبی  ة، أوص  ت لجن  ة الخب  راء بتحك  یم            

دقیق ة لم دى ج ودة    وللوص ول إل ى أحك ام     ؛الحقائب التدریبیة قبل إقرارھا و تطبیقھ ا 
الحقائ ب التدریبی  ة، فق د قام  ت لجن ة الخب  راء بوض ع دلی  ل للحقائ ب التعلیمی  ة یس  اعد      

 :المعدین المحكمین على ضبط العمل وجودتھ، بحیث یشمل
المواص  فات العام  ة للحقیب  ة التعلیمی  ة وف  ق األھ  داف وال  رؤى بمش  روع      -١

 .ستراتیجیات التدریسإتطویر 
 .وناتھا، وتنظیم ھذه المكوناتبنیة الحقیبة التعلیمیة، ومك -٢
نم وذج النش اط   : الحقائ ب، وتش مل نم وذجین ھم ا     النماذج الالزمة لمع ديّ  -٣

 .التدریبي ونموذج الخطة المقترحة للتنفیذ
النم  اذج الالزم  ة للقی  ام بتص  ویر المواق  ف التعلیمی  ة الت  ي یع  دھا ویش  رف   -٤

 .الحقیبة التربویة على تنفیذھا معّد
علیمی  ة والحك  م عل  ى ص  الحیتھا، ویتض  من ذل  ك  معی  ار تق  ویم الحقائ  ب الت -٥

المعیار مواصفات معیاریة لمكونات الحقیبة التعلیمیة، یمك ن ف ي ض وئھا    
القیام بالتقویم الكمي والنوعي لمضمون الحقیبة، حتى یمكن االعتماد على 

 .الحقائب ومن ثم تطویرھا نتائج ذلك التقویم في التغذیة الراجعة لمعدّي
 :عملالتدریب و فرق ال

س تراتیجیات الت دریس الجدی دة ف ي تدریس ھم      إیعد تدریب المعلمین على استخدام      
س تراتیجیات الت دریس، ولتحقی ق ھ ذا الھ دف فق د       إس تراتیجیًا لمش روع تط ویر    إھدفًا 

قام  ت لجن  ة الخب  راء بتش  كیل لجن  ة فرعی  ة، یك  ون م  ن مھامھ  ا ص  یاغة آلی  ة عملی  ة    



 

و كذلك تنظیم عملیة الت دریب   ،تدریب المعلمین لتدریب المشرفین أوًال، وصوًال إلى
وبع  د  ؛ ومتابعتھ  ا، و توجیھھ  ا نح  و األھ  داف الت  ي یس  عى المش  روع إل  ى تحقیقھ  ا        

مناقشات مستفیضة بین أعضاء لجنة التدریب وأعضاء لجنة الخبراء تم االتفاق على 
 :اآللیة التالیة

حج م  "بالمملك ة م ن حی ث    ترشیح س ت إدارات تعلیمی ة ممثل ھ إلدارات التعل یم      :أوًال
 :للتطبی   ق ف   ي المرحل   ة األول   ى للمش   روع و ھ   ي    " اإلدارة، و الموق   ع الجغراف   ي 

 .عنیزةوالحدود الشمالیة، وصبیا، والشرقیة، والمنطقة ، ومكة المكرمةالریاض، 
تش  كیل فری  ق ت  دریب مرك  زي م  ن العناص  ر المتمی  زة ف  ي مج  ال اإلش  راف       :ثانی  ًا

 .تیارھم وفق معاییر وضوابط معینةالتربوي، وذلك بعد أن یتم اخ
 .یقوم معدو الحقائب التعلیمیة بتدریب المشرفین من فریق التدریب المركزي :ثالثًا

یقوم أعضاء الفری ق المرك زي ب دورھم بت دریب زمالئھ م م ن ف رق الت دریب          :رابعًا
المحلی  ة الت  ي تتك  ون م  ن جمی  ع المش  رفین ف  ي المن  اطق و المحافظ  ات الت  ي س  یتم       

 .فیھا أوال التطبیق
یق  وم أعض  اء فری  ق الت  دریب المحلی  ة بمس  اندة أعض  اء فری  ق الت  دریب            :خامس  ًا

المركزیة بتدریب المعلم ین المس تھدفین عل ى جمی ع الحقائ ب التدریبی ة المق ررة ف ي         
 .المرحلة األولى من المشروع

یقوم أعضاء فریق التدریب المركزي بمساعدة الم دربین م ن ف رق الت دریب      :سادسًا
التخصصات المختلفة، ومحاولة مع حلیة على تكییف الحقائب التدریبیة بما یتالءم الم

 .إثراء الحقائب التدریبیة باألمثلة و التطبیقات التي تناسب التخصصات المختلفة
یقوم أعضاء فرق الت دریب المرك زي بمتابع ة ت دریب المعلم ین المس تھدفین،        :سابعًا

 .وتقویم مدى نجاح التدریب
 

 :مشروعشعار ال
 

 شعار المشروع) ١(الشكل رقم 
 

 
 
 
 

 ) ستراتیجیات التدریسإالكتیب التعریفي لمشروع تطویر  :المصدر(
 

كي یعكس الفلسفة التي قام علیھا " علمني كیف أتعلم"تم تصمیم شعار للمشروع      
وتتك  ون عناص  ر الش  عار م  ن اس  م   ؛المش  روع، واألھ  داف الت  ي یس  عى إل  ى تحقیقھ  ا 

، وعن وان المش روع   وزارة التربی ة رفة على المشروع والمنفذة ل ھ وھ ي   الجھة المش
ستراتیجیات التدریس، والص ورة الموج ودة وس ط الش عار وھ ي تمث ل       إتطویر : وھو

علمن ي كی ف   "وأخی رًا عب ارة   ، المتعلم ویطل ق یدی ھ ف ي الفض اء الرح ب طلب ًا لل تعلم       



 

واألھ داف الت  ي   مش روع، ، وھ ي تمث ل الفك  ر الترب وي ال ذي بن ي علی  ھ ھ ذا ال      "أتعل م 
 .یسعى إلى تحقیقھا، التي تؤكد على الدور النشط للمتعلم، وبحثھ الدائم عن المعرفة

 :الحدیثة ستراتیجیات التدریسإھیكل مشروع تطویر 
 

 ھیكل مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثة) ٢(الشكل رقم 

 

 ) ستراتیجیات التدریسإشروع تطویر الكتیب التعریفي لم :المصدر( 
 إستراتیجیات التدریس الحدیثة : المبحث الثالث

الت  دریس الحدیث  ة، یمك  ن أن تع  رف  توبع  د التع  رف عل  ى مش  روع إس  تراتیجیا     
شيء عن ھذه اإلستراتیجیات التي ق د تبناھ ا ھ ذا المش روع وُدرب علیھ ا المش رفون       

وُش رع ف ي تنفی ذھا ف ي المی دان الترب وي،       التربویون، ومدیرو المدارس، والمعلمون 
فف  ي ھ  ذا المبح  ث ت  م اخت  ار عش  ر م  ن أھ  م ھ  ذه اإلس  تراتیجیات ویق  ّدم لھ  ا تعری  ف    
موجز، الھدف منھ تعریف القارئ الك ریم بھ ده اإلس تراتیجیات، م ع مالحظ ة أن م ا       
یكتب في كل إستراتیجیة قد یختلف عن األخرى، وھذا یرجع إلى م ا كت ب ع ن ھ ذه     

تیجیات، فق  د اختل  ف الكّت  اب والب  احثون ف  ي تن  اول ھ  ذه اإلس  تراتیجیات م  ن    اإلس  ترا
نواحي متعددة، أورد الباحث ما رآه مھم للتعریف بھا فقط، حیث إّن الغای ة م ن ذل ك    

 .التعریف ولیس المقارنة بین اإلستراتیجیات
 :تعریف اإلستراتیجیات

 المشرف العام

 )وكيل الوزارة للتعليم ( 

 )المدير العام لإلشراف التربوي ( نائب المشرف العام 
 

 روع والسكرتاريةاإلدارة التنفيذية للمش
 

 لجنة خبراء المشروع

 فريق العمل
 

 فريق فريق فريق فريق فريق
 



 

فق د  . جمع إس تراتیجیة : ھيأورد الباحثون عدد من التعاریف لإلستراتیجیات وقالوا  
مجموعة مرتبة ومنظمة من التحرك ات الت ي   :" بأنھا)م١٩٩٦(عّرفتھا یاسمین حسن 

 .٣٣٤ص " یتبعھا المعلم لتحقیق ھدف ما
مجموعة من القرارات العقالنیة نحو التجدی د  : " بأنَّھا) م١٩٩٦(وعّرفھا غنیمة      

 . ١٤٠ص " والتغییر في بنیة النظام التعلیمي
وس   یلة لتحقی  ق غای   ة مح   ددة، وھ   ي رس   الة  :" بأنَّھ   ا) م٢٠٠٠(وعّرفھ  ا جب   ر       

المنظمة في المجتمع، كما أنَّھا قد تستخدم في قیاس األداء للمستویات اإلداری ة ال دنیا   
 .١٤٩ص" داخل المنظمة

مجموع  ة م  ن المب  ادئ واألفك  ار الدال  ة عل  ى  :" بأنَّھ  ا) م١٩٩٧(وعّرفھ  ا الحم  د      
یس  یة للعم  ل والوس  ائل واإلمكان  ات المتاح  ة لھ  ا، والراص  د لب  دائلھا      المس  ارات الرئ

المنظمة لعناصرھا، بما یكفل تماسكھا المنطویة عل ى المرون ة إلع ادة تش كیلھا وفق ًا      
 .٦ص" لتغیر الظروف واألحوال

مجموع ة األھ داف الكلی ة طویل ة األج ل الت ي       " أنھا ) ٢٠٠١(وعرفھا المرعي      
 .١٠٢ص " ما تحققت تطورًا حضاریًا عمیقًا شامًال للمجتمع یعتقد أنھا تشكل إذا

 
 :إستراتیجیة التعلم التعاوني: أوًال
إّن التعلم التعاوني وإن كان أح د طرائ ق الت دریس الحدیث ة إالَّ أّن ل ھ ج ذور ف ي             

 َوَتَع اَوُنوْا َعَل ى اْلب رِّ    ...{:الدین اإلسالمي، فقد حث اإلسالم على التعاون وقال تع الى 
 ٢المائ دة }َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا الّل َھ ِإنَّ الّل َھ َش ِدیُد اْلِعَق اِب     

ص  حیح البخ  اري "الم  ؤمن للم  ؤمن كالبنی  ان یش  د بعض  ھ بعض  ا :" rوق  ال رس  ول اهللا 
)٥٦٨٠.( 

ث ل الجس د الواح د إذا    مثل الم ؤمنین ف ي ت وادھم وت راحمھم كم    :" rوقال رسول اهللا 
 .)٤٦٨٥(صحیح مسلم  "اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى

لذا فأن العمل التعاوني أس اس م ن أس س ھ ذا ال دین فح ري بن ا أن نجعل ھ ف ي حیاتن ا           
 .وفي تعلیمنا

 
 

 :المفھوم
االس    تخدام التعلیم    ي  :" ال    تعلم التع    اوني بأّن    ھ  ) م١٩٩٥(ع    ّرف جونس    ون       
موعات الصغیرة بحیث یعمل الط الب م ع بعض ھم بعض ا لزی ادة تعّلمھ م وتعل م        للمج

 .٥ص " بعضھم بعضا إلى أقصى حد ممكن
أسلوب تعلیم یعتمد عل ى تقس یم   :" التعلم التعاوني بأّنھ) م١٩٩٧(وعرف مرسي      

تالمی ذ مختلف ّي    ٧-٢التالمیذ إلى مجموعات صغیرة ك ل مجموع ة مكون ة م ن ع دد      
س  تعدادات؛ یعمل  ون مع  ًا نح  و تحقی  ق ھ  دف مش  ترك ویعتم  دون عل  ى     الق  درات واال

بعضھم بعض ا، ث م ی تم تب ادل الخب رة ب ین المجموع ات، ویك ون دور المعل م التوجی ھ           
 .٤٧ص " واإلرشاد وتنظیم الموقف التعلیمي



 

إس  تراتیجیة ت  دریس ناجح  ة ی  تم فیھ  ا    :" بأّن  ھ) ھ  ـ١٤٢٠(وذك  رت أب  و عمی  رة        
صغیرة، تضم كل مجموع ة تالمی ذ ذو مس تویات مختلف ة ف ي      استخدام المجموعات ال

القدرات، یمارسون أنشطة تعلم متنوعة لتحسین فھم الموضوع المراد دراستھ، وكل 
عضو في الفریق لیس مسؤوًال فقط أن یتعلم ما یجب أن یتعلم ھ ب ل علی ھ أن یس اعد     

تحصیل والمتع ة  زمالءه في المجموعة على التعلم وبالتالي یخلق جو من اإلنجاز وال
 . ٧٧ص " أثناء التعلم

 
 :األھداف

مجموع  ة م  ن األھ  داف إلس  تراتیجیة ال  تعلم  ) ھ  ـ١٤٢٣(ذك  ر القاس  م والمرعب  ة      
 :التعاوني ھي

 .تساعد على استخدام عملیات التفكیر االستداللي بشكل أكبر -
 .تسھم في رفع مستوى التحصیل الدراسي للطالب -
 .د على تقبل الفرد لوجھات نظر اآلخرینتنمي العالقات اإلیجابیة، وتساع -
 .تثیر الدافعیة لدي الطالب -
 .تساعد على تكوین اتجاھات إیجابیة أفضل نحو المدرسة والمعلمین -
 .تساعد على التكیف اإلیجابي للطالب نفسیًا واجتماعیًا -
 .٢تحقق تقدیرًا أعلى للذات ص  -

 
 

 :خطوات تنفیذ التعلم التعاوني
مجموعة من الخط وات یك اد ُیجم ع علیھ ا ك ل ممارس ّي ھ ذه         للدرس التعلم التعاوني

 :في الخطوات التالیة) م١٩٩٩(اإلستراتیجیة أشار إلیھا عبدالحمید 
 .تحدید أھداف الدرس •
 .اختیار المحتوى المالئم، الذي ُیحقق من خاللھ أھداف الدرس •
 .ةاختیار الطریقة أو األسلوب المناسب لتطبیق اإلستراتیجی •
موع  ة العم  ل حس  ب ع  دد الط  الب ویفض  ل أن یك  ون ع  دد      تحدی  د حج  م مج  •

 .طالب ٥-٣الطالب في كل مجموعة بین 
 .تعیین الطالب في المجموعات، وفق الطریقة العشوائیة أو المقصودة •
 .إلخ...تحدید األدوار ألفراد المجموعة، كالقائد، والكاتب، والمراقب، •
حتاجھ أّي نش اط،  التخطیط لعنصرّي الزمان والمكان، حیث یحدد كل زمان ی •

 .كما یحدد الطریقة المناسبة لترتیب المقاعد، كالدائریة، أو العنقودیة
إعداد المواد التعلیمی ة المناس بة،  وإع داد بطاق ات المالحظ ة الت ي یس تخدمھا          •

 .١١٢ -٩٨بالمعلم أثناء الحصة ص ص 
 متى یكون التعلم تعاونیًا؟

ھناك أم ور یج ب أن تت وفر حت ى      أن) ٢٠٠٥(، وسلیمان )م٢٠٠٠(رأى الفالح      
 :تستطیع أن تحكم على أن التعلم تعاونیًا من أھمھا

 .أن یكون ھناك اعتماد إیجابي متبادل بین أفراد المجموعة -



 

 .أن تشعر أّن كل فرد في المجموعة متحمال للمسؤولیة -
 .أن یكون ھناك تفاعًال بین أفراد المجموعة وجھًا لوجھ -
 .المھارات االجتماعیة وتنمو لدیھم أّن یستخدم أفراد المجموعة -
 .أن یشترك جمیع أفراد المجوعة في تقویم ومعالجة عمل المجموعة -

 :مشكالت تواجھ تطبیق طریقة التعلم التعاوني
إّن ھن  اك العدی  د ) م٢٠٠٣(، وزیت  ون )ھ  ـ١٤١٩(، و الس  نبل )م١٩٩٥(رأى الغ  ول 

 :امن المشكالت التي تواجھ تطبیق التعلم التعاوني من أھمھ
ال  نقص ف  ي تأھی  ل المعلم  ین وت  دریبھم أثن  اء الخدم  ة لتطبی  ق طریق  ة ال  تعلم        -

 .التعاوني
 .المباني المستأجرة -
 .عدم توفر مراكز مصادر التعلم في كثیر من المدارس -
 .اكتظاظ الطالب في الفصول -
 .التنظیم التقلیدي للجدول المدرسي -
لملق  ى عل  ى النص  اب األس  بوعي لحص  ص المعل  م والع  بء التعلیم  ي الكبی  ر ا  -

 .عاتقھ
 .   إتكال بعض الطالب على زمالئھم -

 :إستراتیجیة التفكیر النَّاقد: ثانیًا
 :المفھوم

طرح األس ئلة الص ائبة   :" التفكیر الناقد بأنھ) م١٩٨١( Mcpeckعّرف مكبك      
 .٩ص " حول المعلومات لمعرفة حقیقتھا وصدقھا

تفكیر تأملّي معق ول یرّك ز   :" قدإن التفكیر النا) م١٩٨٥( Ennisوأشار أنیس       
 .٥٤ص" على اتخاذ القرار فیما ُیفكَُّر فیھ أو فیما یتم أداؤه

نش  اط عقل  ي مرك  ب ھ  ادف : "فع  رف التفكی  ر الناق  د إن  ھ) م٢٠٠٢(أم  ا ج  روان      
محكوم بقواعد المنطق واالستدالل، یقود إلى ن واتج یمك ن التنبُّ ؤ بھ ا، غایت ھ التحقَّ ق       

باالستناد إلى مع اییر أو محكَّ ات مقبول ة، ویت ألف م ن مجموع ة        من الشيء، وتقییمھ
من المھارات یمك ن اس تخدامھا بص ورة منف ردة أو مجتمع ة، وُتص نف ض من ث الث         

 .٣٣ص " مھارات االستقراء، ومھارات االستنباط، ومھارات التقییم: فئات ھي
 :األھداف

ستراتیجیة التفكیر النَّاقد مجموعة من األھداف إل) ھـ١٤٢٥(ذكر القاسم والعقیل      
 :ھي

تنمی  ة التفكی  ر الناق  د عن  د الط  الب م  ن خ  الل فح  ص الوق  ائع، والمعطی  ات         -
 .وتحلیلھا، ومحاكمتھا، وتقویمھا

تدریب الطالب على تقدیر درجة صحة اس تنتاج مع ین ف ي ض وء المعطی ات       -
 .التي انبثق منھا

 .تنمیة قدرة الطالب على إصدار الحكم حول صحة االستدالل -
إتاحة الفرصة أمام الطالب، لممارسة أنشطة تعلیمیة قائمة على االستقص اء،   -

 .وحل المشكالت، واتخاذ القرار، والتجریب، والتحلیل، والمقارنة



 

 .تعوید الطالب على الحریة في طرح وجھات النظر، وتقبل آراء اآلخرین -
وض  ع الط  الب ف  ي مواق  ف التحلی  ل، والنق  د، واكتش  اف العالق  ات، وأوج  ھ        -

 .٢تشابھ، واالختالف ص ال
 :أھمیة التفكیر النَّاقد* 

على أّن التفكیر النَّاقد یقف ض دَّ الكثی ر م ن عوام ل     ) م١٩٨٤( Paulأكّد بول       
 .االنقیاد العاطفي، أو التطرُّف في الرأي، أو التعصب: وعادات التفكیر الھدَّامة مثل

لج  دلّي یك  ون الط  الب غی  ر  وأض  اف أیض  ًا أّن  ھ ب  دون الق  درة عل  ى االس  تدالل ا       
 .٤مكتملین من النواحي العقلّیة، واالنفعالّیة، واألخالقّیة ص

أّن كثیرًا م ن األبح اث   ) م١٩٨٥(وآخرون )  Nickerson(وأشار نیكروسون      
أثبت  ت إخف   اق الغالبی   ة العظم   ى م   ن خریج   ي الجامع   ات ف   ي التعام   ل بكف   اءة م   ع   

المجرد، لذا تنبھت المجتمعات المتقدم ة إل ى   المشكالت التي تتطلَّب مھارات التفكیر 
 .٧األھمیة البالغة للتفكیر النَّاقد ص 

أن مجال التربیة في أمریكا یشھد تغیُّرًا ملحوظًا في صیغة ) م١٩٩٥(وذكرت السید 
دور المدرسة وأھداف التربیة، فعل ى مس توى الجامع ات ف ي كالیفورنی ا یھ تمُّ النظ ام        

 .٣٥فكیر النَّاقد قبل انتظامھ في الدراسة ص بدراسة كّل طالب لمقرر الت
 

بعض المزایا والسمات التي یكتسبھا الطالب من إتقانھ ) م٢٠٠٢(وذكر جروان      
 :لمھارة التفكیر الناقد من أبرزھا أن یكون الطالب

منفتح على األفكار الجدیدة، ویحكم علیھ ا بع د تك وین خلفی ة ش املة عنھ ا، ویس تطیع        
م  ن المعلوم  ات، وی  درك درج  ة االخ  تالف ب  ین الن  اس ف  ي إدراك     تحدی  د احتیاجات  ھ

المع  اني والمف  ردات، ویتجن  ب األخط  اء الش  ائعة ف  ي اس  تداللھ لألم  ور، ویس  أل ع  ن   
األم  ور الغامض  ة وغی  ر المعقول  ة، ویعتم  د عل  ى التفكی  ر المنطق  ي دون الع  اطفي،       

األس  باب واض  ح األفك  ار، ق  ادرًا عل  ى اإلقن  اع، غی  ر متعص  ب ألفك  اره، یبح  ث ع  ن   
 -٦٣ویوجد البدائل، ویعتمد على مصادر علمیة، وُیعرف المش كلة بوض وح ص ص  

٦٤. 
لذا فإن تعلیم الطالب بطریقة التفكیر النَّاقد ینم ي ف یھم ح ب البح ث واالس تفھام،           

والوصول للحقائق بعد تفكیر واستكشاف، كما أّن ھ یوس ع آف اق الفك ر ویص ل بالعق ل       
 .إلى أعلى مستویاتھ

 
 :إستراتیجیة االستقصاء: ثًاثال

 :المفھوم
عملی  ة ح  ل  :" االستقص  اء نق  ًال ع  ن راشیلس  ون بأّن  ھ   ) م١٩٨٩(ع  ّرف نش  وان       

 .١٨٥ص " المشكلة ذات المحتویین وھما تولید الفرضیات واختبارھا
نمط أو نوع م ن ال تعلم   :" ونقل أیضًا تعریفًا لالستقصاء عن كینیث وآخرون أّنھ     

ص "یھ التالمیذ مھارات واتجاھات لتولید وتنظیم المعلومات وتقویمھاالذي یستخدم ف
١٨٦. 
طریق  ة م  ن أكث  ر ط  رق الت  دریس     :" إّن االستقص  اء) م١٩٩٥(وأش  ار زیت  ون       

فاعلیة في تنمیة التفكیر وتعلیمھ لدى التالمیذ، حیث یمكنھم من ممارسة طرق العل م  



 

التلمیذ یسلك سلوك العالم في بحث ھ   وعملیاتھ ومھارات االستقصاء بأنفسھم، حیث إنَّ
 .١٩٨ص " وتوصلھ إلى النتائج

إذا االستقصاء ھو إحدى طرائق التدریس التي تجع ل الطال ب یتعام ل م ع الم ادة          
كتعامل  ھ م  ع خط  وات البح  ث العلم  ي، حی  ث یوض  ع الطال  ب ف  ي مواجھ  ة مش  كلة،      

 .یات واختبارھافیبحثھا ویعمل على حلھا بنفسھ، عن طریق تولید الحلول والفرض
 

 :األھداف
ذكر ف ي الكتی ب التعری ف لمش روع إس تراتیجیات الت دریس، م ن ت ألیف الفری ق               

 :  أھداف إستراتیجیة االستقصاء وھي) ھـ١٤٢٤(المحلي بالعاصمة المقدسة 
مساعدة الطالب على بناء الھیك ل اإلدراك ي، والبن اء العقل ي ال ذي تن تظم فی ھ         -

 .الحقائق
لتفكیر، والعمل المستقل لدى الطالب، والوصول إلى المعرفة تنمیة مھارات ا -

 .بأنفسھم
 .العلم أثناء التعلم باالستقصاء) عملیات(تنمیة مھارات  -
 .تنمیة مھارات التَّعلم الذاتي لدى الطالب -
 .ممارسة عملیة البحث العلمي وفق الخطوات المنھجّیة المعروفة -
 .بداء الرأي، وتقبل الرأي اآلخرإكساب الطالب الثقة بالنفس، والقدرة على إ -

 :أنواعھ
االستقص  اء الح  ر،   : لق  د ُص  نف االستقص  اء إل  ى أن  واع كثی  رة ومتع  ددة منھ  ا            

واالستقص    اء الموج    ھ، واالستقص    اء الكش    في المع    دل، واالستقص    اء التركیب    ي،   
واالستقص  اء غی  ر التركیب  ي، واالستقص  اء الثاب  ت، وإّن ھ  ذا التص  نیف یتوق  ف عل  ى  

ف ي تص  نیف  ) م١٩٨٨( یق  وم ب ھ المعل م والطال  ب؛ وق د اقتص ر نش  وان      ال دور ال ذي  
 :االستقصاء على نوعین أساسین من أنواع االستقصاء ھما

 :االستقصاء الحر -١
وفی  ھ یق  وم الطال  ب باختی  ار الطریق  ة وأن  واع األس  ئلة والم  واد واألدوات     
الالزم ة للوص  ول إل  ى ح  ل م  ا یواجھ ھ م  ن مش  كالت، أو فھ  م م  ا یح  دث    

ظواھر وأحداث؛ ویعتبر ھذا النوع من أرقى أنواع االستقصاء،  حولھ من
ألن الطالب یكون قادرًا عل ى اس تخدام عملی ات عقلی ة متقدم ة تمكن ھ م ن        

 .وضع اإلستراتیجیة المناسبة للوصول إلى المعرفة العلمیة
 

 :االستقصاء الموجھ -٢
وھو ما یقوم ب ھ الم تعلم تح ت إش راف المعل م وتوجیھ ھ، أو ض من خط ة         

 .٨٢-٨١ثیة ُأعدت مقدمًا، وھذا النوع یعتمد على المتعلم ص ص بح
 :مھارات االستقصاء

االستقصاء یتطلب مھارات تعلیم وتعلم متعددة یجب عل ى الطال ب أن یتعلمھ ا حت ى      
 ) :م٢٠٠١(یحقق طریقة االستقصاء من أھم ھذه المھارات ما ذكره نشوان 



 

التصنیف، والقیاس، والتفسیر، والتنبؤ، المالحظة،والمقارنة، والتحدید أو التعریف، و
 .٢٠٠ -١٩٥ص ص . والتأكد، وصیاغة الفرضیات، وعزل المتغیرات، والتجریب

 :إستراتیجیة البحث واالكتشاف: رابعًا
 :المفھوم

كل األس الیب والوس ائل الت ي تت یح للم تعلم أن      " بأنھ ) م٢٠٠٢(عرفھ السلطاني      
اھیم واألفك ار ع ن طری ق إفس اح المج ال أمام ھ       یكتشف بنفسھ، أو یعید اكتشاف المف  

 .١١١ص " لممارسة ھذا األسلوب
إستراتیجیة تدریس تقوم على التعلم الذي یحدث :" بأّنھ) ھـ١٤٢٤(وعّرفھ قندیل      

نتیجة لمعالجة الطالب للمعلومات، وتركیبھا، وتحویلھا؛ حتى یصل لمعلومات جدیدة 
 .٢٠ص " یجاد حقیقةتمكنھ من تخمین، أو تكوین فرض، أو إ

أّن لالكتش  اف ) م٢٠٠٣(، واللقم  اني والجم  ل  )م٢٠٠٢(ذك  ر ك  ل م  ن عق  یالن       
 :أربعة مستویات ھي

 .وھو الذي یقوم بھ الفرد بذاتھ دون توجیھ: االكتشاف الحر -١
ویقدم المعلم فی ھ المش كلة للمتعلم ین، مص حوبة بكاف ة      : االكتشاف الموجھ -٢

 .تفصیلیةالتوجیھات الالزمة لحلھا بصورة 
یق  دم فی  ھ المعل  م المش  كلة للمتعلم  ین، مص  حوبة  : االكتش  اف ش  بھ الموج  ھ -٣

ب  بعض التوجیھ  ات الخاص  ة الت  ي ال تقی  دھم، بحی  ث یت  رك لھ  م فرص  ة        
 .لممارسة النشاط العقلي والعملي

یواجھ المعلم فیھ الطالب بمشكلة محددة، ویطلب : االكتشاف غیر الموجھ -٤
 .ھم بأّیة توجیھات سابقةمنھم الوصول لحلھا، دون أّن یزود

 :األھداف
ُذكر ف ي الكتی ب التعری ف لمش روع إس تراتیجیات الت دریس، م ن ت ألیف الفری ق               

 :  أھداف إستراتیجیة البحث واالكتشاف وھي) ھـ١٤٢٤(المحلي بالعاصمة المقدسة 
 .تنمیة مھارات البحث واالكتشاف لدى الطالب -
 .توظیف العملیات العقلیة عند الطالب -
 .ارة دافعیة الطالب، وتشویقھ إلى اكتشاف المعلومات بنفسھإث -
 .تنمیة القدرة على اإلبداع واالبتكار لدى الطالب -
 .تعوید الطالب على الحریة في طرح وجھات النظر، وتقبل آراء اآلخرین -
 .تنمیة مھارات التعلم الذاتي لدى الطالب -

 :طرق تدریسھ
 :ھي) ھـ١٤٢٤(كرھا قندیل یمكن تدریس االكتشاف بثالثة نماذج ذ     

یق  وم ھ  ذا النم  وذج عل  ى تش  جیع المعل  م الط  الب   : نم  وذج الت  دریس الكش  في المباش  ر  -١
 .لمناقشة األفكار مع بعضھم بعضًا، سعیًا لتحقیق أھداف محددة بشكل مباشر

یقوم ھذا النموذج على تشجیع المعلم الطالب عل ى  : نموذج التدریس الكشفي التنبؤي -٢
ورة تنبؤیة، تعتمد على الفروض، بحی ث یق وم ك ل طال ب ب التنبؤ      مناقشة األفكار بص

 .بالحل، ووضع تفسیر منطقي یمكن تطبیقھ على مواقف أخرى



 

یق وم ھ ذا النم وذج عل ى الجم ع ب ین الخص ائص        : نموذج التدریس الكشفّي االبتكارّي -٣
األساس  یة لالكتش  اف، وح  ل المش  كالت، م  ع توظی  ف األس  الیب الفكرّی  ة اإلبداعّی  ة،      

 .٩اجمة المشكلة ذھنیًا، أو العصف الذھني حول المشكلة صومھ
 :ممیزات وعیوب التعلم بطریقة البحث واالكتشاف

مجموع  ة م  ن الممی  زات  ) م٢٠٠٣(، و ج  ابر )م٢٠٠٢(ذك  ر ك  ل م  ن عق  یالن       
 :والعیوب للتعلم بطریقة البحث واالكتشاف نورد منھا أھمھا

 :تالممیزا
الطال  ب، وتكس  بھ الق  درة عل  ى ح  ل المس  ائل، وتبق  ي    تزی  د الق  درة العقلی  ة ل  دى       

المعلومة لدیھ وقتا أطول، تشعره بالمتعة والحم اس عن د اكتش اف المعلوم ة، وتؤك د      
 .ثقة الطالب بنفسھ

 :العیوب
تحتاج إلى وقت طویل، وال یستطیع الطالب في بدایة تعلمھم اكتشاف كل شيء      

ب تدریس كل الموضوعات، ویحتاج إل ى  بدرجة كافیة، كما أن ھذا األسلوب ال یناس
 . نوعیة خاصة من المعلمین، كما یتعذر تطبیقھ في الصفوف ذات الكثافة العددیة

 
 :إستراتیجیة العصف الذھني: خامسًا

 :المفھوم
وس یلة فعَّال ة لتولی د األفك ار     :" العصف الذھني بأّنھ) ھـ١٤٢٤( عّرف الحارثي      

 .٧٧ص " مارھملألطفال والكبار على اختالف أع
اس تخدام ال دماغ ف ي عص ف     :" ب أّن العص ف ال ذھني   ) ھ ـ ١٤٢٦(وأضاف جمل      

مشكلة من المشكالت، یستعملھا مجموعة من األفراد، في محاولة إلیجاد حل لمشكلة 
 .١٤١ص " محددة، تجتمع األفكار كلھا التي تخطر ببال أفرادھا بصورة عفویة

طریق  ة مش  ھورة ج  دًا    : " لعص  ف ال  ذھني  إّن ا) م٢٠٠٢( Pettyورأى بیت  ي       
 .٧٠ص " لتولید األفكار اإلبداعیة، من أجل تقییمھا الحقًا 

طریقة تدریس جماعیة، تعتمد عل ى ط رح األفك ار م ن     : إذًا العصف الذھني ھو     
الط  الب، ومناقش  تھا، ث  م تحدی  د أفض  ل األفك  ار الت  ي تناس  ب الموض  وع المط  روح،    

 .وتبنیھا والتركیز علیھا
 
 :ألھدافا

ذكر ف ي الكتی ب التعری ف لمش روع إس تراتیجیات الت دریس، م ن ت ألیف الفری ق               
 :  أھداف إستراتیجیة العصف الذھني وھي) ھـ١٤٢٤(المحلي بالعاصمة المقدسة 

 .تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي لدى الطالب -
 .تنمیة قدرة الطالب غزارة األفكار وتنوعھا -
 .ذ القرار عند الطالبتنمیة حل المشكالت، واتخا -
 .تنمیة مھارات العمل الجماعي لدى الطالب -
 .زیادة فرص اإلبداع واالبتكار عند الطالب -
 .تعوید الطالب على تقبل األفكار وتطویرھا -

 :القواعد التي تقوم علیھا طریقة العصف الذھني



 

إّن طریق  ة العص  ف ال  ذھني تق  وم عل  ى أرب  ع قواع  د رئیس  ة ذكرھ  ا الس  ویدان            
 :ھي) ھـ١٤٢٥(عدلوني وال

حیث إّنھ یجب تجنب أّي صورة من صور الحكم أو : ضرورة تجنب النقد -١
النقد أو التقویم لمشاركات الطالب أو الفریق أثناء جلسة العصف الذھني، 
مھما كانت األفكار سخیفة وتافھة، ألّن النقد یؤدي إلى الخ وف واإلحج ام   

 .عن المشاركة باألفكار
یج ب عل ى رئ یس الجلس ة     : والترحی ب بك ل األفك ار    إطالق حریة التعبیر -٢

ترك الحریة أمام المشاركین في التعبی ر بحری ة، والترحی ب بك ل األفك ار      
 .أّیًا كان مستواھا، حتى وإن كانت غریبة أو مضحكة، أو غیر منطقیة

أّي أّنھ كلم ا زاد ع دد األفك ار المطروح ة م ن المش اركین،       : الكم مطلوب -٣
أفك  ار ص  حیحة معین  ة عل  ى إیج  اد ح  ل للمش  كلة    كلم  ا زاد احتم  ال بل  وغ 

 .المطروحة للنقاش
والمقص  ود ب  ذلك إث  ارة حم  اس   : البن  اء عل  ى أفك  ار اآلخ  رین وتطویرھ  ا    -٤

المش  اركین ف  ي جلس  ة العص  ف ال  ذھني، وتش  جیعھم عل  ى اإلض  افة عل  ى   
أفك  ار اآلخ  رین وتطویرھ   ا، فق  د تك   ون أفك  ار اآلخ   رین مفت  اح ألفك   ار       

ففلس فة العص ف ال ذھني تق وم عل ى أّن األفك ار        ومشاركات جدیدة وجیدة،
 .١٠٠لیست ملك ألحد ص 

 :مراحل طریقة العصف الذھني
، ومراحل طریقة العصف الذھني على )م١٩٩٩(، والحمادي )م١٩٩٨(ذكر مطالقة 

 :النحو التالي
وفیھا تط رح المش كلة ف ي جلس ة العص ف      : مرحلة صیاغة المشكلة وبلورتھا -

 .ثم تعاد صیاغتھا بطرق مختلفة كاألسئلة وغیرھاالذھني على المشاركین، 
وفیھا یطل ب م ن المش اركین إعط اء بع ض األفك ار       : مرحلة استدرار األفكار -

 .والحلول ثم یسجل ما یطرحھ األعضاء
وفیھا یتم تقییم األفك ار المطروح ة ع ن طری ق الفری ق      :  مرحلة تقییم األفكار -

أو ع  ن طری  ق جمی  ع   المص  غر المك  ون م  ن ال  رئیس وثالث  ة م  ن األعض  اء،  
 .المشاركین، أو عن طریق المزاوجة بین األسلوبین

وفیھا یتم إعطاء تصور ع ن كیفی ة تطبی ق األفك ار أو الحل ول      : مرحلة التنفیذ -
 .التي یتم التوصل إلیھا

 :إستراتیجیة لعب األدوار: سادسًا
 :المفھوم

التعلم والتدریب  أسلوب من أسالیب:" لعب األدوار بأّنھ) ھـ١٤٢٤( عّرف سالم      
التي تمثل سلوكًا واقعیًا في موقف مص طنع، وی تقمص ك ل ف رد م ن المش اركین ف ي        
النشاط التعلیمي أحد األدوار التي توجد في الموقف ال واقعي، ویتفاع ل م ع اآلخ رین     

 .٨ص " في حدود عالقة دوره بأدوارھم
منثور أو منظوم  عمل فني:"لعب األدوار بأّنھ) م٢٠٠١(وعّرف الخوالدة وعید      

یق وم عل ى ع رض أح داث حقیقی ة أو خیالی ة عرض ًا علمی ًا، ب إبراز بع ض الجوان  ب           



 

اإلیجابیة أو السلبیة لألفكار أو الس لوك، الس تخالص العب ر والم واعظ وتقریبھ ا م ن       
 .٣٠٩ص " األذھان

 :وقد ورد تمثیل المواقف واألشخاص صریحًا في القرآن الكریم قال تعالى     
ِإْذ َدَخُل وا َعَل ى َداُووَد َفَف ِزَع ِم ْنُھْم     } ٢١{َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْص ِم ِإْذ َتَس وَُّروا اْلِمْح َرابَ   َوَھْل (

َقاُلوا َلا َتَخْف َخْصَماِن َبَغى َبْعُضَنا َعَلى َبْعٍض َفاْحُكم َبْیَنَن ا ِب اْلَحقِّ َوَل ا ُتْش ِطْط َواْھ ِدَنا      
َذا َأِخي َلُھ ِتْسٌع َوِتْسُعوَن َنْعَجًة َوِل َي َنْعَج ٌة َواِح َدٌة َفَق اَل     ِإنَّ َھ} ٢٢{ِإَلى َسَواء الصَِّراِط

َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِھ َوِإنَّ َكِثیرًا } ٢٣{َأْكِفْلِنیَھا َوَعزَِّني ِفي اْلِخَطاِب
الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَقِلیٌل مَّا ُھْم  مِّْن اْلُخَلَطاء َلَیْبِغي َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض ِإلَّا

َفَغَفْرَن ا َل ُھ َذِل َك َوِإنَّ َل ُھ     } ٢٤{َوَظنَّ َداُووُد َأنََّما َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّھ َوَخرَّ َراِكع ًا َوَأَن ابَ  
  .سورة ص) }٢٥{ِعنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب

 :األھداف
 :مجموعة من األھداف إلستراتیجیة لعب األدوار ھي) ھـ١٤٢٤( ذكر سالم

 .توفیر فرص التعبیر عن الذات، واالنفعاالت لدى الطالب -
زی  ادة اھتم  ام الط  الب بموض  وع ال  درس المط  روح، حی  ث یمك  ن للمعل  م أّن     -

 .یضمنھا المادة العلمیة الجدیدة، أو یقوم بتعزیز المادة العلمیة المدروسة
ى المناقش  ة والتع  رف عل  ى قواع  دھا، وتش  جیعھم عل  ى    ت  دریب الط  الب عل    -

 .االتصال مع بعضھم بعضا؛ لتبادل المعلومات أو االستفسار عنھا
إكس   اب الط   الب قیم   ًا واتجاھ   ات تع   دل س   لوكھم، وتس   اعدھم عل   ى حس   ن    -

 .التصرف في مواقف معینة إذا وضعوا فیھا
لقائیًا وطبیعی ًا  تشجیع روح التلقائیة لدى الطالب، حیث یكون الحوار خاللھا ت -

ب  ین الط  الب، وبخاص  ة ف  ي مواق  ف األدوار الح  رة وغی  ر المقی  دة ب  نص أو     
 .حواٍر

 .تقویم إحساس الطالب باآلخرین، ومراعاة مشاعرھم، واحترام أفكارھم -
تنمیة قدرة الط الب عل ى تقب ل اآلراء المختلف ة، والبع د ع ن التعص ب لل رأي          -

 .٤الواحد ص 
 :أھمیة إستراتیجیة لعب األدوار

) م٢٠٠٠(للعب األدوار أھمیة كبی رة ف ي العملی ة التربوی ة ذك رت عب د الس میع             
 :منھا اآلتي

تثري المواقف التعلیمیة وتشجع المتعلمین على التفكیر النافذ والتأمل والقدرة  -
 .على التصرف السلیم

 .تنمي روح الجماعة واحترام اآلخرین -
 .یةتبعد جو الرتابة والملل من المواقف التعلیم -
 .توجد الثقة بالنفس في نفوس المتعلمین، وتساعدھم على التعبیر والمناقشة -
 .تخلص المتعلم من مشاعر الخوف والخجل -
 .تساعد المتعلمین على التنفیس عن انفعاالتھم عن طریق المواقف التمثیلیة -
 .تعالج الموضوعات والمشكالت بطرائق مختلفة -
 .٩٩ص تطور مھارات المتعّلم على حل المشكالت  -



 

 :أنواع التمثیل التعلیمي
ھناك أنواع عدیدة من األلعاب التمثیلیة التي تقع في إطار لعب األدوار، ویمك ن       

، والبج   ة )ھ   ـ١٤٢٤(تس   تخدم ف   ي المواق   ف التعلیمی   ة والتربوی   ة، ذك   ر المس   اعید  
 :أنواع منھا) م٢٠٠٥(

ب موق ف أو  ھو نشاط حر غیر مخطط لھ، یتناول فیھ الط ال : التمثیل التلقائي -١
 . قضیة معینة من خالل أدوار دون إعداد مسبق

ھ  و ن  وع تمثی  ل یق  وم ب  ھ غالب  ًا طال  ب واح  د یس  تخدم فی  ھ    : التمثی  ل الص  امت -٢
 .حركات الجسم وتعابیر الوجھ دون استخدام الكلمات المنطوقة

ھ  ي أداء مجموع  ة م  ن الط  الب ل  بعض األدوار التمثیلی  ة : التمثیلی  ة القص  یرة -٣
وتحت  اج إل  ى جھ  د ف  ي حف  ظ األدوار    –ف  ي الغال  ب  -لفص  ل واح  د فق  ط 

واس  تخدام بع  ض الخلفی  ات واألث  اث وتق  ام عل  ى مس  رح المدرس  ة أو أي     
 .مسرح مناسب

ھ  ي أداء مجموع  ة م  ن الط  الب ل  بعض األدوار التمثیلی  ة : التمثیلی  ة الطویل  ة  -٤
وتحت اج إل ى  مض اعفة الجھ د والت دریب        -في الغالب –ألكثر من فصل 

 .قد تحتاج إلى إشراف متخصصواإلمكانات، و
وھ  ذا الن  وع م  ن التمثیلی  ات ذات موض  وع ت  اریخي   : االس  تعراض الت  اریخي -٥

تحك ي أح داث حقب ة م  ن ال زمن، م ن خاللھ  ا یس ھل عل ى الط  الب إدراك        
 .تسلسل ھذه األحداث

 :إجراءات تنفیذھا
 :إّن طریقة لعب األدوار تتألف من ثالث مراحل، ھي) ھـ١٤٢٤(ذكر سالم      
التس  خین، اختی   ار  : مرحل   ة اإلع  داد، وتش   تمل الخط  وات التالی   ة  : حل  ة األول  ى  المر

 .المشاركین، تھیئة المسرح، إعداد المالحظین
 .تمثیل األدوار، وتشمل خطوة تمثیل الدور: المرحلة الثانیة
المناقشة والتقویم، إع ادة  : المتابعة والتقویم، وتشمل الخطوات التالیة: المرحلة الثالثة

، المناقش ة والتق ویم بع د إع ادة ال دور، المش اركة ف ي        )إذا دعت الحاجة(لدور تمثیل ا
 .١٧الخبرات ص 

 :إستراتیجیة خرائط المفاھیم: سابعًا
 :المفھوم

إس تراتیجیة ت دریس   :" خرائط المفاھیم بـأّنھا) ھـ١٤٢٤(عّرف القاسم والزغیبي      
أو أس  ھم یكت  ب علیھ  ا  فاعل  ة ف  ي تمثی  ل المعرف  ة، ت  ربط المف  اھیم ببعض  ھا بخط  وط، 

 .٤ص" كلمات تسمى كلمات الربط
وقد سبق الفكر اإلسالمي استخدام خرائط المفاھیم، كل النظری ات الحدیث ة ذك ر         

رس  مًا توض  یحیًا لطری  ق الخی  ر   rاس  تخدم الرس  ول: بقول  ھ) م٢٠٠٠(ذل  ك جم  ل 

خ  ط ألص  حابھ خط  ًا  rوطری  ق الش  ر، روى اإلم  ام أحم  د ف  ي مس  نده إّن الرس  ول  
: ھذا سبیل اهللا عز وجل، وخطین عن یمینھ، وخطین عن شمالھ وقال: مستقیمًا وقال



 

َوَأنَّ َھـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیمًا َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُع وْا  {: ھذا سبیل الشیطان، ثم تال ھذه اآلیة
 .١٥٣األنعام}ْم َتتَُّقوَن السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِھ َلَعلَُّك

وتس تخدم خ رائط المف اھیم ف ي تق دیم معلوم ات جدی دة، واكتش اف العالق ات ب  ین               
 .المفاھیم، وتعمیق الفھم، وتلخیص المعلومات، وتقوم الدرس

 :األھداف
مجموع ة م ن األھ داف الس تخدام إس تراتیجیة      ) ھـ١٤٢٤(ذكر القاسم والزغیبي      

 :خرائط المفاھیم ھي
 .تنظیم المعلومات في دماغ الطالب؛ لتسھیل استرجاعھا -
 .تبسیط المعلومات على شكل صور وكلمات -
 .المساعدة على تذكر المعارف في شكل معین -
 .ربط المفاھیم الجدیدة بالبنیة المعرفیة للمتعلم -
 .اإلسھام في إیجاد عالقات بین المفاھیم -
 .ا، وتطبیقھاتنمیة مھارات الطالب في تنظیم المفاھیم، وترتیبھ -
 .١١تزوید الطالب بملخص تخطیطي مركز لما تعلموه ص  -

 :أھمیة خرائط المفاھیم
جوانب من أھمیة خرائط المف اھیم للم تعلم   ) ھـ١٤٢٤(أورد الخطابیة والعریمي      

 :والمعلم منھا
 :أھمیتھا للمتعلم

اھیم، وإیج اد  ربط المفاھیم الجدیدة بالمفاھیم القدیمة، والبحث ع ن العالق ات ب ین المف     
اإلبداع والتفكیر التأملي، و تجعل المتعّلم مرتبًا للمفاھیم، ومعرفة المعلومات المھمة 
والمعلوم   ات الھامش   یة، وتحق   ق ال   تعلم ذي المعن   ى، وتزی   د التحص   یل الدراس   ي       

 .واالحتفاظ بالتعلم
 :أھمیتھا للمعلم

ومس  اعدة الطلب  ة  التخط  یط للت  دریس، وتنظ  یم األفك  ار، واختی  ار األنش  طة المالئم  ة، 
، )التحلی ل، والتركی ب، والتق ویم   (على إتقان بناء المف اھیم، وقی اس المس تویات العلی ا     

 .وتنمي روح التعاون بین المعلم والطالب، وتكشف عن الفھم الخطأ لدى المتعّلم
 :إجراءات تنفیذھا

یمك  ن تص  میم خریط  ة مفھ  وم بإتب  اع الخط  وات الت  ي ذكرھ  ا القاس  م والزغیب  ي         
 :ھي) ھـ١٤٢٤(

 .اختیار موضوع ولیكن ھو المفھوم الرئیس -
 .ترتیب أو تنظیم قائمة بالمفاھیم األكثر عمومیة وشموًال إلى األكثر تحدیدًا -
 .تنظیم المفاھیم في شكل یبرز العالقة بینھا  -
ربط المفاھیم مع بعضھا بخطوط، وتوضیح نوعیة العالقة بینھا بكلمات تعبر  -

 .عنھا
 .٥٠والصور قدر اإلمكان  ص استخدام األلوان  -

 :إستراتیجیة عملیات العلم: ثامنًا
 :المفھوم



 

منحنى استقص ائي ف ي ت دریس العل وم یلتص ق      " بأّنھا ) م٢٠٠١(عرفھا عطااهللا      
التص  اقًا وثیق  ًا ب  الطرق العلمی  ة، وتس  مى الط  رق العلمی  ة الت  ي یس  تخدم فیھ  ا التلمی  ذ    

االستنتاج العلم ي، واالس تقراء، والتجری ب    المالحظة العلمیة، والتصنیف، والتنبؤ، و
 .٢٣العلمي، بمھارات عملیات العلم ص

البحث وراء المعرفة العلمی ة باس تخدام األس ئلة    " بأنھا) م٢٠٠١(وعرفھا نشون      
ذات الصلة بھذه المعرف ة، وم ا یتول د عنھ ا م ن ف روض تتطل ب مالحظ ة وتص نیف          

الختیارھ  ا وم  ن ث  م الوص  ول إل  ى    واس  تنتاج وتنب  ؤات وجم  ع المعلوم  ات الالزم  ة    
 .٢٠٢ص" المعرفة العلمیة المطلوبة

مجموع  ة م  ن العملی  ات : " عملی  ات العل  م بأّنھ  ا) ھ  ـ١٤٢٤(وع  ّرف عبدالس  الم      
األساس  یة والتكاملی  ة، والت  ي تس  اعد الطال  ب عل  ى الوص  ول إل  ى المع  ارف، وتنم  ي    

طری ق المالحظ ة، وجم ع    قدرتھ على المثابرة، والتعلم الذاتي، وحّل  المشكالت عن 
البیانات، وفرض الف روض، وقی اس العالق ات، وتفس یرھا بطریق ة علمی ة، باس تخدام        

 .٢٤ص" الحواس، والتفكیر العلمي
 :عملیات العلم األساسیة

كم ا ج اء ف ي تص نیف      –إّن عملی ات العل م األساس یة    ) م٢٠٠٧(ذكرت العیس ى       
 :ات ھيثمان عملی –الرابط األمریكیة لتطویر العلوم 

وھي انتباه مقصود ومنظم للظواھر أو األح داث أو الرم وز بغی ة    : المالحظة -١
اكتشاف أسبابھا وقوانینھ ا باس تخدام الح واس المختلف ة أو بمعاون ة بع ض       

 .األجھزة مثل المجھر
على أساس ) فئات(وھو القدرة على تجمیع األشیاء في مجموعات : التصنیف -٢

 .الخصائص المشتركة التي تمیزھا
وھو عملی ة تتك ون فیھ ا مجموع ة م ن التوض یحات  المبنی ة عل ى         : ستنتاجاال -٣

 .المالحظات التي یمكن التواصل إلى معلومات جدیدة من خاللھا
ھي العملیة التي یتم خاللھا تكوین نظرة تنبؤیة مستقاة م ن أدل ة قائم ة    : التنبؤ -٤

ي مبنیة على أساس علمي، وھذه األدلة یمكن أن تق ع ب ین المالحظ ات الت     
 .تم جمعھا أو خارج المالحظة التي تم جمعھا

ھو العملیة التي تستخدم فیھا أدوات القیاس للحصول على مالحظات : القیاس -٥
كمیة مثل قیاس األطوال والمساحات والحجوم والكتل وحیث توجد وح دة  

 .معیاریة لمثل ھذه القیاسات
خدمھا الط الب  ھو أحد عملیات العلم األساسیة التي یست): التواصل(االتصال  -٦

لنقل أفكارھم لآلخرین، أو استیعاب األفكار التي ینقلھا لھم اآلخرین، ویتم 
ھ  ذا النق  ل م  ن خ  الل ع  دة وس  ائل مث  ل الص  ور، والرس  وم، واألش  كال،       

 . واأللفاظ، وغیرھا من وسائل االتصال
ھ  ي الق  درة عل  ى وص  ف العالق  ات    : اس  تعمال العالق  ات المكانی  ة والزمانی  ة   -٧

 .ھا  مع الزمنالمكانیة وتغیر
ھ  ي الق  درة عل  ى اس  تخدام األرق  ام والرم  وز الریاض  یة ف  ي :اس تعمال األع  داد  -٨

 .١١٢ -١٠٤وصف وتحلیل نتائج التجریب ص ص 



 

وُیالحظ أّن عملی ات العل م األساس یة والتكاملی ة یمث ل تنظیم ًا ھرمی ًا، بمعن ى أّن              
، كم ا أّن عملی ات العل م    استخدام العملیات التكاملیة یتطل ب إتق ان العملی ات األساس یة    

 .التكاملیة تضم مجموعة من العملیات األساسیة
 :األھداف

مجموعة من األھداف الستخدام إستراتیجیة عملیات ) ھـ١٤٢٤(ذكر عبدالسالم      
 :العلم ھي

مساعدة الطالب على الوصول إلى المعلومات بنفسھ، بدًال من تقدیمھا لھ م ن   -
 .قبل المعلم

لم عملیة للبحث واالستقصاء واالكتشاف، ولیس عملیة لتلقین تأكید اعتبار التع -
 .المعرفة

حب االستطالع، والبح ث  : تنمیة بعض االتجاھات العلمیة لدى الطالب، مثل -
 .عن مسببات الظواھر

 .تنمیة التفكیر النَّاقد، والتفكیر اإلبداعي لدى الطالب -
 .تنمیة قدرة الطالب على المثابرة والتعلم الذاتي -
الطالب اتجاھات إیجابی ة اتج اه البیئ ة والمحافظ ة علیھ ا، األم ر ال ذي        إكساب  -

 .یساعده على حل المشكالت التي تواجھھ داخل المدرسة وخارجھا
انتقال أثر اكتساب الطالب لمھارات عملیات العلم إلى مواقف تعلیمیة وحیاتیة  -

 .٢أخرى ص
 
 

 :إجراءات تنفیذھا
قنیات تدریبیة متنوعة تتطلب الدراس ة الفردی ة،   إستراتیجیة عملیات العلم توفر ت     

والدراس  ة ف  ي مجموع  ات؛ لممارس  ة ال  تعلم التع  اوني، أو المناقش  ة م  ع المعل  م، أو       
 .العصف الذھني

: ھ ي ) ھ ـ ١٤٢٤(ویتم تنفیذ اإلستراتیجیة بالقیام ببعض المھام ذكرھا عبدالس الم       
یة، أو التكاملیة، ویق وم المعل م   تخطیط أنشطة تدریبیة تقوم على عملیات العلم األساس

من خاللھا بتوجیھ عمل الطالب، ومتابعتھ، وتقدیم أنشطة متنوع ة، وتغذی ة راجع ة؛    
 .٨إلعمال العقل في إتقان عملیات العلم مما یؤدي إلى االبتكار، وعمق التفكیر ص

 :إستراتیجیة التقویم البنائي: تاسعًا
 :المفھوم
نظری ة تق وم عل  ى   :" بأنھ ا  Browerًال ع ن  نق  ) ھ ـ ١٤٢٨(عرفھ ا الص الحي         

توجیھ المعلمین والمتعلمین على اكتساب المعرفة بیسر عن طریق طرح أسئلة ذات 
قیمة عالیة ینظ ر المتعلم ون إلیھ ا كمفك رین، ت ؤدي إل ى االكتش اف، وبن اء خط وات          

ف ة  العمل، وتعمیق مع اني المف اھیم، واس تخدام التق ویم األص یل، كم ا أّنھ ا تنب ذ المعر        
 . ٢٦ص" التي تكتسب بالنقل المباشر من المعلم إلى المتعلم كالتلقین

إستراتیجیة تدریس تعتمد على التقویم :" بأّنھا) ھـ١٤٢٤(وعّرفھا القاسم، ومقبل      
المرحلي ال ذي ی تم أثن اء تأدی ة المعل م للموق ف التعلیم ي التعلم ي، بھ دف أخ ذ تغذی ة            



 

الط الب وتعلمھ م، وم ن ث م تش خیص ھ ذا        راجعة مستوحاة من جمع المعلومات عن
 .٣الواقع، والتعرف على حاجاتھم واالعتماد علیھا للتخطیط لتعلمھم الالحق ص

وتتطلب ھ ذه اإلس تراتیجیة م ن المعل م اعتم اد التق ویم ج زءًا أساس یًا م ن عملی ة                
التعل  یم وال  تعلم قب  ل وخ  الل وبع  د تنفی  ذ الموق  ف التعلیم  ي التعلم  ي، للتغل  ب عل  ى         

 .لصعوبات والعثرات التي تواجھ تعلم الطالب ومعالجتھاا
 :األھداف

مجموع  ة م  ن األھ  داف الس  تخدام إس  تراتیجیة   ) ھ  ـ١٤٢٤(ذك  ر القاس  م ومقب  ل       
 :التقویم البنائي ھي

توظیف نتاجات عملیة التقویم الصفي في تحسن تعلم الط الب، وتحس ین أداء    -
 .المعلمین

 .عنصرًا مھمًا ومتطلبًا رئیسًا للتعلم الجدیداالھتمام بالتعلم السابق، وجعلھ  -
دم  ج التق  ویم ف  ي عملی  ة التعل  یم وال  تعلم، بحی  ث یص  بح متك  امًال معھ  ا ول  یس    -

 .مفصوًال عنھا
تفری  د التعل  یم بحی  ث یص  بح ك  ل طال  ب عنص  رًا فری  دًا ف  ي الموق  ف التعلیم  ي   -

 .التعلمي
 .ودافعیتھ للتعلم تفعیل دور الطالب في عملیة التعلیم والتعلم، وإثارة اھتمامھ -
 .تنمیة دور المعلم في تلبیة حاجات الطالب، ومتطلبات المنھج الدراسي -
 .٢معالجة مواطن الضعف لدى الطالب، وتعزیز مواطن القوة ص -

 :مفاھیم إستراتیجیة التقویم البنائي
 :أن البنائیة تقوم على خمسة مفاھیم رئیسة ھي) ھـ١٤٢٨(أورد الصالحي      

ھو ال ذي یق وم ب دور فع ال لیكس ب المعرف ة ویفھمھ ا، معتم دًا          :المتعلم النشط -١
 .على نفسھ، فھو الذي یناقش ویسأل ویفترض بدًال أن یستمع أو یقرأ

ھو الذي یبني معرفتھ من خ الل مناقش تھ وتبادل ھ لألفك ار     :المتعلم االجتماعي -٢
 .في حل المشكالت وسط مجموعة من أقرانھ

ذي یستطیع أن یعید بناء المعرفة والفھم ع ن  ھو ذلك المتعلم ال:المتعلم المبدع -٣
 .سبب بنیة األشیاء

ھ  ي المك  ان ال  ذي یعم  ل فی  ھ المتعلم  ون مس  تخدمین األدوات    :البیئ  ة الص  فیة  -٤
 .والمصادر والمعلومات لتحقیق أھداف التعلم

ھو ذلك النوع من ال تعلم ال ذي یبن ي فی ھ ك ل ف رد معرفت ھ ع ن         : التعلم البنائي -٥
 .٢٨-٢٧عطي لھ معنى ص ص العالم بطریقة ذاتیة ت

 :ممارسات إستراتیجیة التقویم البنائي
البد للمعلم أن یقوم بتأسیس بعض الممارسات التي ُتستقى من الفكر البنائي ذكر      

 ):م٢٠٠٣(أھمھا زیتون 
التأكید على التعلم ال على التدریس، وتشجیع وقبول ذاتیة الم تعلم ومبادرات ھ، التأكی د    

م  ین، وتش  جیع االستقص  اء، والتأكی  د عل  ى األداء والفھ  م عن  د تق  دیم  عل  ى إرادة المتعل
ال تعلم، تش جیع الح وارات البینی ة ب ین المتعلم  ین، وتمك ین المتعلم ین م ن إع ادة بن  اء          
المعرفة حسب ما یفھموھ ا، وتق دیم الخب رات العادی ة وغی ر العادی ة لتوض یح الف رق         



 

تغیی ر المحت وى، وطل ب تق دیم     بینھما، والسماح إلجابات الط الب بتوجی ھ ال دروس و   
تفسیرات لإلجابات األولیة، والسماح بوقت كاف الستقبال إجاب ات الط الب، وإش باع    

 .١٦٣ -١٦٠الفضول الطبیعي لدى الطالب ص ص 
 :إجراءات تنفیذھا

یتم إعداد خطة درس وفق إستراتیجیة التقویم البنائي، بتقدیم أوراق عمل تحتوي      
 :في األمور التالیة) ھـ١٤٢٤(مقبل على ما ذكرھا القاسم و

تقویم للخبرات التعلیمی ة الس ابقة ل دى الط الب، و ع الج للخب رات التعلیمی ة الس ابقة         
، وتقدیم معرفة جدی دة للطال ب، واالعتم اد عل ى التق ویم      -عند الحاجة –لدى الطالب 

، أو المرحلي للتعلم الجدید، وعالج الصعوبات المتوقعة، ودعم التعلم بنشاط عالج ي 
تعزیزي، أو إثرائي في نھایة الدرس، ویتم ذلك داخل الص ف بالعم ل الجم اعي ص    

١٩. 
 :إستراتیجیة التفكیر اإلبداعي: عاشرًا

 :المفھوم
لق د تباین  ت تع  اریف الترب ویین للتفكی  ر اإلب  داعي، تبع ًا النتم  اءاتھم لتخصص  ات         

لتع اریف ف ي أربع ة جوان ب     مختلفة، أو ثقافات متعددة، إالَّ أنَّ ھ یمك ن تص نیف ھ ذه ا    
وفقًا لنظرة كل فئة من العلماء لإلبداع الذي یرونھ )  م١٩٨١(أساسیة، ذكرھا حسین 

 :إما أن یكون
 .من حیث الكیفیة التي یبدع من خاللھا المبدع عملھ: عملیة عقلیة -
 أّي النظر إلى اإلبداع في ضوء النتاج النھائي، والمقصود بھ الناتج الذي ن درك : أو ناتج -

 .وجوده، ونتلمسھ ونحكم علیھ
إذ إّن المب دعین غالب ًا م ا تب دو عل یھم خص ائص وس مات        : أو سمة م ن س مات الشخص یة    -

 .نفسیة تمیزھم عن األفراد العادیین الذین ال تظھر لدیھم ھذه القدرة
بمعن ى أّن العق ل البش ري مك ون م ن ق درات وإمكان ات        :أو مجموعة من الق درات العقلی ة   -

نفس  ھا م ن خ  الل األداء عل ى االختب  ارات الس یكولوجیة الت  ي تق  یس     مختلف ة، تكش  ف ع ن  
 .٨٠قدرات األفراد ص 

:" إس تراتیجیة التفكی ر اإلب داعي بقولھم ا    ) ھـ١٤٢٣(وعّرف العبدالكریم والعبید      
الطالق ة، والمرون  ة،  : ھ ي إس تراتیجیة ت  دریس تض م مجموع  ة م ن المھ ارات، منھ  ا     

الحساس   یة لح   ل المش   كالت، واألس   ئلة الذكی   ة، واألص   الة، واإلفاض   ة، والخی   ال، و
والعصف الذھني، وتستخدم للوصول إل ى األفك ار وال رؤى الجدی دة الت ي ت ؤدي إل ى        

 .٢٥الدمج والتألیف بین األفكار، أو األشیاء التي تعتبر مسبقًا أنَّھا غیر مترابطة ص 
 :األھداف

اف الس   تخدام مجموع   ة م   ن األھ   د  ) ھ   ـ١٤٢٣(ذك   ر العب   د الك   ریم والعبی   د         
 :إستراتیجیة التفكیر اإلبداعي ھي

 .تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي لدى الطالب -
 .تشجیع الطالب على التفكیر بطریقة غیر مألوفة -
تشجیع الطالب على النظر في التفكیر، باعتباره مھارة یمكن التدریب علیھا،  -

 .والعمل على تحسینھا
 .حو اإلبداع والتفكیر اإلبداعيدعم االتجاھات اإلیجابیة لدى الطالب ن -



 

إكساب الطالب القدرة عل ى اإلحس اس بالمش كالت، وتق دیم حل ول لھ ا بط رق         -
 .١٠إبداعیة ص 

 :القدرات العقلیة للتفكیر اإلبداعي
نقال عن عدد م ن الدراس ات س بع ق درات عقلی ة للتفكی ر       ) ھـ١٤٢٢(أورد بنجر      

 :اإلبداعي
ر ع دد ممك ن م ن األفك ار، ع ن موض وع       ھي القدرة على إنتاج أكب  : الطالقة -١

مع  ین ف  ي وح  دة زمنی  ة ثابت  ة، وتك  ون الطالق  ة إم  ا لفظی  ة أو فكری  ة أو      
 .تعبیریة

وتعني قدرة الفرد على تغییر حالتھ الذھنیة بتغیر الموقف، لمواجھة : المرونة -٢
 .مواقف معینة ومشكالت متغیرة، وإیجاد حلول متعددة

أكبر عدد ممكن من االس تجابات غی ر    ھي القدرة على سرعة إنتاج: األصالة -٣
 .المباشرة

ھ ي معرف  ة المواق ف الت  ي تنط وي عل  ى مش كلة أو ع  دة     :اإلحس اس بالمش  كلة  -٤
 .مشاكل وتحتاج إلى إیجاد حلول

 .ھي القدرة على إعطاء أكثر من شكل أو وصف لموقف ما: التفاصیل -٥
لحك م عل ى   ھي القدرة على اختبار العمل والتدقیق فیھ بطریق ة نقدی ة ل  : التقییم -٦

 .صوابھ من عدمھ
ھ  ي مق  درة الش  خص عل  ى إع  ادة تك  وین وترتی  ب   : إع  ادة التنظ  یم والتركی  ب -٧

 .٢٥ -٢٢موضوع ما بطریقة جدیدة عن خبراتھ ص ص 
 :أسالیب تنمیة التفكیر اإلبداعي

مجموعة من  األس الیب الت ي یمك ن م ن خاللھ ا تنمی ة       ) ھـ١٤٢٢( أورد بنجر       
 :ھاالتفكیر اإلبداعي من أھم
، وأس لوب المترابط ات، وأس لوب المناقش ة     )إدرار األفك ار (أسلوب العصف ال ذھني  

والمباحثة، وأسلوب التفتیت، وأسلوب لوحة اإلعالنات الجماعی ة، وأس لوب المفك رة    
 .الجماعیة

 :إجراءات تنفیذھا
) ھ ـ ١٤٢٣(یتم تطبیق إستراتیجیة التفكیر اإلبداعي كما ذكر العبدالكریم والعبید      

باستثمار مفردات المقرر، لتنمیة مھارات التفكیر اإلب داعي ل دى الط الب م ن خ الل      
 :األمور التالیة

 .اختیار مھارات التفكیر اإلبداعي المناسبة للدرس -١
تقدیم مجموعة من األسئلة أو األنشطة لتنمیة ھذه المھ ارات، م ع مراع اة     -٢

 :ما یلي
 .تشجیع الطالب على تولید أفكار جدیدة -
 .ألفكار المطروحة من قبل الطالباستثمار ا -
 .احترام خیال الطالب -
 .تقبل آراء الطالب، وتعویدھم على احترام آراء اآلخرین -
 .٦٣توفیر الجو النفسي المناسب، بعیدًا عن القلق واالضطراب  ص -



 

 :معوقات التفكیر اإلبداعي
 :مجموعة من المعوقات للتفكیر اإلبداعي أھمھا) ھـ١٤٢٢(ذكر بنجر      
ومنھ  ا الض  جیج، وع  دم ت  وفر المك  ان المناس  ب، ع  دم وج  ود  : ق  ات بیئی  ةمعو -١

 . الدعم المادي لإلبداع
منھ  ا رف  ض المجتم  ع لألفك  ار اإلبداعی  ة ونق  دھا، وض  عف      :معوق  ات ثقافی  ة  -٢

 .التعزیز للعمل اإلبداعي
منھ  ا ع  دم  ق  درة الف  رد  عل  ى رؤی  ة األم  ور الت  ي  :معوق  ات بص  ریة إدراكی  ة -٣

 .قضایا المتعلقة بالمشكلةتھمھ، مما یجعلھ یھمل ال
 . منھا عدم قدرة الفرد على إیصال أفكاره لآلخرین:معوقات تعبیریة -٤
منھا استخدام الف رد أفك ارًا غی ر مرن ة، أو غی ر ص حیحة، أو       :معوقات فكریة -٥

 .ناقصة
منھ  ا نظ  رة الف  رد وإحساس  ھ ب  األمور أو المش  اكل   : معوق  ات إدراكی  ة حس  یة  -٦

 .بنمطیة تقلیدیة، أو بتصلب لرأیھ
منھا عدم قدرة الفرد على احتمال الغموض، أو الخوف من : معوقات انفعالیة -٧

 .ارتكاب الخطأ أو المخاطرة
منھا خوف المبدع م ن أفك اره الجدی دة خش یة     : معوقات شعوریة وال شعوریة -٨

 .عقاب المجتمع، فتبقى حبیسة في نفسھ
روج ع ن  منھا النظ ام التعلیم ي التقلی دي ال ذي ال یس مح ب الخ      :معوقات تربویة -٩

المألوف، وجعل أسلوب قیاس الطال ب الق درة عل ى حف ظ الم ادة التعلیمی ة،       
وعدم تعریض الطالب للمثیرات والخب رات الجدی دة، و ع دم الخ روج ع ن      
الم  نھج الدراس  ي، ورف  ض األفك  ار الجدی  دة، وع  دم تش  جیع الخی  ال ل  دى         

 .٣٣ -٣١ص ص . الطالب
 المدرسیة المعوقات التي تواجھ اإلدارة : المبحث الرابع

ال یمكن ألّي عم ل أن یب دأ ویتط ور م ن مرحل ة إل ى أخ رى، دون أن یعترض ھ              
كثی ر م  ن المعوق ات والص  عوبات، الت ي الب  ّد ل ھ أن یتجاوزھ  ا ویعم ل عل  ى ت  ذلیلھا،      
فمش  روع إس  تراتیجیات الت  دریس، أح  د ھ  ذه األعم  ال ال  ذي م  ّرت بش  يء م  ن ھ  ذه       

: ف ي تفعیلھ ا، یمك ن تص نّیفھا ف ي مح ورین      المعوقات التي واجھت اإلدارة المدرسیة 
 :معوقات إداریة، ومعوقات فنیة أستعرضھا على النحو التالي

 :المعوقات اإلدارّیة: أوًال
وھذه المعوقات متداخلة، وت رتبط ب التنظیم والس لوكیات اإلداری ة، وتش مل كثی ر            

ّی ة، والمركزّی ة   اتخاذ نم ط اإلدارة التس لطّي، وس و الص حة التنظیم    : من األمور منھا
الش   دیدة، والمن   اخ التنظیم   ي الس   لبّي، وس   وء نظ   ام االتص   االت، غی   اب التخط   یط   
والتنسیق، وانعدام روح العمل الجماعي في التخطیط والتنفیذ، والمغ االة أو التعس ف   
ف   ي تطبی   ق التعلیم   ات والل   وائح والق   وانین المدرس   ّیة واإلدارّی   ة، وغی   اب ت   دفق       

ابھا، وع دم وض وح الواجب ات والمس ؤولیات وتض اربھا،      المعلوم ات أو س ھولة انس ی   
 .والجھل بالمداخل السلوكیة في اإلدارة



 

إلى بعض المعوقات اإلداریة المرتبطة بالنظام ) م٢٠٠٤(وقد أشار رسمي           
 :التربوي منھا

المركزیة في اإلدارة التعلیمیة، وفي اتخاذ القرار وسیادة الروتین والتشدد  -١
 .طیة في العملفي البیروقرا

غی  اب ال  دعم والح  وافز لم  دیري الم  دارس م  ن قب  ل الس  لطات التعلیمی  ة،     -٢
خش  یة م  ن ھ  ؤالء المس  ؤولین ال  ذین ف  ي الس  لطة أّن یفق  دوا مكتس  باتھم،       

 .ونفوذھم وسلطتھم، وذلك حینما تظھر قیادات شابة وناضجة ومتحمسة
س تغلون  مجانیة التعل یم وإلزامیت ھ، مم ا یجع ل الط الب وأولی اء أم ورھم ی        -٣

ذل   ك، وال یب   دون تع   اونھم م   ع اإلدارة المدرس   یة، ویحمل   ون الم   دیرین    
 .مسؤولیة الخلل الدراسي والمسلكي لدى الطالب

عدم النظر إلى اإلدارة المدرسیة أّنھا مھنة، وغیاب الدستور األخالقي لھا  -٤
 .١٥٧ص 

یی  ر، عل  ى أّن م ن المعوق ات اإلداری  ة ع دم قب ول التغ    ) م٢٠٠٢(كم ا أك د ع امر         
حی ث أن القائ  د البیروقراط  ي ال یقب ل التغیی  ر ، ویعتب  ر معوق ا لمجھ  ودات التغیی  ر ،    

 .٢٩٣وذلك عكس القائد الدیمقراطي الذي یقبل التغییر ومشاركة العاملین لھ ص 
إل ى ھ ذه المعوق ات اإلداری ة     )م١٩٨٠( Roe & Drakeوأضاف رو ودریك      

 :م بدوره التربوي المتكامل منھامجموعة أخرى تعیق مدیر المدرسة عن القیا
اعتبار مدیر المدرسة المسؤول األول عن سیر العملیة التربویة والتعلیمیة  -١

 .في المدرسة، وتحمیلھ كامل المسؤولیة فیما یجري داخل المدرسة
إج راء  : تركیز اھتمام إدارة التعلیم على أمور إداریة داخل المدرس ة مث ل   -٢

النظاف  ة، والص  یانة للمبن  ى، وتحقی  ق  االختب  ارات، وإص  دار الش  ھادات، و 
االنضباط داخل المدرسة، وتقلیل المشاكل بین العاملین، وم ع أھمی ة ھ ذه    
األمور إلى إن التركیز علیھا من أجل كسب رض ا المس ؤولین وإعج ابھم    

 .یفقد مدیر المدرسة أو یقلل من اھتمامھ بالنواحي الفنیة األخرى
لیمی  ة الت ي تخ دم العملی ة التعلیمی  ة    ص عوبة تق ویم األنش طة التربوی ة والتع     -٣

وتحق   ق نتائجھ   ا عل   ى الم   دى الطوی   ل، وھ   ذا یجع   ل م   دیري الم   دارس  
 .ُیركزون على الجانب التنظیمي اإلداري لسھولة تقویمھ

سیطرة الرقابة اإلداریة على عمل م دیري الم دارس، ف ي ظ ل اختف اء أو       -٤
 .٦٣درسیة ص غیاب المتابعة المھنیة التي تركز على مھنیة اإلدارة الم

إّن من المعوقات اإلداریة ظھ ور بع ض المش كالت    ) م٢٠٠٢(وأوضح الصرن      
 :المتمثلة في

ع  دم وج  ود الق  درة الكافی  ة ل  دى م  دیري الم  دارس عل  ى النھ  وض بأعب  اء            -
 .المدرسة

 .عدم تفھم المدیر الظروف الجدیدة المفروضة -
 . ضعف مرونة المدیر وقدرتھ على اتخاذ قرارات سریعة -
عل ى بع ض المعوق ات    ) ٢٠٠٧(والمعایطة ) م٢٠٠٥(وقد اتفق كل من عابدین      

 :اإلداریة التي لھا ارتباط وثیق بالعمل اإلداري منھا



 

عدم توفر اإلمكانیات واألموال الالزمة للقیام بمجمل المھام والمسؤولیات  -١
 .المتوقعة من المدیر

 .عدم توفر األبنیة والمرافق الالزمة أو عدم صالحیتھا -٢
یمكن تفویضھ جزءًا م ن األعم ال    -في بعض المدارس -عدم وجود وكیل -٣

 .وخاصة األعمال اإلداریة
 .اكتظاظ الصفوف وتجاوز نسبة القبول المعقولة في المدرسة -٤
س وء توزی ع وق ت الم دیر عل ى األعم ال والمھ ام المدرس یة، بحی ث ت  أتي           -٥

لطلب  ة أو متابع ة انتظ  ام دوام المعلم ین وا  : بع ض األعم  ال الروتینی ة مث  ل  
غی   ابھم، ومقابل   ة أولی   اء األم   ور والم   راجعین، وال   رّد عل   ى المكالم   ات  
الھاتفیة، وقراءة النشرات والتعامیم، كل ھذه األمور وغیرھا تسبب لمدیر 

، ص ص ٢٥٣المدرس   ة ض   غوط نفس   یة وإجھ   اد جس   مّي وعص   بّي ص 
٤٤٩-٤٤٨. 

 :یة منھاإلى ما سبق بعض المعوقات اإلدار) ھـ١٤٢٤(وأضاف المسعري      
ع  دم التك  افؤ ب  ین الس  لطة والمس  ؤولیة وتع  ارض االختصاص  ات أحیان  ا ب  ین     -

 .األجھزة المركزیة واألجھزة المحلّیة
 .النقص في بعض ھیئات التدریس وخاصة بدایة العام الدراسي -
تغیب بعض أعضاء ھیأة التدریس عن العمل دون إنذار مسبق مما یؤدي إلى  -

 .  إرباك الیوم الدراسي
تقرار الج دول المدرس  ي نتیج  ة ت نقالت ھی  أة الت دریس أو العج  ز ف  ي    ع دم اس    -

 .بعض التخصصات
 .عدم إتباع نظام الیوم الكامل في الدراسة نتیجة لظروف متعددة -
نقًال عن محضر إلى بع ض المعوق ات الت ي تواج ھ     ) ھـ١٤٢٦(وأشار الحازمي      

 :اإلدارة المدرسیة وصنفھا على النحو التالي
وتتمث ل ف ي التخل ف ال ذھني، واض طراب مس توى       : ة ونفس یة مشكالت تربوی   -

 .إلخ...الطالب الدراسي، االنطواء، الكراھیة، عدم الشعور بالمسؤولیة،
وتتمث  ل ف  ي ع  دم حض  ور أولی  اء أم  ور الط  الب إل  ى    : مش  كالت اجتماعی  ة   -

المدرس  ة، المش  اكل األخالقی  ة واالنحراف  ات الس  لوكیة، والمش  اكل العائلی  ة،      
 .وغیرھا...احي، والرسوب، والتسرب،والتأخر الصب

وتتمث ل ف ي ع دم عنای ة الط الب بنظ افتھم، وس وء التغذی ة،         : مشكالت صحّیة -
 .١٦٥-١٦٢وضعف الصحة العامة لدى الطالب ص ص 

معوق  ا م  ن أھ  م المعوق  ات ھ  و المب  اني     )ھ  ـ١٤١٩( الس  نبل وزمیل  ھ  وأض  اف      
األدنى من الشروط والمواصفات ال تحقق الحد المدرسیة المستأجرة، حیث ذكر أنَّھا 

 .٥١٧التربویة، إذ أّنھا لم ُتعّد أصًال لتكون مدارس وإنما ھي مباني عادیة ص
وأضاف الباحث بعض المعوقات اإلداریة التي تحد م ن عم ل اإلدارة المدرس یة         

 :في أداء عملھا وتفعّیل طرائق التدریس الحدیثة منھا



 

أع  داد الط  الب ف  ي فص  ول بع  ض    حی  ث إّن: ازدح  ام الط  الب ف  ي الفص  ول  -
الم  دارس یص  ل إل  ى الخمس  ین طالب  ًا أو یقت  رب من  ھ أو یتع  داه، وھ  ذا یجع  ل   

 . المھمة صعبة إْن لم تكن مستحیلة في تطبیق طرائق التدریس الحدیثة
حی  ث إّن اإلدارة المدرس  یة ف  ي أغل  ب األحی  ان ال  : ع  دم ت  وفر ال  دعم الم  ادي  -

ال یف  ي بمس  تلزمات الص یانة، فض  ًال ع  ن   یت وفر ل  دیھا إالَّ قلی ل م  ن الم  ال ق د   
رغبتھا في تقدیم الح وافر والج وائز الت ي تس اعد ف ي تفعی ل العملی ة التعلیمی ة         

 .والتربوي
 :المعوقات الفنّیة: ثانیًا
إلى بعض المعوقات الفنّیة ) م٢٠٠٥(و عابدین ) م٢٠٠٧(أشار كل من المعایطة     

 :ائق التدریس الحدیثة ومنھاالتي تحد من أداء اإلدارة أو تفعیلھا لطر
انخف  اض مس  توى أداء بع   ض المعلم  ین ألس   باب مھنی  ة أو شخص   یة أو      -١

نفسیة، مما یؤثر عل ى مخرج ات المدرس ة وفاعلیتھ ا، ویلق ي بل وم أولی اء        
األمور والمجتمع والمسؤولین في إدارة التعلیم على إدارتھا، وھ ذا یجع ل   

لتجن ب الس لبیات وتج اوز     المدیر یس تنفذ قس طًا كبی رًا م ن الجھ د والوق ت      
 .العثرات

 .تباین سلوكیات المعلمین المھنّیة، وقلة التعاون والتنسیق فیما بینھم -٢
النقص في أعداد المعلمین المؤھلین، مما یضطر المدیر إلى تكلی ف غی ر    -٣

المختصین للقیام ببعض األعمال، أو تكلی ف الم ؤھلین م نھم بأعب اء أكث ر      
 .ائھممن طاقاتھم، فیؤثر ذلك على أد

لجوء كثیر من : تفّشي بعض الظواھر التعلیمیة السلبّیة في المدرسة، مثل -٤
الط    الب لل    دروس الخصوص     یة، واالس    تعانة بالملخص    ات وإھم     ال     

 .إلخ...الكتاب
اإلرش  اد  : غی  اب أو ع  دم كفای  ة الخ  دمات الطالبی  ة ف  ي المدرس  ة، مث  ل        -٥

 .والصحة المدرسیة
ات اإلش  رافیة، م  ن أج  ل   افتق  ار بع  ض الم  دیرین إل  ى المھ  ارات والكفای      -٦

 . ٤٤٨، ص ٢٥٣-٢٥٢ممارسة أدوارھم كقادٍة تربویین ص ص 
ورأى الباحث إن ھناك معوقات إضافیة یمكن إضافتھا إلى المعوقات الفنّیة التي      

الت  دریس،  تتح  ّد أو تقل  ل م  ن أداء اإلدارة المدرس  یة، ف  ي تفعی  ل بع  ض إس  تراتیجیا  
   -وكالء أو معلمین  –لین معھ في المدرسة تكون عند بعض مدیري المدارس والعام

 :أذكر منھا
 .فقدان الرغبة في تطویر الذات والمھارات -
 .عدم القراءة ومتابعة الدراسات واألبحاث الجدید في التربیة -
 .رفض كل جدید من األمور اإلدارة والتربویة لمجرد الرفض فقط -
 .الشعور باإلحباط والتذمر المستمر -
ھم أعرف الناس بما یصلح للعملیة التعلیمیة والتربویة دون االعتقاد الجازم أن -

 .غیرھم



 

افتق  ارھم إل  ى بع  ض أس  الیب القی  اس والتق  ویم ال  ذي تمك  نھم م  ن الحك  م عل  ى    -
 .أدائھم ألعمالھم

حی ث إّن كثی رًا م ن    : عدم توفر مراكز مصادر التعّلم في كثی ر م ن الم دارس    -
أو غیر مباش ر عل ى مص ادر     طرائق التدریس الحدیثة، تعتمد اعتمادًا مباشرًا

التعّلم، وعدم توفرھا یسبب ضغط على اإلدارة في المدرسة الت ي ترغ ب ف ي    
 .تطویر وتفعیل طرائق التدریس الحدیثة

إّن عدم وجود مكتب ة ف ي المدرس ة أو    : عدم توفر أو اكتمال المكتبة المدرسیة -
كل وجود مكتبة دون الطموحات ال تحوي إال مجموعة بسیطة من الكت ب یش   

أح  د العوائ  ق الت  ي تح  ّد م  ن تطبی  ق طرائ  ق الت  دریس الحدیث  ة،حیث إّن ھ  ذه     
الطرائق قائمة على عملیة تفاعلیة بین المعلم والطالب وبین الطالب والمنھج، 
لذا فإّن الطالب بحاجة ماسة إل ى الق راءة والبح ث ع ن المعلوم ة ف ي المكتب ة        

 .المدرسیة
وعدم وجود ھذه : ر من المدارسعدم وجود معامل ومختبرات مكتملة في كثی -

المعامل والمختبرات، یحّد من تطبیق الطرائ ق الحدیث ة ف ي الت دریس، ویل زم      
 .اإلدارة المدرسیة والمعلمین باالكتفاء بالطرق التقلیدیة القدیمة

حی  ث ص  ممت طرائ  ق تدریس  یة :وع دم وج  ود كثی  ر م  ن التجھی  زات الالزم  ة  -
لتربوی ة، والب د م ن ت وفر كثی ر م ن       للتفاعل بین أط راف العملی ة التعلیمی ة وا   

التجھیزات داخ ل الفص ل، تس اعد ف ي تطبیقھ ا، وم ن ھ ذه التجھی زات بع ض          
، ووج ود جھ از   -كاألش كال الدائری ة وغیرھ ا    -الطاوالت والكراس ي الخاص ة  

 .إلخ...حاسوبي داخل الفصل، أو سبورة ذكّیة
 :الدراسات السابقة: ثانیًا
ت  دریس الحدیث  ة ف  ي وزارة التربی  ة والتعل  یم   حی  ث إن مش  روع إس  تراتیجیات ال      

بالمملكة العربیة السعودیة، ال یزال حدیثًا قیاسًا بالمشاریع التربویة، فقد بدأت فكرتھ 
ھ ـ، وال زال یعم ل فی ھ بت درج حت ى      ١٤٢١ھ ـ، وب دأ العم ل فی ھ ع ام      ١٤١٩في عام 

أّي باح ث  یومنا ھذا؛ فحسب علم الباحث أن ھذا المشروع ل م ُیتع رض لدراس تھ م ن     
: بعن وان  ةسوى دراسة لفریق مشروع إستراتیجیات التدریس بمكة المكرمة موس وم 

أو بعض الدارسات "  من وجھة نظر الطالب ستراتیجیات التدریسإفاعلیة تطبیق  "
التي تعرض لبعض اإلستراتیجیات ك ل إس تراتیجیة عل ى ح دة، فكان ت ھ ذه الدراس ة        

للمش  روع، فق  د اس  تعان الباح  ث ب   بعض     األول  ى الت  ي ت  درس المعوق  ات اإلداری   ة     
الدراس  ات الت  ي ناقش  ت المعوق  ات اإلداری  ة بش  كل ع  ام لوج  ود بع  ض االرتب  اط ب  ین  
معوقات المشروع وبعض المعوقات العامة لإلدارة المدرس یة، حی ث إن تطبی ق ھ ذا     
المشروع لھ ارتباط وثیق باإلدارة المدرسیة، فأورد الباحث ف ي ھ ذه الدراس ة ثم اني     

دراس  ة، أرب  ع عش  رة دراس  ة منھ  ا محلّی  ة، وتس  ع دراس  ات منھ  ا عربی  ة،    وعش  رین 
وخم  س دراس  ات غی  ر عربی  ة، ص  نفھا عل  ى ث  الث فئ  ات محلی  ة، وعربی  ة، وغی  ر      

 .عربیة، ورتبھا حسب تسلسلھا الزمني مبتدئ باألقدم إلى األحدث
 :الدراسات المحلّیة*
 ".لة الثانویةمشكالت اإلدارة في المرح: "بعنوان) ھـ١٤٠٠(دراسة عریف * 



 

 : أھداف الدراسة     
 .البحث عن المشكالت اإلداریة التي تواجھ اإلدارة المدرسیة عامة -
 .تحدید المشكالت التي تعاني منھا المدارس الثانویة -
 .معرفة األسباب المؤدیة إلى ھذه المشكالت اإلداریة -
 .إیجاد مقترحات وحلول تساعد في القضاء على تلك المشكالت -
نت ھذه الدراسة میدانی ة ُطبق ت عل ى عین ة عش وائیة تتك ون ھ ذه العین ة م ن          وكا     

للبن ات   -كآن ذا  –خمس مدارس ثانویة للبنات، مضافًا إلیھا معھ د المعلم ات الث انوي    
 .بمنطقة مكة المكرمة

 .األداة المستخدمة في ھذه الدراسة المقابلة الشخصیة -
 .منھج الدراسة ھو المنھج الوصفي المسحي -
 :ھم النتائج التي توصلت لھا الباحثة من خالل ھذه الدراسةأ     
 .وجود نقص في عدد اإلداریات -
 .وجود نقص كذلك في عدد المعلمات -
 .انخفاض مستوى أداء بعض المعلمات -
المب  اني : وج ود نق  ص ف ي عوام  ل الكفای ة اإلنتاجی  ة ف ي التربی  ة المتمثل ة ف  ي      -

 ).وغیرھا... یة،المدرسیة، والكتب الدراسیة، والوسائل التعلیم
دراس  ة تحلیلی  ة ل  بعض مش  كالت اإلدارة   :" بعن  وان) ھ  ـ١٤٠٢(دراس  ة مع  اجیني  * 

 ".المدرسیة في المدارس المتوسطة بمنطقة مكة المكرمة
ھدفت الدراسة إلى تحلیل بعض المش كالت الت ي تواج ھ م دیر وم دیرة المرحل ة            

 . المتوسطة بمنطقة مكة المكرمة
الت الت  ي تواج  ھ اإلدارة المدرس  یة ف  ي المرحل  ة المتوس  طة  وح  ددت الباحث  ة المش  ك 

 :بنوعین ھما
: وتقصد بھا ما یكون لھ عالقة بالمدرسة من خارجھا مثل: مشكالت خارجیة -

 .إدارة التعلیم، والمجتمع، وأولیاء أمور الطالب
نق  ص الھی  أة : وتقص  د بھ  ا م  ا یك  ون داخ  ل المدرس  ة مث  ل  : مش  كالت داخلی  ة -

اء ھیأة التدریس، وغیاب الطالب، وتسربھم، وظھ ور  اإلداریة، ونقص أعض
 .إلخ...بعض السلوكیات الخاطئة

 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
طبقت الباحثة دراستھا على جمیع مدیري المدارس المتوسطة : عینة الدراسة •

جمی ع م دیرات   للبنین بمكة المكرمة وعددھم ثالث ة وعش رون م دیرًا، وعل ى     
 .المدارس المتوسطة للبنات بمكة المكرمة وعددھن ثمان عشرة مدیرًة

 :أھم النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة من خالل ھذه الدارسة كان من أھمھا
ع دد ال وكالء، والم راقبین ، والكتب ة،     : ھناك نقص كبی ر ف ي اإلداری ین مث ل      -

 .والمستخدمین
تجھیزات المدرسیة بالمدارس المتوس طة  وجود نقص كبیر في المختبرات وال -

 .للبنین والبنات بمكة المكرمة



 

یرى المدیرون والمدیرات أّن اإلدارة المدرسیة تع اني م ن بع ض المش كالت      -
الغی  اب المتك  رر، والت  أخر ع  ن    : الت  ي ُیح  دثھا الط  الب ف  ي المدرس  ة مث  ل     

الحص  ص، والتش  ویش المتعم  د، والعب  ث بأث  اث المدرس  ة، الش  غب والمی  ول    
 .إلخ...عدوانیةلل

 .عدم تعاون أولیاء أمور الطالب مع اإلدارة المدرسیة -
أھ  م المش  كالت اإلداری  ة الت  ي تواج  ھ م  دیري    :" بعن  وان) ١٤٠٣( دراس  ة ق  زاز  * 

 ". المدارس المتوسطة بمكة المكرمة ومقترحات لحلھا
 :أھداف الدراسة 

لمدرس  یة إلق  اء الض  وء عل  ى مفھ  وم وأھمی  ة اإلدارة بص  فة عام  ة، واإلدارة ا   -
 .بصفة خاصة

 .ةتوضیح بعض المفاھیم الخاطئة عن اإلدارة المدرسی -
حص  ر أھ  م المش  كالت اإلداری  ة الت  ي تواج  ھ م  دیري الم  دارس ف  ي المرحل  ة    -

 .المتوسطة
 .التوصل إلى بعض التوصیات التي قد تساھم في حل المشكالت -
اریخي اعتمد الباحث في دراستھ على منھجین ھما المنھج الت:  منھج الدراسة •

 .في الجانب النظري للدراسة، والمنھج المیدان في تطبیق الدراسة
 .االستبانة: أداة الدراسة •

 :أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل دراستھ
وج ود نق ص ف ي ع ددھم، وع دم كف اءة بعض ھم، وكث رة         : ما یخ ص المعلم ین   -

باإلع داد   نصاب الحص ص المكّل ف بھ ا المعل م، ع دم اھتم ام بع ض المعلم ین        
 .الكتابي للدرس، وتالشي أو انعدم التعاون عند بعض المعلمین

إھم   ال الط   الب ألداء واجب   اتھم، ت   أخر الط   الب ع   ن  : م   ا یخ   ص الط   الب -
الحضور مبك رًا، التخل ف الدراس ي ل دى بع ض الط الب، المش اكل الس لوكیة         

 .لدى بعض الطالب، كثرة الغیاب بدون عذر لدى بعض الطالب
ع دم فعالی ة ال رحالت المدرس یة، ع دم االھتم ام       : المدرس ي ما یخص النش اط   -

باألنش  طة م  ن المعلم  ین والط  الب، ع  دم التع  اون ب  ین المعلم  ین ف  ي تنفی  ذ         
 .األنشطة، انعدام التخطیط لألنشطة المدرسیة

 
دراس ة میدانی ة للمش كالت اإلداری ة للم دارس      :" بعنوان) ھـ١٤١٣(دراسة حبحب * 

المملك   ة العربی   ة الس   عودیة ف   ي ض   وء الفك   ر اإلداري    االبتدائی   ة األھلی   ة للبن   ین ب 
 ".المعاصر

 :أھداف الدراسة
التعرف على االتجاھات العالمیة المعاصرة في الفكر اإلداري، وخاصة فیم ا   -

 .یتعلق بإدارة وتنظیم التعلیم األھلي بالمرحلة االبتدائیة
ص ة  التعرف على واقع التعل یم األھل ي وم ا یمی ز ھ ذا الواق ع م ن ظ روف خا         -

 .تؤثر على طبیعة العمل اإلداري في ھذا القطاع التعلیمي



 

تحدید المشكالت اإلداریة التي تعاني منھا اإلدارة المدرسیة في قطاع مدارس  -
 .التعلیم األھلي االبتدائي للبنین

 .معرفة العوامل التي تؤدي إلى ظھور مثل ھذه المشكالت اإلداریة المدرسیة -
 .المسحي المنھج الوصفي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
مدیرًا ووكیًال، یمثلون مئة مدرس ة ف ي المملك ة العربی ة      ٢٢٥: عینة الدراسة •

 .حسب المناطق ًاالسعودیة، موزعة جغرافی
 :أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث من الدراسة

ھم أولیاء أمور الطالب یطلبون من المدرسة تحمل كل أعباء الطالب، حیث أنَّ -
 .دفعوا لھم رسوم مقابل كل شيء

 .تھدید أولیاء أمور الطالب اإلدارة المدرسیة بشكوى للجھات المسؤولة -
 .عدم التزام أو استخفاف بعض الطالب بالنظام داخل المدرسة -
 .عدم متابعة أولیاء األمور ألبنائھم  -
 .قلة احترام بعض الطالب للمعلمین -

ب  رز المش  كالت الت  ي تواج  ھ م  دیري     أ:" بعن  وان) ھ  ـ ١٤١٤(دراس  ة الزھران  ي  * 
الم   دارس ذات المراح   ل المش   تركة للبن   ین بمنطق   ة الط   ائف التعلیمی   ة كم   ا یراھ   ا   

 ".المدیرون
 :أھداف الدراسة

واإلداریة التي تواجھ م دیري  ) الفنیة(التعرف على أبرز المشكالت التعلیمیة  -
ی  ة م  ن الم  دارس ذات المراح  ل المش  تركة للبن  ین ف  ي منطق  ة الط  ائف التعلیم  

 .وجھة نظر المدیرین
التعرف عل ى م ا إذا كان ت ھن اك ف روق ذات دالل ة إحص ائیة ف ي المش كالت           -

واإلداری  ة الت  ي یواجھھ  ا م  دیرو الم  دارس ذات المراح  ل    ) الفنی  ة(التعلیمی  ة 
 .المشتركة، ُتعزى لمتغیر الدراسة

التوصل إلى بعض التوصیات المناسبة الت ي ُتس ھم ف ي ح ل أب رز المش كالت        -
واإلداری  ة الت  ي تواج  ھ م  دیري الم  دارس ذات المراح  ل      ) الفنی  ة (لیمی  ة التع

 .المشتركة
 .اعتمد الباحث على المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة: أداة الدراسة •
تتك  ون عین  ة الدراس  ة م  ن  تس  عة وثم  انین م  دیرًا، أّي جمی  ع  : عین  ة الدراس  ة •

 .شتركة في منطقة الطائفالمدارس الم
 .أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل دراستھ

 .تحمل المعلمین عبء تحضیر الدروس یومیًا لمرحلتین دراسیتین -
ع  دم وج  ود رغب  ة ل  دى المعلم  ین ف  ي العم  ل ف  ي الم  دارس ذات المراح  ل          -

 .المشتركة
 .كثرة المشاكل السلوكیة بین الطالب لتباین السن بینھم -
 .أعداد الطالب، وضیق الفصول في المدارس المشتركة كثرة -



 

أب  رز المش  كالت اإلداری  ة والتعلیمی  ة الت  ي  :" بعن  وان) ھ  ـ١٤١٤(دراس  ة الطلح  ي * 
تواجھ مدیري ومدیرات المدارس المتوسطة النھاریة بمدینة الطائف من وجھة نظر 

 ".مدیري ومدیرات المدارس المتوسطة
 :أھداف الدراسة

المش   كالت اإلداری   ة والتعلیمی   ة الت   ي تواج   ھ م   دیري  التع   رف عل   ى أب   رز  -
 .المدارس المتوسطة بمدینة الطائف

التع  رف عل  ى أب  رز المش  كالت اإلداری  ة والتعلیمی  ة الت  ي تواج  ھ م  دیرات          -
 .المدارس المتوسطة بمدینة الطائف

اقتراح الحلول والتوجیھات لمعالجة المشكالت المذكورة، أو الحد منھ ا عل ى    -
 .األقل

 .اعتمد الباحث في دراستھ على المنھج الوصفي المسحي: دراسةمنھج ال •
 .استخدم الباحث االستبانة كأداة لدراستھ: أداة الدراسة •
تتك  ون عین  ة الدراس  ة م  ن اثن  ین وعش  رین م  دیرًا، وأرب  ع        : عین  ة الدراس  ة  •

وعش  رین م  دیرًة، یمثل  ون جمی  ع الم  دارس المتوس  طة بمدین  ة الط  ائف الب  الغ   
 .درسًةعددھا ست و أربعون م

 :أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل دراستھ
 .التأخر في سد الشواغر من المعلمین، وقلة الموظفین والمستخدمین -
 .ضیق مباني بعض المدارس -
 .انخفاض المستوى العلمي للطالب -
 .ضعف العالقة بین األسرة والمدرسة -

 
تواجھ مدیرات المدارس  تحدید المشكالت التي:" بعنوان) ھـ١٤١٨(دراسة خوجة * 

 ".المتوسطة والثانویة بالمدارس القرویة الواقع والمأمول
 :أھداف الدراسة

معرف  ة واق  ع المش  كالت اإلداری  ة الت  ي تواج  ھ م  دیرات المدرس  ة المتوس  طة    -
 .والثانویة بمندوبیة الجموم وقراھا

 .تحدید طبیعة تلك المشكالت وترتیبھا بحسب أھمیتھا  -
الت ي تس ھم ف ي تط ویر وتنمی ة كف اءة األداء التعلیم ي         الخروج ببعض الحلول -

 .في القرى
 .استخدمت الباحثة في دراستھا المنھج الوصفي التحلیلي: منھج الدراسة •
 .استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة: أداة الدراسة •
تتك  ون عین  ة الدراس  ة م  ن مجتم  ع الدراس  ة ك  امًال، والب  الغ      : عین  ة الدراس  ة  •

 .شرة مدیرًة، و ثمان مساعدات، و مئتان واثنتا عشرة معلمًةعددھن تسع ع
 :أھم النتائج التي توصلت لھا الباحثة من خالل دراستھا

ت  دني مس  توى طالب  ات الق  رى دراس  یًا، خاص  ة ف  ي الم  واد العلمی  ة واللغ  ة          -
 .اإلنجلیزیة



 

حداثة معلمات الق رى ف ي الت دریس، مم ا ی ؤدي لع دم فھ م طبیع ة المش كالت           -
 .االجتماعیة لطالبات القرىالنفسیة و

 .ضعف العالقة بین اإلدارة والمعلمات، وبین األسرة والمدرسة -
ص   عوبة االتص   ال ب   ین م   دارس الق   رى والمندوبی   ة، أو الرئاس   ة ف   ي مك   ة    -

 .المكرمة
 .القصور في صیانة المباني، وكذلك في وسائل نقل الطالبات -
 . قصور الدور اإلشرافي المقدم من المشرفات التربویات -

 
المش   كالت التربوی   ة المقترن   ة بالمب   اني  :" بعن   وان) ھ   ـ١٤٢٠(دراس   ة الزعیب   ر * 

المدرس  یة المس  تأجرة الحكومی  ة بالمرحل  ة االبتدائی  ة للبن  ین ف  ي مدین  ة الری  اض كم  ا   
 ".تراھا الھیئة التعلیمیة مقارنة بالمباني المدرسیة الحكومیة

 :أھداف الدراسة
نة بمساحة المبنى المدرسي المستأجر التعرف على المشكالت التربویة المقتر -

 .وتجھیزاتھ المادیة مقارنة بالمباني المدرسیة الحكومیة
التع  رف عل  ى المش  كالت التربوی  ة المقترن  ة بالمب  اني المدرس  یة المس  تأجرة      -

والمتعلق   ة بالھی   أة التعلیمی   ة، والط   الب، واألنش   طة المدرس   یة، والوس   ائل      
 .لحكومیةالتعلیمیة، مقارنة بالمباني المدرسیة ا

 .استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة: أداة الدراسة •
ق ام الباح ث باختی ار عین ة عش وائیة بالطریق ة الطبقی ة، وذل ك         : عینة الدراس ة  •

من المباني المدرسیة بمنطقة الریاض، حیث بلغ عدد الم دارس  % ١٠بواقع 
س  ت وعش  رون مدرس  ة ابتدائی  ة، منھ  ا مئت  ان وس  ت وعش  رون    أرب  ع مئ  ة و

 .مدرسة ذات مباني حكومیة، ومنھا مئتان مدرسة ذات مباني مستأجرة
 :أھم النتائج التي توصل لھا الباحث من خالل دراستھ

المبن    ى المدرس    ي ال یس    اعد المعلم    ین عل    ى تنفی    ذ ب    رامجھم الریاض    یة     -
 .لیمیة، والتعةوالترویحیة، والفنیة، والتدریبی

 .ال توجد أماكن مخصصة لألنشطة الالصفیة -
 .المبنى المدرسي الحالي ال یبعث الراحة في نفوس الطالب -
 .ضیق المبنى المدرسي یقلل من فرص االستفادة من النشاط المدرسي -
ال یس   اعد المبن   ى المدرس   ي عل   ى تحقی   ق األھ   داف التربوی   ة م   ن النش   اط      -

 .الالصفي
أھ  م المش  كالت الت  ي تواج  ھ م  دیري وم  دیرات " :بعن  وان) م٢٠٠٠(دراس ة خی  اط  * 

 ".ومعلمي ومعلمات المدارس بإسكان الحرس الوطني بالمنطقة الغربیة
ھدفت الدراسة إلى التعرف على أھم المش كالت الت ي تواج ھ م دیري وم دیرات           

ومعلم  ي ومعلم  ات الم  دارس بإس  كان الح  رس ال  وطني بالمنطق  ة الغربی  ة المتعلق  ة      
 .المدرسة بالمنزل وبھیأة التدریس بالطالب وعالقة

 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •



 

 .االستبانة: أداة الدراسة •
مجتمع الدراسة كامًال وھم مدیرو ومدیرات ومعلمو ومعلمات : عینة الدراسة •

الم   دارس بإس   كان الح   رس ال   وطني بالمنطق   ة الغربی   ة للمرحل   ة الثانوی   ة      
 .بناتوالمتوسطة واالبتدائیة للبنین وال

 :النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل ھذه الدارسة كان من أھمھا 
 .كاإلھمال للواجبات المدرسیة: ما یتعلق بالطالب -
كاعتق  اد بع  ض اآلب  اء أن المدرس  ة ھ  ي : م  ا یتعل  ق بعالق  ة المدرس  ة ب  المنزل -

الجھة المسؤولة عن تعلیم أبنائھم وتربیتھم، وقلة متابعة الطالب ف ي المن زل،   
وارتف  اع نس  بة األمی  ة ب  ین أولی  اء األم  ور، ون  درة تواج  د اآلب  اء ف  ي من  ازلھم   

 .باستمرار
 .قلة اھتمام المعلمین والمعلمات بتطویر مستواھم:ما یتعلق بھیأة التدریس -
 .كثرة عدد الحصص المعطاة للمعلم والمعلمة -

 الص  عوبات اإلداری  ة الت  ي تواج  ھ م  دیري  :" بعن  وان) م٢٠٠٠(دراس  ة الش  ھراني * 
 ".المدارس المتوسطة اللیلیة ومعلِّمیھا بمدینة الریاض

ھ  دفت الدراس  ة إل  ى التع  رف عل  ى الص  عوبات اإلداری  ة الت  ي تواج  ھ م  دیري            
المدارس المتوسطة اللیلیة ومعلِّمیھا بإدارة تعلیم الریاض، المتعلقة بالتنظیم، ونق ص  

ت المؤمل أن تسھم في اإلمكانات والتجھیزات، ونقص التدریب والتأھیل، والمقترحا
التغلب على ھذه الص عوبات، وم دى اخ تالف آراء م دیري ھ ذه الم دارس ومعلِّمیھ ا        

 .تجاه الصعوبات اإلداریة التي تواجھھم
 .المنھج الوصفي التحلیلي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
 .فردًا ١٦٥طبق الباحث دراستھ على عینة بلغت : عینة الدراسة •

 :التي توصل إلیھا الباحث من خالل ھذه الدارسة كان من أھمھا النتائج 
عدم إدراك المسؤولین حجم الصعوبات : الصعوبات اإلداریة المتعلقة بالتنظیم -

 .اإلداریة التي تواجھ مدیري ومعلِّمي ھذه المدارس، ونقص اإلداریین
ل  ى افتقارھ  ا إ: الص  عوبات اإلداری  ة المتعلق  ة ب  نقص اإلمكان  ات والتجھی  زات   -

الوسائل التعلیمیة، ونقص استخدام المختبرات، وعدم وجود محضر للمختبر، 
وع  دم تمك  ن المعلم  ین م  ن االس  تفادة م  ن األجھ  زة والوس  ائل، وافتق  ار تل  ك      

 .المدارس إلى المكتبات المدرسیة
قل   ة ال   دورات  : الص   عوبات اإلداری   ة المتعلق   ة ب   نقص الت   دریب والتأھی   ل     -

 . الندوات والمؤتمرات العلمیة ، وعدم المشاركة فيةالتدریبی
المش  كالت اإلداری  ة المدرس  یة بم  دارس  :" بعن  وان) ھ  ـ١٤٢١(دراس  ة الت  ویجري * 

 ".البنات بالحرس الوطني كما تراھا المدیرات والوكیالت والمشرفات التربویات
ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل  ى أھ م المش كالت الت ي تع اني منھ  ا اإلدارة              

رس الحرس الوطني بمدینة الریاض من وجھة نظ ر الم دیرات   المدرسیة في مدا
 .والوكیالت والمشرفات التربویات

 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •



 

 .االستبانة: أداة الدراسة •
 ٢٩طبقت الباحثة دراستھا على مجتم ع الدراس ة المك ون م ن     : عینة الدراسة •

 .مشرفة ٢٥وكیلة، و  ٤١مدیرة، و  
 :وصلت إلیھا الباحثة من خالل ھذه الدارسة كان من أھمھاالنتائج التي ت 

إن اإلدارة المدرسیة تعاني من مشكالت في مدارس البنات ف ي الح رس ال وطني    
 :بمدینة الریاض في المجاالت التالیة

 .مشكالت متعلقة بالطالبات -
 .مشكالت متعلقة بأولیاء أمور الطالبات -
 .مشكالت متعلقة بالوسائل التعلیمیة -
 .ت متعلقة باالختباراتمشكال -
 .مشكالت متعلقة بالمبنى المدرسي -
 :مشكالت متعلقة بالنواحي اإلداریة والھیأة التعلیمیة من أھمھا -

كث  رة إج  ازات المعلم  ات، وارتف  اع نص  اب المعلم  ة م  ن الحص  ص، وتن  وع     
المقررات التي تدرسھا المعلمة، ونقص عدد المعلمات، والتدریس لیس قائم ا  

ة، تأخر بعض المعلمات عن الحضور للمدرسة، االتجاه على تخصص المعلم
المھن  ي غی  ر اإلیج  ابي نح  و التعل  یم، وقل  ة مش  اركة المعلم  ات ف  ي األنش  طة     
التدریبی  ة، وض  عف إحس  اس المعلم  ة بأھمی  ة التع  اون م  ع أعض  اء الجھ  از       

 . اإلداري، وانخفاض مستوى الوعي بأھمیة العمل التعاوني بین المعلمات
المش  كالت الرئیس  ة الت  ي تواجھھ  ا اإلدارة    :"بعن  وان) ھ  ـ١٤٢١(دراس  ة الخنج  ر  * 

المدرسیة للبنین من وجھة نظر مدیري المدارس والمعلمین في محافظة القریات في 
 ".المملكة العربیة السعودیة

المش كالت الرئیس ة الت ي تواجھھ ا اإلدارة     ھدفت الدراسة إلى التعرف على أھ م       
مدیري المدارس والمعلمین في محافظة القریات في  المدرسیة للبنین من وجھة نظر

  .التي تواجھھا إدارات مدارس التعلیم العام في الكویت المملكة العربیة السعودیة
 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
طبق الباح ث دراس تھ عل ى عین ة الدراس ة المكون ة م ن س بعة         : عینة الدراسة •

 .وثالث مئة فرٍدوتسعین 
 :النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل ھذه الدراسة كان من أھمھا 

ازدحام وكثرة الطالب في الصف الواحد، وعدم اھتمام بعض أولیاء األمور بش ؤون  
أبنائھم المدرسیة، وعدم وج ود مرش د طالب ي متخص ص، وض عف الح وافز المادی ة        

س  واء، ووج  ود أبنی  ة مدرس  یة مس  تأجرة،   والمعنوی  ة للمعلم  ین والم  دیرین عل  ى ح  د 
وكثرة نصاب المعلم من الحص ص األس بوعیة،وتنقالت المعلم ین المتك ررة، وت أخر      

 .استكمال نصاب المدرسة من المعلمین، وتأخر المعلم عن بدء الدوام الرسمي
التوازن بین المھام اإلداریة والفنی ة ل دى م دیر     :"بعنوان) م٢٠٠٣(دراسة العوفي * 

 ".سة الثانویة بمحافظة الطائف كما یدركھ المعلمون المدر



 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تحقیق مدیر المدرس ة للت وازن المطل وب         
  .بین مھامھ اإلداریة والفنیة

 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
دارس الثانوی ة بمحافظ ة   طبق الباحث دراستھ على معلمي الم  : عینة الدراسة •

 .الطائف
 :النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل ھذه الدراسة كان من أھمھا 

 .یولي مدیرو المدارس الثانویة اھتمامًا كبیرًا بالجانب اإلداري في عملھم -١
یولي مدیرو المدارس الثانوی ة الجان ب الفن ي ف ي أعم الھم اھتمام ًا أعل ى م ن          -٢

 .المتوسط
و المدارس الثانویة بمدینة الطائف التوازن المطلوب في أدائھم ال یحقق مدیر -٣

 .لمھامھم اإلداریة والفنیة
 :یتمیز مدیرو المدارس الثانویة بأداء المھام التالیة بصورة عالیة جدًا -٤

 .متابعة حضور المعلمین وغیابھم - أ
 .اإلشراف على تنظیم أعمال االختبارات - ب

تالی ة ق درًا أق ل أھمی ة مقارن ة بمھ ام       یولي م دیرو الم دارس الثانوی ة المھ ام ال     -٥
 :أخرى

 .المشاركة بأنفسھم في تطویر المناھج الدراسیة - أ
 .االجتماع بالطالب ومناقشة مشكالتھم الدراسیة  - ب

المش  كالت اإلداری  ة والفنی  ة الت  ي تواج  ھ     :"بعن  وان) ھ  ـ١٤٢٥(دراس  ة الش  مري  * 
یرات والمشرفات مدیرات مدارس البنات الحكومیة بمدینة حائل من وجھة نظر المد

 ".التربویات 
ھ  دفت الدراس  ة إل  ى معرف  ة المش  كالت اإلداری  ة والفنی  ة الت  ي تواج  ھ م  دیرات          

م  دارس البن  ات الحكومی  ة بمدین  ة حائ  ل، وذل  ك م  ن وجھ  ة نظ  ر م  دیرات الم  دارس   
  .والمشرفات التربویات

 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
طبقت الباحث ة دراس تھا عل ى م دیرات الم دارس بمدین ة حائ ل        : لدراسةعینة ا •

 .والمشرفات التربویات
 :النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة من خالل ھذه الدارسة كان من أھمھا 

ضعف مس توى الص یانة للمب اني المدرس یة،     : المشكالت اإلداریة وتمثلت في -١
مات من حصص االحتیاط، وغیاب الحوافز للمدیرة المبدعة، وتذمر المعل

وتدني حماس المعلمات لألنشطة غیر الصفیة، وكثرة اإلجازات المرضیة 
للمعلم  ات، وض  یق مس  احة حج  رات الفص  ول الدراس  یة، وع  دم مناس  بة      
المب  اني المدرس  یة ألداء العم  ل الترب  وي، وض  عف المخصص  ات المالی  ة   

ات الممنوح   ة إلدارة المدرس   ة، وض   عف اس   تجابة إدارة التعل   یم لحاج        
 .المدرسة



 

كث  رة غی  اب الطالب  ات قب  ل وبع  د اإلج  ازات،  : المش  كالت الفنی  ة وتمثل  ت ف  ي -٢
 .وضعف رغبة المعلمات في االلتحاق بالدورات التدریبیة

 :الدراسات العربّیة*
مشكالت إدارات المدارس اإلعدادیة للبن ین ف ي   :" بعنوان) م١٩٨٨(دراسة حسین * 

 ".بغداد أسبابھا ومقترحات عالجھا 
إدارات الم دارس   المش كالت الت ي تواج ھ   ھدفت الدراسة إلى التعرف عل ى أھ م        

 .اإلعدادیة للبنین في محافظة بغداد
 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
 .مدیرًا ٢١طبقت الباحثة دراستھا على عینة مكونة من : عینة الدراسة •

احث من خالل ھذه الدارسة كانت ثالث وخمسین مشكلة النتائج التي توصل إلیھا الب 
تواجھ إدارة المدرسة اإلعدادیة للبنین في بغداد، وصنفتھا إلى خمسة مجاالت رئیسة 

المنظمات االجتماعیة، والطالب، والسلطات التعلیمیة، والمعلمین، ومش كالت  : ھي 
ور إل  ى ت  أخر بع  ض المعلم  ین ع  ن الحض    :إداری  ة، وك  ان م  ن أب  رز ھ  ذه المش  اكل   

المدرس  ة أو ع  ن ب  دء الحص  ة، وض  عف الكف  اءة العلمی  ة ل  دى بعض  ھم، وقل  ة الت  زام   
 . بعضھم بالخطة الیومیة والسنویة

نظ   اري / المش  كالت الت  ي تواج  ھ م  دیري    :" بعن  وان ) م١٩٩١(دراس  ة ج  رجس   * 
 ".مدارس التعلیم األساسي بمحافظة سوھاج

/ ت الت ي تواج ھ م  دیري  المش كال ھ دفت الدراس ة إل ى التع رف عل  ى أھ م           
 .بجمھوریة مصر العربیة نظار مدارس التعلیم األساسي بمحافظة سوھاج

 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
طب   ق الباح   ث دراس   تھ عل   ى عین   ة الدراس   ة المكون   ة م   ن   : عین   ة الدراس   ة •

رات التعلیمی  ة عض  وًا م  ن المس  ؤولین ف  ي اإلدا   ٦٠م  دیرًا وم  دیرًة، و  ١٤٠
 .بمحافظة سوھاج

 :النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل ھذه الدارسة كان من أھمھا 
تنق   ل بع   ض المعلم   ین أثن   اء الع   ام الدراس   ي، وص   عوبة اس   تقرار الج   دول   
الدراسي، وصعوبة متابعة المعلمین واإلشراف علیھم، واھتمام عدد قلیل من 

قل  ة اس  تخدام الوس  ائل التعلیمی  ة، وقل  ة     المعلم  ین برف  ع مس  تواھم الثق  افي ،و   
 .مشاركة المعلمین في األنشطة المدرسیة

المش  كالت اإلداری  ة الت  ي تواج  ھ م  دیري    :"بعن  وان) م١٩٩٣(دراس  ة العظام  ات  * 
 ".محافظة المفرق باألردن / مدارس وحدة اإلشراف التربوي في البادیة الشمالیة

ریة التي تواجھ مدیري الم دارس ف ي   ھدفت الدراسة إلى معرفة المشكالت اإلدا     
وحدة اإلشراف المذكورة كما یراھا مدیرو ھ ذه الم دارس واقت راح الحل ول المناس بة      

  .لھا
 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •



 

طبق الباحث دراستھ على عین ة م ن م دیري ومش رفي البادی ة      : عینة الدراسة •
 .الشمالیة

 :التي توصل إلیھا الباحث من خالل ھذه الدراسة كان من أھمھا النتائج 
 :قسمت الصعوبات إلى عدة مجاالت كان من أھمھا المجاالت التالیة

قلة خبرة المعلمین ف ي  : فإن أھم المشكالت ھي: ما یتعلق بالشؤون التعلیمیة  -١
التدریس، وتكلیف المعلمین بتدریس مواد لیس ت م ن تخصص ھم، ونق ص     

مین في المدارس، كثرة تأخر وغیاب المعلمین عن الدوام، عدم عدد المعل
 .اھتمام المعلمین بالندوات والدورات التي تعقدھا الوزارة

عدم إعطاء ص الحیات  : فإنَّ أھم المشكالت ھي: ما یتعلق بالشؤون اإلداریة  -٢
كافی  ة لم  دیر المدرس  ة، قل  ة ت  دریب الم  دیرین واإلداری  ین عل  ى األعم  ال    

 .األخذ برأي المدیر عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمدرستھ اإلداریة، عدم
المش كالت والص عوبات اإلداری ة والفنی ة الت ي      :" بعن وان ) م١٩٩٥(دراسة باعب اد  * 

 ".تواجھ المدارس الثانویة في الجمھوریة الیمنیة
ھ  دفت الدراس  ة إل  ى التع  رف عل  ى الص  عوبات الت  ي تواج  ھ م  دیري ومدرس  ي          

 .لعاصمة صنعاء ومسؤولي مدارس ا
 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
طب   ق الباح   ث دراس   تھ عل  ى عین   ة م   ن م   دیري ومدرس   ي  : عین  ة الدراس   ة  •

 .فردًا ٨٠ومسؤولي تلك المدارس بلغت 
 :النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل ھذه الدارسة كان من أھمھا 

 : وانب اإلداریةالصعوبات المتعلقة بالج -
سوء التخطیط والتنظیم والتنسیق والمتابعة والتق ویم ف ي العملی ة اإلداری ة      -١

 .والتعلیمیة
 .قلة اإلمكانات المادیة والبشریة لتیسیر العملیة اإلداریة والتعلیمیة -٢
 .غلبة العمل اإلداري من قبل كثیر من مدیري المدارس على العمل الفني -٣
 .مكان المناسبعدم وضع الرجل المناسب في ال -٤
 .عدم المحافظة على الدوام الرسمي من قبل المدیر والعاملین بالمدرسة -٥

افتقارھ  ا إل  ى : الص  عوبات اإلداری  ة المتعلق  ة ب  نقص اإلمكان  ات والتجھی  زات   -
الوسائل التعلیمیة، ونقص استخدام المختبرات، وعدم وجود محضر للمختبر، 

والوس  ائل، وافتق  ار تل  ك  وع  دم تمك  ن المعلم  ین م  ن االس  تفادة م  ن األجھ  زة    
 .المدارس إلى المكتبات المدرسیة

 :الصعوبات المتعلقة بالجوانب الفنیة  -
 .قلة اإلدراك بأھمیة الجوانب الفنیة للمدرسة وأنھا ضمن عمل اإلدارة -١
قلة التوجیھ والرقابة والتقویم للعملیة التربویة م ن قب ل وزارة التربی ة     -٢

 .والتعلیم
ھ من قبل المسؤولین في المدرس ة ووزارة  قلة مراجعة المنھج وتقویم -٣

 .التربیة والتعلیم



 

قل   ة إلم   ام م   دیري الم   دارس بأھ   داف المرحل   ة الدراس   یة والعملی   ة     -٤
 .التعلیمیة

 .قلة المدرسین أصحاب الكفاءة الجیدة والخبرة الطویلة -٥
 .قلة العنایة بشخصیة الطالب الفكریة والعلمیة والنفسیة والسلوكیة -٦
 .العلمي عند الطالبتدني مستوى التحصیل  -٧
قلة االھتمام بمعالجة مشكالت المدرسة وتقویمھا ووض ع الحل ول لھ ا     -٨

 .قبل استفحالھا
المشكالت اإلداریة والفنیة الت ي یواجھھ ا م دیرو    :"بعنوان) م١٩٩٥(دراسة حطبة * 

 ".المدارس والمراكز المھنیة في األردن
اإلداریة التي یواجھھا مدیرو الفنیة و المشكالتھدفت الدراسة إلى التعرف على      

  .المدارس والمراكز المھنیة في األردن
 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
طبق الباحث دراستھ على عینة الدراسة المكونة من مئة مدیٍر : عینة الدراسة •

 .ومدیرٍة
 :كان من أھمھا النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل ھذه الدارسة 

قلة استخدام الح وافز المادی ة لزی ادة إنت اج المعلم ین،      : المشكالت الفنیة ومنھا -
وقل  ة زی  ارة المش  رفین الترب  ویین، وع  دم تناس  ب بع  ض المن  اھج م  ع ق  درات  

 .المعلم
ع  دم ت  وفر الص  یانة الكافی  ة للبن  اء المدرس  ي،      : المش  كالت اإلداری  ة ومنھ  ا   -

متابعة أولیاء األمور أبنائھم، ونقل المعلمین  وتقاریر المعلمین السنویة، وعدم
 .دون استشارة مدیر المدرسة

 ".مشكالت اإلدارة المدرسیة في دولة الكویت:"بعنوان) م١٩٩٦(دراسة الحمدان * 
الت ي تواجھھ ا إدارات م دارس     المش كالت ھدفت الدراسة إلى التعرف على أھم      

  .التعلیم العام في الكویت
 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
طب ق الباح ث دراس تھ عل ى عین ة الدراس ة المكون ة م ن واح د          : عینة الدراسة •

 .وخمسین ومئة ناظٍر وناظرٍة
 :النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل ھذه الدارسة كان من أھمھا 

ونقل ھ المف اجئ أثن اء الع ام     انشغال المعلم ببعض األعم ال اإلداری ة، وزی ادة نص ابھ،     
 .الدراسي، والغیاب وسھولة الحصول على التقاریر الطبیة، والتأخر في بدایة الدوام

دراسة مقارنة لصعوبات اإلدارة المدرسیة في :" بعنوان) م١٩٩٩(دراسة عباسي * 
 ".المدارس الحكومیة والخاصة في محافظة عجلون دراسة میدانیة

 :أھداف الدراسة
الص   عوبات الت   ي تواجھھ   ا اإلدارة المدرس   یة ف   ي الم   دارس    الكش   ف ع   ن   -

 .الحكومیة والخاصة من وجھة نظر المعلمین



 

الكش  ف ع  ن الف  روق ف  ي درج  ة وج  ود الص  عوبات الت  ي تواجھھ  ا اإلدارة          -
المدرسیة في المدارس الحكومیة والخاصة ُتعزى إلى ملكیة المدرسة حكومیة 

 .أو خاصة، والجنس، والمؤھل العلمي، والخبرة
والخ  روج بتوص  یات تس  اعد واض  عي السیاس  ات فیم  ا یخ  ص قض  ایا اإلدارة    -

 . المدرسیة
 .استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي: منھج الدراسة •
 .استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة: أداة الدراسة •
شملت عینة الدراسة جمیع معلمي ومعلمات المدارس الخاصة : عینة الدراسة •

عددھم مئتان وس بعة معلم ًا ومعلم ًة، وأخ ذ نف س الع دد م ن الم دارس          والبالغ
 .الحكومیة بالطریقة العشوائیة المنتظمة

 :أھم النتائج التي توصلت لھا الباحثة من خالل دراستھا 
صنفت الباحثة الصعوبات التي تواجھ اإلدارة المدرس یة عل ى ع دة مس تویات      -

س، ثم صعوبات مصدرھا م دیر  مرتبة، أولھا صعوبات مصدرھا ھیأة التدری
ومدیرة المدرس ة، ث م ص عوبات مص درھا اإلدارة التربوی ة ومس ؤولیاتھا، ث م        
صعوبات مصدرھا األبنیة والمرافق، ثم صعوبات مصدرھا التالمیذ وأولی اء  

 .األمور
النص اب  : ووجدت الباحثة صعوبات أخرى تختص بالم دارس الحكومی ة ھ ي    -

ة، وقل ة الح وافز المادی ة والمعنوی ة،     األسبوعي م ن الحص ص، وت وفر التدفئ     
وااللتزام ببرنامج محدد لتنفیذ االمتحانات الشھریة والنھائیة، واقتصار عملیة 
اإلشراف على الجوانب التقلیدیة، وعدم محافظة التالمیذ على الكتب واألثاث 

 .المدرسي
انوی ة  المشكالت التي تعیق إدارة المدرس ة الث :"بعنوان) م١٩٩٩(دراسة المدحجي * 

 ".في الجمھوریة الیمنیة
المش  كالت الت  ي تعی  ق إدارة المدرس  ة  ھ  دفت الدراس  ة إل  ى التع  رف عل  ى أھ  م        

  .الثانویة في الجمھوریة الیمنیة 
 .المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .االستبانة: أداة الدراسة •
نین طبق الباحث دراستھ عل ى عین ة الدراس ة المكون ة م ن ثم ا      : عینة الدراسة •

 .فردًا
 :النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل ھذه الدراسة كان من أھمھا 

قلة استخدام الحوافز المادیة والمعنویة لزی ادة إنتاجی ة المعلم ین، وازدح ام الص فوف      
بالطلبة، ونقص في التكنولوجیا التعلیمیة واألدوات واألجھزة وعدم االستخدام األمثل 

رة أولیاء أمور الطالب للمدرسة ومتابعة أبنائھم، وانخف اض  للموجود منھا، وقلة زیا
 .الروح المعنویة لدى المعلمین

المشكالت التي یواجھھا مدیرو مدارس وكالة :" بعنوان) م٢٠٠٧(دراسة اللھواني * 
 ".الغوث الدولیة للمرحلة األساسیة من وجھة نظر مدیري ھذه المدارس ومعلمیھا

 :أھداف الدراسة



 

المشكالت التي یواجھھ ا م دیرو م دارس وكال ة الغ وث الدولی ة        علىالتعرف  -
للمرحل  ة األساس  یة م  ن وجھ  ة نظ  ر م  دیري ھ  ذه الم  دارس ومعلمیھ  ا ف  ي          

المنھ اج، واألبنی ة المدرس یة،    : محافظات شمال فلسطین ف ي المج االت اآلتی ة   
وش ؤون المعلم ین، وش  ؤون الطلب ة، والمجتم ع المحل  ي، واألجھ زة التعلیمی  ة      

 . والتطبیق التكنولوجي المدرسي والوسائل،
دور متغی  رات ك  ل م  ن الج  نس، والمؤھ  ل العلم  ي، وس  نوات     عل  ىالتع  رف  -

الخب   رة، وموق   ع المدرس   ة، ونظ   ام دوام الفت   رتین، ومس   توى المدرس   ة ف   ي  
المش  كالت الت  ي یواجھھ  ا م  دیرو الم  دارس التابع  ة لوكال  ة الغ  وث الدولی  ة        

 .للمرحلة األساسیة في محافظات شمال فلسطین
 .استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة •
 .استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة: أداة الدراسة •
م  دیرًا  س  بعة وعش  رونأجری  ت الدراس  ة عل  ى عین  ة قوامھ  ا   :عین  ة الدراس  ة •

م  ن مجتم  ع الم  دیرین والم  دیرات، وتكون  ت عین  ة    %٧١بنس  بة  أّي وم  دیرًة
م ا نس بتھ    ومعلم ة، أيّ  معل مٍ  د وعشرین ومئت ین واحالمعلمین والمعلمات من 

من مجتمع المعلمین والمعلمات، وقد تم اختیار العینة اختیارًا عشوائیًا % ٢٤
 .طریقة العشوائیة الطبقیةال بإتباع

 :أھم النتائج الذي توصل إلیھا الباحث من خالل دراستھ
مناھج الجدی دة،  شكوى األھالي لعدم قدرتھم على التعامل في تدریس أبنائھم ال -

وكذلك نقص مراعاة المنھ اج لق درات الطلب ة ف ي بع ض المراح ل التعلیمی ة،        
 . والندرة في قیام المعلمین بالبحوث التربویة لدعم المنھاج

تكلی  ف المعلم  ین ت  دریس م  واد ف  ي غی  ر تخصص  ھم، وك  ذلك ت  دني ال  روح        -
 . المعنویة لدى المعلمین

ف تحص یل الطلب ة بش كل ع ام،     اكتظاظ عدد الطلبة في الصف الواحد، وضع -
وعدم التزام بعض الطلبة بتنفیذ الواجبات البیتیة، وك ذلك كث رة غی اب الطلب ة     

 .دون مبرر
نقص تع اون بع ض األھ الي م ع الم دارس لتص حیح س لوك أبن ائھم الخ اطئ،           -

وضعف قناع ة أولی اء األم ور بالمخالف ات الت ي یرتكبھ ا أبن اؤھم أثن اء ال دوام          
م أولیاء األمور باالستفسار عن أبنائھم، وض عف قناع ة   المدرسي، وقلة اھتما

الكثیر من أولیاء األمور بأھمیة مجالس اآلب اء ومش اركتھم فیھ ا، وك ذلك قل ة      
تقدیم المجتمع المحل ي لل دعم الم الي للم دارس كتزوی دھا ب األجھزة والوس ائل        
 التعلیمیة الالزمة وقلة تجاوب الكثی ر م ن أولی اء األم ور لحض ور النش اطات      

 . والحفالت المدرسیة
نق  ص الغ  رف والقاع  ات الخاص  ة بممارس  ة النش  اطات المختلف  ة، وص  عوبة      -

اس  تخدام المعلم  ین لألجھ  زة المس  تخدمة ف  ي المدرس  ة، وقل  ة ت  وفر الش  روط    
البیئیة الصفیة المناسبة كالتھویة واإلنارة، وكذلك نقص المرافق الصحیة ف ي  

 .المدرسة



 

لیمیة في المدرسة، ك ذلك قل ة وج ود    نقص مكان مخصص لحفظ الوسائل التع -
مراكز مص ادر التعل یم قریب ًا م ن المدرس ة، وقل ة أجھ زة الحاس وب، ونق ص          
الوسائل التعلمیة لجمیع طلبة المدارس، ونقص المھارة لدى بع ض المعلم ین   

 .في إعداد وسائل تعلیمیة
 قلة توظیف التكنولوجیا المتوفرة في العمل التربوي والتعلیمي ف ي المدرس ة،   -

وقلة توفر أجھزة كمبیوتر لدى المعلمین في المدرسة لیعالجوا بیان ات الطلب ة   
وأحوالھم، ونقص الوسائل التكنولوجیة المناسبة لبناء میزانیة المدرسة بش كل  
فع  ال، وأجھ  زة الحاس  وب ف  ي المدرس  ة غی  ر كافی  ة ألع  داد الطلب  ة، وافتق  ار    

 .المدرسة للوسائط التكنولوجیة إلدارتھا تربویًا
 :لدراسات غیر العربّیةا*

الدور المطلوب من مدیر :" بعنوان) م١٩٨٧( Robertaدراسة روبیرتا * 
 ".المدرسة المتوسطة في والیة أیوا األمریكیة في تنفیذ البرامج التعلیمیة

ھدفت الدراسة إلى استقصاء آراء المدیرین حول الواجبات التي یؤدیھا مدیر      
 .ھ تنفیذ ھذه الواجباتالمدرسة والمشكالت التي تواج

 .االستبانة: أداة الدراسة •
أخذ الباحث عینة من مدیري المدارس المتوسطة بوالیة أیوا : عینة الدراسة •

 . األمریكیة
 :أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة 

إّن المدیرین یقضون وقتًا كبیرًا في األعمال المكتبیة على حساب تطویر  -١
 .الجانب الفني

المدیرین على إیجاد التوازن المطلوب بین الجانب اإلداري عدم قدرة  -٢
 .والجانب الفني

انخفاض مستوى بعض المعلمین، وعدم حرصھم على تحسین مستوى أدائھم  -٣
 .الفني

فاعلیة المدارس من عدمھا، من :" بعنوان) م١٩٩٠( Highettدراسة ھایت * 
 "وجھتي نظر مدیري المدارس والمشرفین التربویین

 مدیر أداء فاعلیة على تؤثر ت الدراسة إلى البحث عن المشكالت التيھدف     
 .أسترالیا جنوب مناطق في المدارس

 .االستبانة: أداة الدراسة •
كانت عینة الدارسة مكونة من اثنین وثالثین فردًا من أولیاء : عینة الدراسة •

 . األمور، وثالثة عشر مدیر مدرسة، و ثمانیة من المھتمین بأمور التعلیم
 :أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة 

قلة التمویل الكافي ألنشطة المدرسة، وعدم كفایة المساندة من قبل المھتمین بالتعلیم، 
وضعف تعاون المعلمین في النھوض بمستوى المدرسة، وعدم اھتمام اآلباء بشؤون 

 .أبنائھم الدراسیة



 

لمشكالت التي یواجھھا ا:" بعنوان) م١٩٩٣( Carpenterدراسة كاربنتر * 
مدیرو المدارس الجدد في السنة األولى، في والیة أریزونا في الوالیات المتحدة 

 ".األمریكیة
 في الجدد المدارس مدیرو یواجھھا التي ھدفت الدراسة إلى تحدید المشكالت     

 .األمریكیة المتحدة الوالیات في أریزونا والیة
 .االستبانة: أداة الدراسة •
كانت عینة الدارسة مكونة من عشرین مدیرًا من المدیرین : لدراسةعینة ا •

 . الجدد في المدارس االبتدائیة
 :أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة 

عدم مناسبة بعض المناھج وطرق التدریس، عدم اھتمام الطالب، وعدم حرص 
 . المعلمین على تطویر ذواتھم

دور مدیر المدرسة وبرامجھ كما :" انبعنو) م١٩٩٣(  Hatch yapدراسة یاب* 
 ".یتصورھا المدیرون أنفسھم

ھدفت الدراسة إلى التعرف على األعباء التي تقع على مدیر المدرسة ودرجة      
 .صعوبتھا

 .االستبانة: أداة الدراسة •
أخذ الباحث عینة من مدیري المدارس في والیة مونتانا : عینة الدراسة •

 . األمریكیة
 :التي توصلت إلیھا الدراسةأھم النتائج  

إّن الممارسات الكتابیة واألعمال اإلداریة الروتینیة تشكل عبئًا على مدیري 
 .المدارس، وذلك على حساب الممارسات التطویریة والتحسینیة للبرامج التعلیمیة

:" بعنوان) م١٩٩٦(  Westhuzenووستوزن  Kitaviدراسة كتافي * 
 ".مدارس الثانویة الجدد في كینیاالمشكالت التي تواجھ مدیري ال

 الثانویة المدارس مدیري تواجھ التي ھدفت الدراسة إلى التعرف على المشاكل     
 .كینیا في الجدد
 .االستبانة: أداة الدراسة •
كانت عینة الدارسة مكونة من مئتین مدیر مدرسة ثانویة، : عینة الدراسة •

 . ةمنھم مئة مدیر جدید و مئة مدیر من ذوي الخبر
 :أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة 

افتقار المدارس إلى المعدات والوسائل المدرسیة، وعدم جدیة النظام التربوي في 
 .تأمین الدعم المالي الكافي

 :التعلیق على الدراسات السابقة

لقد تعددت الدراسات التي تعرضت للمشكالت التي تواجھ اإلدارة المدرسیة،      
ذلك في البیئة المحلیة أو العربیة أو غیر العربیة، وحظیت ھذه المشاكل سواء كان 

والمعوقات بنصیب وافر من الدراسات التربویة، إّال أن موضوع دراسة المعوقات 
التي تواجھ تفعیل مشروع إستراتیجیات التدریس لم تسبق دراستھ حسب علم 



 

دة فكرة ھذا المشروع الباحث، ویرجع ذلك إلى حداثة ھذا المشروع، حیث إن وال
ھـ، فضًال عن بدایة تطبیقھ، في المیدان التربوي، كما أّن ١٤١٩كانت في عام 

اإلدارة المدرسیة تسھم في تفعیلھ وتطبیقھ، والمعوقات التي تقف أو تحد دون تطبیقھ 
تكون لھا عالقة باإلدارة المدرسیة، فكانت ھذه الدراسات تعطي بعض المعوقات أو 

قد تواجھ تطبیق ھذا المشروع بشكل عام، حیث إن العمل التربوي المشاكل التي 
 .متداخل الجوانب مبنیًا بناًء تراكمیًا، یؤثر بعضھا على بعض

ومن خالل الدراسات السابقة التي تم استعراضھا، یمكن حصر معوقات اإلدارة 
في المدرسیة في جانبین ھما المعوقات اإلداریة والمعوقات الفنّیة؛ نلخص أھمھا 

 :اآلتي

 :المعوقات اإلداریة

سوء التخطیط، والتنظیم، والتنسیق، والتقویم، في اإلدارة المدرسیة كما أشار  -١
 .في دراستھ) م١٩٩٥(إلى ذلك باعباد 

نقص عدد اإلداریین في المدارس من وكالء، ومحضري مختبرات كما أشار  -٢
، و )ھـ١٤٠٢(، و معاجني )ھـ١٤٠٠(ت إلى ذلك دراسة عریف 

 .،)م٢٠٠٠(ني الشھرا

انشغال المدیرین باألعمال اإلداریة، وعدم التوازن بین الجانبین اإلداري  -٣
 Hatchو یاب) م١٩٨٧( Robertaوالفني، وأشار إلى ذلك روبیرتا 

yap  )في دراساتھم)  م٢٠٠٣(، و العوفي )م١٩٩٣ . 

تأخر المعلمین عن الدوام ، وعن حضور الحصص، وأشار إلى ذلك حسین   -٤
، و )ھـ١٤٢١(، و التویجري )م١٩٩٦(و الحمدان  ،) م١٩٨٨(

 .في دراساتھم) م١٩٩٣(العظامات 

 Kitaviعدم توفر الدعم المادي لإلدارة المدرسیة، أشارت إلى ذلك كتافي  -٥
في ) ھـ١٤٢٥(، الشمري )م١٩٩٦(  Westhuzenووستوزن 

 . دراساتھم

ز زیادة أنصبة المعلمین من الحصص األسبوعیة، أشار إلى ذلك قزا  -٦
 .في دراساتھم) م٢٠٠٠(، و خیاط )م١٩٩٩(، و عباسي )ھـ١٤٠٣(



 

كثرة المباني المستأجرة، وضیقھا، وعدم صیانتھا، كما ورد في دراسة  -٧
، )ھـ١٤٢٠(، و الزعیبر )ھـ١٤١٨(، و خوجھ )ھـ١٤١٤(الطلحي 
 ).ھـ١٤٢١(والخنجر 

ضیق الفصول الدراسیة، وكثرة أعداد الطالب فیھا، كما ورد في دراسة   -٨
 ).م٢٠٠٧(،  و اللھواني )ھـ١٤١٤(الزھراني 

تأخر استكمال المعلمین في بدایة العام الدراسي، كما ورد في دراستي  -٩
 ).ھـ١٤٢١(،  والخنجر )ھـ١٤١٤(الطلحي 

ضعف التعاون بین المدرسة واألسرة، وعدم تعاون أولیاء أمور الطالب  -١٠
، )م١٩٩٠( Highettمع إدارة المدرسة، كما ورد في دراستي ھایت 

 ).م٢٠٠٠(وخیاط 

) م٢٠٠٧(قلة توظیف التقنیة في العمل التربوي، كما أوضحھ اللھواني  -١١
 .في دراستھ

في ) ھـ١٤١٤(كثرة المشاكل السلوكیة بین الطالب، أورد ذلك الزھراني  -١٢
 .دراستھ

 :المعوقات الفنّیة

المختبرات، الوسائل التعلیمیة، (نقص التجھیزات في كثیر من المدارس  -١
، و معاجني )ھـ١٤٠٠(، أشار إلى ذلك في داستھ عریف )تعلممصادر ال

  Westhuzenووستوزن  Kitaviدراسة كتافي  ،   و)ھـ١٤٠٢(
 ).م١٩٩٦(

انخفاض أداء بعض المعلمین، وعدم حرصھم على تطویر ذواتھم بالتدریب  -٢
وحضور الندوات، والقراءة، كما أشارت إلى ذلك دراسة جرجس 

، الشمري )ھـ١٤٢١(، و التویجري )م٢٠٠٠(، و الشھراني )م١٩٩١(
 ).ھـ١٤٢٥(

قلة المعلمین أصحاب الكفاءة الجیدة، والخبرة الطویلة، أشار إلى ذلك في  -٣
 ).ھـ١٤١٨(، و خوجھ )م١٩٩٣(، و العظامات )ھـ١٤١٣(دراستھ حبحب 

تدریس بعض المعلمین غیر تخصصھم في بعض المراحل الدراسیة، أوضح  -٤
 ).م١٩٩٣(، و العظامات )ھـ١٤١٣(ذلك في دراستھ حبحب 



 

قلة أو انعدام الحوافز المادیة والمعنویة للمعلمین، أوضح ذلك في دراستھ  -٥
، المدحجي )م١٩٩٦(  Westhuzenووستوزن Kitaviدراسة كتافي 

 ). ھـ١٤٢٥(، والشمري )ھـ١٤٢١(، والخنجر )م١٩٩٩(

 قصور الدور اإلشرافي من المشرفین التربویین، وقلة زیارتھم، أشار إلى -٦
 ).م١٩٩٥(، حطبة )ھـ١٤١٨(ذلك في دراستھ خوجھ 

عدم المشاركة في تطویر المناھج الدراسیة من المعلمین ومدیري المدارس،  -٧
، و )م١٩٩٥(وقلة مراجعتھا من قبل الوزارة، أوضح ذلك في دراستھ باعباد 

 ).م٢٠٠٣(العوفي 

عدم مناسبة بعض المناھج، وكذلك طرق التدریس، أشار إلى ذلك في  -٨
 ). م١٩٩٥( ، وحطبة )م١٩٩٣( Carpenterستھ دراسة كاربنتر درا

تدني مستوى التحصیل العلمي لدي كثیر من الطالب، كما أشار إلى ذلك  -٩
 .في دراستھ) م١٩٩٥(باعباد 

ومن خالل استعراض المعوقات اإلداریة والفنّیة یالحظ بعض التداخل بینھا       
أن جمیع الدراسات السابقة  لصعوبة فصلھا عن بعض في بعض األحیان؛ كما

اعتمدت على المنھج الوصفي، عدا أربع،  ثالث منھا استخدمت المنھج التحلیلي 
، ودراسة الشھراني )م١٩٩٩(، ودراسة عباسي )ھـ١٤١٨(دراسة خوجة : ھي

، وواحدة استخدمت المنھج التاریخي في اإلطار النظري، والمنھج )م٢٠٠٠(
األداة المستخدمة في جمیع الدراسات السابقة فھي المیداني للتطبیق الدراسة، أما 

 .استخدمت المقابلة كأداة للدراسة) ھـ١٤٠٠(االستبانة ما عدا عریف 

لذا فإن ھذه الدراسة تختلف عن جمیع ھذه الدراسات كونھا تدرس المعوقات      
 التي تحد من تفعیل اإلدارة المدرسیة لمشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثة، وھذا
المشروع جدید في وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة، ویأمل الباحث 
أن تكون ھذه الدراسة إضافة جدیدة لتحدید تلك المعوقات، لنتمكن من تذلیلھا لیحقق 

 .   ھذا المشروع األھداف التي وضع من أجلھا

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 




 

 
 
 
 
 

 راسة إجراءات الد  
 

 :منھج الدراسة
ال ذي عّرف ھ    المنھج المستخدم في ھذه الدراسة ھو المنھج الوص في المس حي   إّن     

الذي یھدف إلى جمع المعلومات والبیانات وتصنیفھا المنھج " بأنھ) م٢٠٠٣(عبیدات 
وتنظیمھا والتعبیر عنھا كمًا وكیفًا بھدف الوصول إلى استنتاجات وتعمیم ات تس اعد   

 . ٢٤٨ص" واقع وتطویره في فھم ال
 :الدراسة عینة 

عین  ة الدراس  ة م  ن مش  رفي وم  دیري ووك  الء م  دارس المش  روع، وت  م  تك  ون ت      
اختیار عینة الدراسة ثالثة مناطق تعلیمیة من المجتمع كامل المكون من ست مناطق 
تعلیمی   ة، موزع   ة جغرافی   ا م   ن ش   رق ووس   ط وغ   رب المملك   ة، وھ   ي الری   اض    

وال  دمام، وطب  ق الباح  ث دراس  تھ عل  ى المجتم  ع ك  امًال ف  ي ھ  ذه  والعاص  مة المقدس  ة 
المدن، وبلغ عدد عین ة الدراس ة مئ ة وثمانی ة، وزع ت عل یھم اس تبانة الدراس ة، ع اد          
منھا تسع وتسعون استبانة، وفقد منھا  تس ع اس تبانات، موض حة عل ى النح و الت الي،       

 .یوضح توزیع مجتمع الدراسة) ١(فالجدول أدناه رقم 
 یوضح توزیع عینة الدراسة): ١(قم جدول ر

 التكرار العبــــــارة
 ٣٢ الریاض

 ٢٩ مكة المكرمة
 ٣٨ المنطقة الشرقیة

 ٩٩ المجموع
 

 :وصف عینة الدراسة
تناولت ھذه الدراسة بعض المتغی رات الدیموغرافی ة لمجتم ع الدراس ة، وس وف           

دد م ن المتغی رات المتمثل ة    نورد فیما یلي وصفًا لتركیبة عینة الدراسة، من خالل ع  
 .المنطقة التعلیمیة، وطبیعة العمل، ونوع المؤھل، وسنوات الخبرة: في
 

 :وصف متغیر المنطقة التعلیمیة •
 یوضح توزیع عینة الدراسة حسب إدارات التعلیم): ٢(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار العبــــــارة



 

ــرقية  ــة الش الريــاضمكة المكرمة المنطق

ــا  ــابع له ــم الت إدارة التعلي

٤٠.٠%

٣٠.٠%

٢٠.٠%

١٠.٠%

٠.٠%
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rc

en
t

 %٣٢.٣ ٣٢ الریاض
 %٢٩.٣ ٢٩ مكة المكرمة

 %٣٨.٤ ٣٨ منطقة الشرقیةال
 %١٠٠ ٩٩ المجموع

 حسب إدارة التعلیم عینة الدراسةیوضح توزیع أفراد ): ٣(شكل رقم 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

من أفراد عینة الدراسة یتبعون إلدارة % ٣٨.٤أن ) ٢(یتضح من الجدول رقم      
 من أفراد عینة الدراسة یتبعون إلدارة تعلیم% ٣٢.٣تعلیم المنطقة الشرقیة، و

من أفراد عینة الدراسة یتبعون إلدارة تعلیم منطقة % ٢٩.٣منطقة الریاض، بینما 
 .مكة المكرمة

 :وصف متغیر العمل •
 یوضح توزیع عینة الدراسة حسب طبیعة العمل): ٣(جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار العبــــــارة
 %٤١.٤ ٤١ مشرف تربوي

 %٢٣.٢ ٢٣ مدیر مدرسة
 %٣٥.٤ ٣٥ وكیل مدرسة

 %١٠٠ ٩٩ المجموع
 

 
 یوضح توزیع أفراد العینة حسب طبیعة العمل): ٤(شكل رقم 



 

ــربويمدير مدرسة وكيل مدرســة مشرف ت

طبيعـة العمــل 

٥٠.٠%

٤٠.٠%

٣٠.٠%

٢٠.٠%

١٠.٠%

٠.٠%

Pe
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t

 
من أفراد عینة الدراسة ھم مشرفون % ٤١.٤أن ) ٣(یتضح من الجدول رقم  

من % ٢٣.٢من أفراد عینة الدراسة ھم وكالء مدارس، بینما % ٣٥.٤تربویون، و
 .أفراد مجتمع الدراسة ھم مدیرو مدارس

 
 :یر المؤھلوصف متغ •

 یوضح توزیع عینة الدراسة حسب المؤھل العلمي): ٤(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرار العبــــــارة

 %٣ ٣ دبلوم إعداد معلمین
 %٨.٧٧ ٧٧ بكالوریوس
 %١ ١ دبلوم عالي

 %١٥.٢ ١٥ ماجستیر
 %٣ ٣ دكتوراه

 %١٠٠ ٩٩ المجموع
 
 
 
 
 

 الدراسة حسب المؤھل العلميیوضح توزیع أفراد عینة ): ٥(شكل رقم 



 

ــتيردكتــوراه ــاليماجس ــدادبكـــالوريوسدبلوم ع دبلوم إع
ــن المعلمي

المؤهل العلمــي

٨٠.٠%

٦٠.٠%

٤٠.٠%

٢٠.٠%

٠.٠%

P
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nt

 
من أفراد عینة الدراسة یحملون مؤھل % ٧٧.٨أن ) ٤(یتضح من الجدول رقم      

م  ن أف  راد عین  ة الدراس  ة یحمل  ون مؤھ  ل الماجس  تیر ، و   % ١٥.٢البك  الوریوس، و
م ن أف راد   % ٣من أفراد عینة الدراسة یحملون مؤھل دبلوم إعداد المعلمین، و% ٣

م  ن أف  راد العین  ة یحمل  ون مؤھ  ل   % ١ون درج  ة ال  دكتوراه، و عین  ة الدراس  ة یحمل   
 .الدبلوم العالي

 
 :وصف متغیر سنوات الخبرة •

 یوضح توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة): ٥(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرار العبــــــارة

 %٨.١ ٨ سنوات ٥أقل من 
 %١٤.١ ١٤ سنوات ١٠إلى أقل من  ٥من 
 %١٩.٢ ١٩ سنة ١٥من  إلى أقل ١٠من 
 %٥٨.٦ ٥٨ سنة فأكثر ١٥من 

 %١٠٠ ٩٩ المجموع
 
 
 
 
 

 یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة): ٦(شكل رقم 



 

ــأكثر ١٥ ــنة ف أقل من ٥- من س
وات      ١٠ سن

قل   ١٠ - من  أ
ة    ١٥من  ن س  

٥أقل من   
وات      ن س

سنوات الخــبرة

٦٠.٠%

٥٠.٠%

٤٠.٠%

٣٠.٠%

٢٠.٠%

١٠.٠%

٠.٠%
P
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من أفراد عینة الدراسة بلغ ت خب رتھم   % ٥٨.٦أن ) ٥(یتضح من الجدول رقم      

 ١٠تھم م  ن م  ن أف  راد عین  ة الدراس  ة تراوح  ت خب  ر    % ١٩.٢س  نة ف  أكثر، و   ١٥
من أف راد عین ة الدراس ة تراوح ت خب رتھم      % ١٤.١سنة، و ١٥سنوات إلى أقل من 

من أفراد العینة بلغت خب رتھم أق ل   % ٨.١سنوات، و ١٠سنوات إلى أقل من  ٥من 
 .سنوات ٥من 

 :أداة الدراسة
تضم أسئلة مفتوحة ع ن أب رز المعوق ات    الباحث بتصمیم استبانة استطالعیة قام      

انظ  ر (ة والفنّی  ة الت ي تواج  ھ تفعی  ل مش روع إس  تراتیجیات الت دریس الحدیث  ة    اإلدارّی  
ووجھھ ا إل  ى بع ض المش  رفین الترب ویین وبع  ض م دیري الم  دارس     ) ١الملح ق رق  م 

ووكالئھا، مس تخدما التوزی ع المباش ر أو البری د اإللكترون ي وس یلة للتواص ل، وبع د         
بتص میم اس تبانة مغلق ة للدراس ة     رجوع ھذه االستبانات واالطالع علیھ ا ق ام الباح ث    

تحتوي على تعریف مبسط بالدارسة وأھدافھا، ثم معلومات عامة عن المستجیب، ثم 
المعوقات اإلدارّیة، والمعوقات الفنّیة، وقد تكون ت االس تبانة   : محورین رئیسیین ھما

 :من أربعة أجزاء على النحو التالي
اس  ة، وعنوانھ  ا، وس  بل    یحت  وي عل  ى مقدم  ة تعریفی  ة بالدر   :  الج  زء األول -١

 .التواصل مع الباحث
المنطق ة  : یحتوي على مجموعة من األسئلة الدیموغرافی ة مث ل  : الجزء الثاني -٢

 .التعلیمیة، والمؤھل التعلیمي، وطبیعة العمل، وسنوات الخبرة
 .محور المعوقات اإلداریة: الجزء الثالث -٣
 .محور المعوقات الفنیة: الجزء الرابع -٤

 :صدق أداة الدراسة
ف  ي  االس  تبانة بع  رض ق  ام الباح  ثلتحق  ق م  ن ص  دق أداة الدراس  ة الظ  اھري   ل     

م ن المحكمی ین    )٢انظ ر الملح ق رق م   (تس عة وعش رین   ) ٢٩(صورتھا األولیة على 
، وجامعة الطائف، وجامعة المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة أم القرى



 

عل  یم ج  دة، وذل  ك لالس  تفادة م  ن   المل  ك خال  د، وإدارة تعل  یم مك  ة المكرم  ة، وإدارة ت  
مالحظاتھم حول صیاغة العبارات، ووضوحھا ومناس بة العب ارات لم ا وض عت م ن      
أجلھ،  وفي ضوء تلك المالحظ ات تم ت مناقش تھا م ع المش رف عل ى ھ ذه الدراس ة         
وتعدیل م ا احت اج إل ى تع دیل وح ذف م ا أوص ي بحذف ھ حت ى خرج ت االس تبانة ف ي             

 ).٣حق رقمانظر المل(صورتھا النھائیة 
 :ثبات أداة الدراسة

ق  ام الباح  ث بالتأك  د م  ن ثب  ات أداة الدراس  ة بتطبیقھ  ا ف  ي ش  كلھا النھ  ائي عل  ى            
مجموعة من أفراد عینة الدراس ة، وبع د ع دة أی ام م ن توزیعھ ا ق ام الباح ث بتوزی ع          
استمارات االس تبیان عل ى نف س األش خاص ال ذین ت م توزی ع االس تمارات عل یھم ف ي           

ولى، ث م ق ام باس تعادتھا وتفری غ بیاناتھ ا وتحلیلھ ا باس تخدام حزم ة الب رامج          المرة األ
بغرض حساب معدل ثباتھا بواسطة معامل ثب ات ألف ا كرونب اخ      SPSSاإلحصائیة 

 :یوضح معامل ثبات األداة) ٦(والجدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات محاور الدراسة) ٦(جدول رقم 

 معامل الثبات تعدد العبارا المحور م
 ٠.٧٩ ٢٥ المعوقات اإلداریة ١
 ٠.٨١ ٢٥ المعوقات الفنیة ٢

أن ق یم مع امالت الثب ات موجب ة م ع تق ارب قیمھ ا        ) ٦(یتضح من الجدول رق م       
لكال المحورین وتعتبر ھذه القیم مرتفعة مما یطمئن الباح ث إل ى ت وافر درج ة ثب ات      

 .عالیة لالستبانة
 الداخلي لمحاور أداة الدراسةاالتساق ) ٧(جدول رقم 

 معامل االرتباط معوقات  م
 ٠.٨١ المعوقات اإلداریة ١
 ٠.٧١ المعوقات الفنیة ٢
یتضح لنا أن قیم ة معام ل ارتب اط بیرس ون للمح ور األول      ) ٧(من الجدول رقم      

مما یعني أن ھن اك اتس اقًا كبی رًا ب ین عب ارات ھ ذا        ٠.٨١المعوقات اإلداریة یساوي 
حور ، بینما نجد أن قیمة معامل ارتباط بیرسون للمح ور الث اني المعوق ات الفنی ة     الم

 .مما یعني أن ھناك اتساقًا جیدًا بین عبارات ھذا المحور ٠.٧١یساوي 
 :إجراءات تطبیق األداة وتصحیحھا 

، المكون من ثمانیة ومئ ة ف رد   الدراسة عینةالباحث بتوزیع االستبانات على قام      
، حی   ث رج   ع منھ   ا تس   ع وتس   عون بجمعھ   ا بع   د فت   رة زمنی  ة كافی   ة  ق   اموم  ن ث   م  

ھا وعرض   ھا الباح ث ف ي ج داول   فرغثم  مراجعتھا ألغراض التحلیل، استبانة،وتمت
 .جھاز الحاسب اآللي بیانیًا، مستخدمًا

 :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
 األس  الیبالباح  ث باختی  ار  ق  ام  ،الدراس  ةعل  ى مش  رف س  عادة ال استش  ارةبع  د      

 :من خالل  SPSSلنظام   البیانات وفقًا حیث تمت معالجة، ةالمالئم ةاإلحصائی
المتوس ط الحس ابي ، واالنح راف المعی اري،     ویتمث ل ف ي   : اإلحصاء الوصفي - أ

 .لمعرفة درجة المعوقات اإلداریة والفنیة



 

اختب   ار تحلی   ل التب   این األح   ادي ویتمث   ل ف   ي اس   تخدام :اإلحص   اء التحلیل   ي  - ب
ANOVA      للتع   رف عل   ى الف   روق اإلحص   ائیة المتعلق   ة ب   المتغیرات

 Scheffe اختب ار ش یفیھ  ، واس تخدم  )المنطقة التعلیمیة، وطبیعة العم ل (
 .لتحدید الفروق لصالح َمْن

 .أدناه) ٨(كما استخدم مقیاس لیكرت الخماسي كما ھو موضح في الجدول رقم 
 مقیاس لیكرت الخماسي) ٨(جدول رقم 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

درجة معوق ب
 قلیلة جدًا

معوق بدرجة 
 قلیلة

معوق بدرجة 
 متوسطة

معوق 
بدرجة 

 كبیرة

معوق بدرجة 
 كبیرة جدًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة وتحلیلھا ومناقشتھا

 
 

 
 

 .لسؤال األولاتحلیل ومناقشة نتائج اإلجابة على  •
 

 .شة نتائج اإلجابة على السؤال الثانيتحلیل ومناق •
 

 .شة نتائج اإلجابة على السؤال الثالثتحلیل ومناق •
 

 .ج اإلجابة على السؤال الرابعشة نتائتحلیل ومناق •
 

 






 

 الفصل الرابع
 عرض وتحلیل ومناقشة النتائج

 :التحلیل اإلحصائي ونتائجھ
إلیھا من  تناول الباحث في ھذا الفصل من دراستھ تحلیل النتائج التي تم التوصل     

المعوق  ات الت  ي تواج  ھ اإلدارة  : خ  الل تطبی  ق دراس  تھ المیدانی  ة الموس  ومة بعن  وان   
المدرسیة في تفعیل مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثة، التي طبقھا على مجتم ع  
الدراس  ة المك  ون م  ن المش  رفین الترب  ویین للمش  روع، وم  دیري ووك  الء م  دارس        

مك  ة المكرم  ة، والری  اض، والمنطق  ة     :المش  روع ف  ي ث  الث من  اطق تعلیمی  ة ھ  ي     
الش  رقیة، وم  ن خ  الل ع  رض نت  ائج اس  تجابات مجتم  ع الدراس  ة، وبع  د معالجتھ  ا         
باألس  الیب اإلحص  ائیة المناس  بة، ومناقش  تھا وتفس  یرھا ف  ي ض  وء اإلط  ار النظ  ري،    
وربطھ  ا بنت  ائج الدراس  ات الس  ابقة، یمكنن  ا ع  رض النت  ائج الت  ي ت  م التوص  ل إلیھ  ا       

 .لھا وفق تسلسل أسئلة الدراسةومناقشتھا وتحلی
لتحدید طول فئات المقیاس وذلك بقسمة المدى ) ٢=١ -٣( كما أنھ تم حساب المدى 

یوض ح ح دود   ) ٩(والجدول أدناه رقم ) ٠.٦=  ٣÷  ٢(على أكبر قیمة في المقیاس 
 .فئات المقیاس

 
 حدود فئات المقیاس ) ٩(جدول رقم 

 إلى من االستجابة حدود الفئة م
 معوق بدرجة كبیرة ٣.٦٦ ٥ ١
 معوق بدرجة متوسطة ٢.٣٣ ٣.٦٦أقل   ٢
 معوق بدرجة قلیلة  ٢.٣٣أقل   ٣

 
 
 
 
 

 :عرض ومناقشة وتحلیل نتائج السؤال األول
 

م ا المعوق ات اإلدارّی ة الت ي تح د م ن تفعی ل مش روع         : ینص السؤال األول على     
وم  دیري ووك الء م  دارس  إس تراتیجیات الت  دریس الحدیث ة م  ن وجھ ة نظ  ر مش رفي     

 المشروع ؟
 

لإلجابة على ھذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي، واالنح راف المعی اري        
الستجابات مجتمع الدراسة، التي تقیس مح ور المعوق ات اإلداری ة ، وع ددھا خم س      
وعش  رون عب  ارة، ورتبھ  ا تنازلی   ًا حس  ب المتوس  ط الحس   ابي، وم  ن ث  مَّ اس   تخرج        



 

ابي العام لھذا المحور واالنحراف المعیاري الكلي لجمیع عبارات ھذا المتوسط الحس
 ).١٠(المحور كما ھو موضح في الجدول التالي رقم 

تمت مناقشة أعلى ث الث عب ارات ف ي مح ور المعوق ات اإلداری ة الت ي حص لت              
عل   ى أعل   ى متوس   ط حس   ابي، مبین   ًا ترتیبھ   ا ف   ي المقی   اس،و متوس   طھا الحس   ابي    

 .لمعیاري، ونسبة موافقة أفراد مجتمع الدراسة على ھذه العبارةوانحرافھا ا
ثم ب ّین الباح ث أدن ى عب ارة ف ي مح ور المعوق ات اإلداری ة م ن حی ث المتوس ط                 

الحسابي، مبینًا متوسطھا الحسابي وانحرافھا المعیاري، ونسبة موافقة أف راد مجتم ع   
ی ة عب ارات مح ور المعوق ات     الدراسة علیھا؛ ثم أعطى الباحث تص ورًا عام ًا ع ن بق   

 .  اإلداریة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المعوقات اإلداریة: المحور األول
 یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمعوقات اإلداریة)١٠(جدول رقم 
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 كبیر ٠.٧٣ ٤.٤٣ .قلة الحوافز المعطاة لمدیر المدرسة من قبل اإلدارة ١ ٩
 كبیر ٠.٨٨ ٤.٣٧ .كثرة أعداد الطالب داخل الفصول الدراسیة ٢ ٢٠
 كبیر ٠.٧٢ ٤.٣٠ .احتیاج المشروع للمتابعة والتقویم المستمر ٣ ٢٤

 كبیر ٠.٩٣ ٤.٢٧ .التعلیمقلة دعم المشروع مادیًا من وزارة التربیة و ٤ ٢
 كبیر ٠.٩٦ ٤.١٤ .النقص في تدریب المدیرین على استراتیجیات التدریس ٥ ٨

 كبیر ٠.٨٧ ٤.١٠ .قصور تأھیل بعض المعلمین تربویًا ٦ ١٩
 كبیر ٠.٩٢ ٤.٠٨ .عدم إشراك مدیري المدارس في بدایات التحضیر للمشروع ٧ ١٣
 كبیر ٠.٨٨ ٤.٠٤ .فیما یخص المشروع غموض األدوار المطلوبة من الوكیل ٨ ١٦
 كبیر ٠.٩٧ ٤.٠١ .أبنیة ومرافق المدارس غیر مناسبة للتطبیق المثالي للمشروع ٩ ٢٢

 كبیر ١.٠٤ ٣.٩١ .ضعف متابعة المشروع من قبل وزارة التربیة والتعلیم ١٠ ١
 كبیر ١.١٠ ٣.٩١ .تأخر توفیر المعلمین قبل بدء المدرسة ١١ ١٧



 

شرفي المشروع عن متابعة تطبیق اإلستراتیجیات بأعمال انشغال م ١٢ ٦
 كبیر ١.١٤ ٣.٩٠ .إداریة أخرى

 كبیر ١.٠٢ ٣.٨٧ .نقص عدد الوكالء المكلفین بالمھام اإلداریة ١٣ ١٥
 كبیر ١.٠٩ ٣.٨٤ .ضعف تعاون أولیاء أمور الطالب مع إدارة المدرسة ١٤ ٢١

 كبیر ١.١٥ ٣.٧٩ .فقطاھتمام إدارة التعلیم باألمور اإلداریة  ١٥ ٤
 كبیر ١.٠٣ ٣.٧٤ .غموض األدوار المطلوبة من المدیر فیما یخص المشروع ١٦ ١٤

 كبیر ١.٠٧ ٣.٦٨ .مركزیة إدارة التعلیم في اتخاذ القرار ١٧ ٣
 كبیر ٠.٩٨ ٣.٦٧ .محدودیة متابعة مدیر المدرسة لمستجدات التربیة ١٨ ١١
 متوسط ١.١٠ ٣.٦٣ .سؤولیة كاملةتحمیل مدیر المدرسة منفردًا الم ١٩ ١٠
 متوسط ١.١٥ ٣.٥٥ .استعجال اإلدارة المدرسیة جني ثمار في بدایات تنفیذه ٢٠ ٢٥
 متوسط ١.٠٥ ٣.٥٤ .غموض بعض أھداف مشروع استراتیجیات التدریس ٢١ ٢٣

 متوسط ١.٠٣ ٣.٥٣ .قلة متابعة مشرفي المشروع لتطبیقھ في المیدان ٢٢ ٧
 متوسط ١.١٩ ٣.٤٨ .حي المستمر لبعض المعلمینالتأخر الصبا ٢٣ ١٨

 متوسط ١.٠٦ ٣.٣١ .تشدید الرقابة اإلداریة على عمل مدیر المدرسة ٢٤ ٥
 متوسط ١.٠٤ ٣.٣٠ .الخلل في توزیع وقت مدیر المدرسة على أعمالھ الیومیة ٢٥ ١٢

 كبیر ٠.٥٥ ٣.٨٩ المتوسط العام واالنحراف المعیاري للمحور األول
      

ف  ي ھ  ذا المح  ور ج  اءت  ةأنَّ المعوق  ات اإلداری  ) ١٠(ویتب ّین م  ن الج  دول رق  م       
، وبل  غ المتوس  ط الع  ام لعب  ارات ھ  ذا     ٣.٣٠ -٤.٤٣بمتوس  ط حس  ابي یت  راوح ب  ین   

، وھذا یدل أن المعوقات اإلداریة للتطبیق ٠.٥٥، وبانحراف معیاري ٣.٨٩المحور 
 .مشروع إستراتیجیات التدریس كبیرة

أعلى ثالث عبارات تعوق تطبیق المشروع بدرجة كبیرة ھي العبارات   حیث إن     
قل  ة :" ف  ي المقی  اس والت  ي ت  نص عل  ى  ٩العب  ارة األول  ى ھ  ي العب  ارة  رق  م  : التالی  ة

كان  ت أكب  ر المعوق  ات ف  ي ھ  ذا  " الح  وافز المعط  اة لم  دیر المدرس  ة م  ن قب  ل اإلدارة 
% ٥٥.٦فكانت نسبة  ، ٠.٧٣، وانحراف معیاري ٤.٤٣المحور ، بمتوسط حسابي 

من أفراد مجتمع الدراسة موافقون بشدة عل ى قل ة الح وافز المعط اة لم دیر المدرس ة       
منھم موافقون إلى ح د م ا، و   % ٨.١منھم موافقون، و % ٣٤.٣من قبل اإلدارة، و 

 .من أفراد العینة غیر موافقین% ٢
شروع بحاجة ماسة فمن خالل ھذه النتیجة نالحظ أن العاملین على تنفیذ ھذا الم     

إل  ى تق  دیم الح  وافز لھ  م س  واء كان  ت ھ  ذه الح  وافز مادی  ة أو معنوی  ة، وأن م  دیري      
مح دودة ، ف ال یعط ون ح وافز مالی ة،       مالمدارس ال یمكلون ھذه الحوافز فص الحیاتھ 

وال یستطیعون خفض أنصبة المعلمین المطبیقین للمش روع، وال إعف ائھم م ن بع ض     
 .   د معوقًا لتطبیق المشروعاألعمال دون غیرھم، فھذا یع

فھذه النتیجة نلمسھا في بعض الدراس ات الت ي عرض ھا الباح ث كدراس ة كت افي            
Kitavi ووس  توزنWesthuzen  )والخنج  ر )م١٩٩٩(، الم  دحجي )م١٩٩٦ ،

 ).ھـ١٤٢٥(، والشمري )ھـ١٤٢١(
كثرة أعداد  :"في المقیاس التي تنص على ٢٠أما العبارة الثانیة ھي العبارة رقم      

، وانح راف معی اري   ٤.٣٧كانت بمتوسط حس ابي  " الطالب داخل الفصول الدراسیة
م ن أف راد مجتم ع الدراس ة موافق ون بش دة عل ى كث رة         % ٥٨.٦، فكانت نسبة ٠.٨٨

منھم % ١٤.١منھم موافقون، و % ٢٤.٢أعداد الطالب داخل الفصول الدراسیة، و 
. م نھم غی ر م وافقین مطلق اً    % ١ن، ومنھم غی ر م وافقی  % ٢موافقون إلى حد ما، و 



 

ف   ي )م٢٠٠٧(، و اللھ   واني )ھ   ـ١٤١٤(وذك   ر ھ   ذا المع   وق ك   ل م   ن الزھران   ي    
 .دراساتھما

وھذا یدل على أن تطبیق ھ ذا المش روع ال یمك ن أن یعط ي ثم اره المنش ودة ف ي            
فص ول مكتظ ة بأع داد الط الب فالب د م  ن أع داد مناس بة حت ى ی تمكن المعلم ون م  ن           

 .تطبیقھ
احتی  اج : " ف  ي المقی  اس الت  ي ت  نص عل  ى   ٢٤وكان  ت العب  ارة الثالث  ة ھ  ي رق  م        

، وانح  راف ٤.٣٠كان  ت بمتوس  ط حس  ابي   "  المش  روع للمتابع  ة والتق  ویم المس  تمر  
من أفراد مجتمع الدراسة موافقون بشدة على % ٤٥.٥، فكانت نسبة ٠.٧٢معیاري 

% ١٥.٢منھم موافق ون،  و  %٣٩.٤احتیاج المشروع للمتابعة والتقویم المستمر، و 
 .منھم موافقون إلى حد ما

وھذا یدل على أن المتابعة والتقویم المستمر من األمور المھمة التي تساعد على      
 -قصد الباحث المتابعة والتق ویم المس تمر   –تطبیق مشروع إستراتیجیات حیث أنھما 

ی ة الراجع ة للع ودة    یوقفان متابع المشروع على نق اط الق وة والض عف ویق دمان التغذ    
 . بالمشروع إلى الطریق الصحیح كلما انحرف عنھ

الخلل في توزی ع وق ت م دیر    :" في المقیاس التي تنص على ١٢أما العبارة رقم      
كان  ت أدن  ى العب  ارات بدرج  ة متوس  طة، بمتوس  ط    " المدرس  ة عل  ى أعمال  ھ الیومی  ة  

أف راد مجتم ع    م ن % ٣١.٣، فكان ت نس بة   ١.٠٤، وانحراف معی اري  ٣.٣٠حسابي 
الدراسة موافقون على أن الخلل في توزیع وقت مدیر المدرسة على أعمالھ الیومیة، 

% ١٣.١م نھم غی ر م وافقین، و   % ٢١.٢منھم موافقون إل ى ح د م ا، و    % ٣١.١و 
 .منھم غیر موافقین مطلقًا% ٣منھم موافقون، و 

المش روع   وھذا یدل أن وقت م دیر المدرس ة وتوزیع ھ بطریق ة ص حیحة یعط ي           
حقھ من المتابعة واالھتمام ویساعد على إنجاحھ، والخلل في توزیع ھذا الوقت یعیق 

 .تطبیق المشروع ولكنھ بدرجة أقل مما سبق
أما بقیة عبارات المحور فقد كانت بدرجة كبی رة ف ي أغلبھ ا، وھ ذا ب ّین لن ا أن             

ت الت دریس، وأن ھ كلم ا    األمور اإلداریة لھا أثر بارز في تطبیق مشروع إس تراتیجیا 
وجدت معوقات إداریة بدرجة كبیرة أثر سلبًا على تنفیذ وتطبیق المشروع بالص ورة  

 .الصحیحة التي یؤمل أن یكون علیھا المشروع
كما أن الباحث رأى أن ت وفر الح وافز المادی ة والمعنوی ة، والبیئ ة المناس بة م ن             

مر الذي یقدم التغذیة الراجع ة م ن أھ م    حیث أعداد الطالب، والمتابعة والتقویم المست
األمور التي تدفع كل من المدیر والمعلم ألداء عملھ على الوجھ المطل وب، وھ ذا م ا    

 .أكده متوسط أعلى العبارات في محور المعوقات اإلداریة
 
 

 :عرض ومناقشة وتحلیل نتائج السؤال الثاني
 



 

لت  ي تح  د م  ن تفعی  ل مش  روع  م  ا المعوق  ات الفنّی  ة ا: ی  نص الس  ؤال الث  اني عل  ى     
إس تراتیجیات الت  دریس الحدیث ة م  ن وجھ ة نظ  ر مش رفي وم  دیري ووك الء م  دارس      

 المشروع ؟
 

لإلجابة على ھذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي، واالنح راف المعی اري        
) ٢٥(الس  تجابات مجتم  ع الدراس  ة، الت  ي تق  یس مح  ور المعوق  ات الفنّی  ة ، وع  ددھا    

عبارة، ورتبھ ا الباح ث تنازلی ًا حس ب المتوس ط الحس ابي، وم ن ث مَّ          خمس وعشرون
استخرج المتوسط الحس ابي الع ام لھ ذا المح ور واالنح راف المعی اري الكل ي لجمی ع         

 ).١١(عبارات ھذا المحور كما ھو موضح في الجدول رقم 
ثم ناقش الباحث أعلى ثالث عبارات ف ي مح ور المعوق ات الفنّی ة الت ي حص لت            

ل   ى أعل   ى متوس   ط حس   ابي، مبین   ًا ترتیبھ   ا ف   ي المقی   اس،و متوس   طھا الحس   ابي    ع
 .وانحرافھا المعیاري، ونسبة موافقة أفراد مجتمع الدراسة على ھذه العبارة

ث  م ب  ّین الباح  ث أدن  ى عب  ارة ف  ي مح  ور المعوق  ات الفنّی  ة م  ن حی  ث المتوس  ط           
، ونسبة موافقة أف راد مجتم ع   الحسابي، مبینًا متوسطھا الحسابي وانحرافھا المعیاري

الدراس ة علیھ ا؛ ث م أعط ى الباح ث تص ورًا عام ًا ع ن بقی ة عب ارة مح ور المعوق ات             
 .  الفنّیة

 
 
 
 
 
 

     
 
 

 :المعوقات الفنیة: المحور الثاني
 یوضح الموسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمعوقات الفنیة) ١١(جدول رقم 
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ندرة الحوافز المقدمة للمعلمین المطبقین لمشروع إستراتیجیات  ١ ١٩
 كبیر  ٠.٨١ ٤.٤٥ .التدریس

 ركبی ٠.٩٢ ٤.١٩ .ندرة اطالع المعلمین على الدراسات واألبحاث الجدیدة في التربیة ٢ ١٠
 كبیر ٠.٨٧ ٤.١٨ .نقص الوسائل المساعدة في تطبیق المشروع ٣ ٢٤
 كبیر ٠.٩٧ ٤.٠٨ .قلة مراكز التعلم داخل المدارس ٤ ٢٥
 كبیر ٠.٧٥ ٤.٠٧ .اعتقاد كثیر من المعلمین أنھ ما زال محور العملیة التعلیمیة ٥ ١٥

 كبیر ١.٠٠ ٤.٠٤ .تبّرم بعض المعلمین من كل ما یجد من طرائق التدریس ٦ ٦
 كبیر ٠.٩٧ ٤.٠٣ .ضعف الرغبة لدى بعض المعلمین في تطویر مھاراتھم ٧ ٩



 

 كبیر ٠.٩٤ ٤.٠١ .قلة تدریب المعلمین أثناء تطبیق المشروع في المیدان ٨ ١٤
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 كبیر ١.١٣ ٣.٧٤ .ریسقصور التعریف بمشروع استراتیجیات التد ٢١ ٢
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 متوسط ١.٢٤ ٣.٥٨ .كثرة االستراتیجیات المطلوب تطبیقھا من المعلم ٢٤ ١١
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 كبیر ٠.٦٣ ٣.٩٧ المتوسط العام واالنحراف المعیاري للمحور الثاني
 

أنَّ المعوق  ات الفنّی  ة ف  ي ھ  ذا المح  ور ج  اءت     ) ١١(ویتب  ّین م  ن الج  دول رق  م        
، وبل  غ المتوس  ط الع  ام لعب  ارات ھ  ذا     ٣.٥٧ -٤.٤٥بمتوس  ط حس  ابي یت  راوح ب  ین   

، وھ ذا ی دل أن المعوق ات الفنّی ة للتطبی ق      ٠.٦٣حراف معی اري  ، وبان٣.٩٧المحور 
 .مشروع إستراتیجیات التدریس كبیرة

حیث إن أعلى ثالث عبارات تعوق تطبیق المشروع بدرجة كبیرة ھي العبارات       
ن درة  :" ف ي المقی اس والت ي ت نص عل ى      ١٩العبارة األولى ھي العب ارة  رق م   : التالیة

كان ت أكب ر   " .لم ین المطبق ین لمش روع إس تراتیجیات الت دریس     الحوافز المقدم ة للمع 
، ٠.٨١، وانح  راف معی  اري  ٤.٤٥المعوق  ات ف  ي ھ  ذا المح  ور ، بمتوس  ط حس  ابي   

الدراس ة موافق ون بش دة عل ى ن درة الح وافز        مجتم ع من أفراد % ٦١.٦ فكانت نسبة
م   نھم % ٢٦.٣المقدم   ة للمعلم   ین المطبق   ین لمش   روع إس   تراتیجیات الت   دریس، و   

 .منھم غیر موافقین% ٤منھم موافقون إلى حد ما، % ٨.١وافقون، و م
من الدراسات ركزت عل ى جان ب الح وافز     ًاسابقًا إلى أن كثیر الباحث وقد أشر     

، )م١٩٩٦(Westhuzenووس  توزن   Kitaviمنھ  ا دراس  ات كت  افي    ا،وأھمیتھ  
 .وغیرھم) ھـ١٤٢٥(الشمري و

ح  وافر لھ  ا أھمی  ة بالغ  ة ف  ي تفعی  ل مش  روع  وم  ن خ  الل ھ  ذه النتیج  ة نج  د أن ال     
قص  د  –إس  تراتیجیات الت  دریس الحدیث  ة، لمس  نا ذل  ك م  ن خ  الل ترب  ع ھ  ذه العب  ارة    

عل  ى قائم  ة العب  ارات ف  ي مح  وري الدراس  ة س  واء مح  ور   -الباح  ث عب  ارة الح  وافر
المعوقات اإلداریة أو محور المعوقات الفنّی ة؛ مم ا یجعلن ا نؤك د أھمیتھ ا البالغ ة ف ي        

 .اء المعلمین والمدیرین على حد سواءأد
ن  درة  :"ف  ي المقی  اس الت  ي ت  نص عل  ى ١٠أم  ا العب  ارة الثانی  ة ھ  ي العب  ارة رق  م       

كانت بمتوسط حسابي " اطالع المعلمین على الدراسات واألبحاث الجدیدة في التربیة



 

م ن أف راد مجتم ع الدراس ة     % ٤٤.٤، فكانت نسبة ٠.٩٢، وانحراف معیاري ٤.١٩
ون بش  دة عل  ى ن  درة اط  الع المعلم  ین عل  ى الدراس  ات واألبح  اث الجدی  دة ف  ي   موافق  

منھم موافقون إلى ح د م ا، و   % ١٠.١منھم موافقون، و % ٣٨.٤و        التربیة، 
 . منھم غیر موافقین مطلقًا% ١منھم غیر موافقین، و % ٦.١
  ١٠، ٩ ،٨، ٧العب  ارات رق  م  ونالح  ظ أّن ھ  ذه العب  ارة لھ  ا ارتب  اط وثی  ق م  ع          

 .السابق) ١١(المذكورة في الجدول رقم 
       ، )م٢٠٠٠(، و الش  ھراني )م١٩٩١(م  ا أورده ج  رجس  فی ونج  د ذل  ك واض  حاً        

أداء المعلمین وتط ویر  ب االھتمام حول) ھـ١٤٢٥(، الشمري )ھـ١٤٢١(والتویجري 
 .ذواتھم
الطالع على الدراسات لذا فأّن النمو المعرفي لدى المعلمین من خالل القراءة وا     

واألبح  اث الجدی  دة ف  ي التربی  ة ل  ھ أھمی  ة بالغ  ة ف  ي تطبی  ق مش  روع إس  تراتیجیات       
الت   دریس الحدیث   ة، وأّن أّي إدارة مدرس   یة ترغ   ب ف   ي تطبی   ق وتفعی   ل مش   روع      
إس   تراتیجیات الت   دریس الحدیث   ة تطبیق   ًا ص   حیحًا علیھ   ا االھتم   ام بتط   ویر ق   درات  

 .األولویة بعد عنصر الحوافزمعلمیھا، وجعل ھذا األمر یأخذ 
نقص الوسائل : " في المقیاس التي تنص على ٢٤وكانت العبارة الثالثة ھي رقم      

، وانح راف معی اري   ٤.١٨كانت بمتوس ط حس ابي   ."  المساعدة في تطبیق المشروع
من أفراد مجتمع الدراسة موافقون على نقص الوسائل % ٤٣.٤ ، فكانت نسبة٠.٨٧

م نھم  % ١٢.١م نھم موافق ون بش دة، و    % ٤٠.٤ی ق المش روع، و   المساعدة في تطب
 .منھم غیر موافقین مطلقًا% ٢منھم غیر موافقین، و % ٢موافقون إلى حد ما، و 

ونلح   ظ م   ن خ   الل ھ   ذه النتیج   ة أھمی   ة الوس   ائل التعلیمی   ة ف   ي تفعی   ل مش   روع       
 إس  تراتیجیات الت  دریس س  واء كان  ت ھ  ذه الوس  ائل مختب  رات أو معام  ل أو أجھ  زة      

حاسوبیة أو غیرھا، وأنھ ال یمكن أن یقوم ھذا المشروع دون اس تخدام ھ ذه الوس ائل    
حی  ث إّن ھ  ذا المش  روع م  ن مقوم  ات تفعیل  ھ ھ  ذه الوس  ائل، وھ  ذه العب  ارة مرتبط  ة    

الس ابق حی ث أّنھ ا ج اءت     ) ١١(في الج دول رق م    ٤بالعبارة التي بعدھا مباشرة رقم 
 .على ارتباطھما مع بعضبعدھا حسب المتوسط الحسابي، وھذا یدل 

مقاوم  ة بع  ض الم  دیرین  :" ف  ي المقی  اس الت  ي ت  نص عل  ى   ٣أم  ا العب  ارة رق  م       
كان  ت أدن  ى العب  ارات بدرج  ة متوس  طة، بمتوس  ط   " .المس  تجدات ف  ي می  دان التربی  ة 

م ن أف راد مجتم ع    % ٣٣.٣، فكان ت نس بة   ١.٠٤، وانحراف معی اري  ٣.٥٧حسابي 
الم  دیرین المس  تجدات ف  ي می  دان التربی  ة،            الدراس  ة موافق  ون عل  ى مقاوم  ة بع  ض    

% ١٧.٢منھم موافقون إلى ح د م ا، و   % ٢٧.٣منھم موافقون بشدة، و % ٢١.٢و 
 .منھم غیر موافقین مطلقًا% ١منھم غیر موافقین، و 

ونالح  ظ م  ن ھ  ذه النتیج  ة أنھ  ا كان  ت األدن  ى ف  ي ھ  ذا المح  ور وھ  ذا یب  ّین أن             
تجدات التربیة بنسبة متوسطة وھذا أمر مقبول إلى حد ما المدیرین الذین یقومون مس

إّال أننا نتمنى أن یكون جمیع مدیري المدارس یتقبل ون ك ل جدی د ف ي التربی ة لتك ون       
التربیة في بلدنا متواكبة مع التربیة في البل دان األخ رى المتقدم ة؛ فم ن ھ ذه األم ور       

یثة فھو بحاجة ماسة إلى تقبلھ التدریس الحد تالجدیدة في التربیة مشروع إستراتیجیا
 .    من مدیري المدارس لیطبق ویفعل فیھا



 

 :عرض ومناقشة وتحلیل نتائج السؤال الثالث
ھ ل یوج د ف روق ذات دالل ة إحص ائیة عن د مس توى        : ینص السؤال الثال ث عل ى       

، تبع   ا لطبیع   ة العم   ل، والمنطق   ة  ةبالنس   بة للمعوق   ات اإلداری    ) ٠‚٠٥=a(الدالل   ة 
 یة؟التعلیم

 
لإلجاب   ة عل   ى ھ   ذا الس   ؤال اس   تخدم الباح   ث اختب   ار تحلی   ل التب   این األح   ادي        

)ANOVA ( للتعرف على الفروق بین المتوسطات الحسابیة التي تتعلق بمتغی ري :
طبیع  ة العم  ل، والمنطق  ة التعلیمی  ة، لمح  ور المعوق  ات اإلداری  ة المك  ون م  ن خم  س   

 .كما ھو موضح أدناه) ٠‚٠٥=a(وعشرین عبارة عند مستوى الداللة 
 :فیما یتعلق بطبیعة العمل: أوًال

نتعرف م ن خالل ھ عل ى الف روق ب ین المتوس طات الحس ابیة فیم ا         ) ١٢(الجدول رقم 
 .یتعلق بمتغیر طبیعة العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للمعوقات اإلداریة وفقًا لمتغیر ) ANOVA(یوضح تحلیل التباین األحادي ): ١٢(جدول رقم 
 طبیعة العمل
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درجات 
 الحریة

مربع 
 المتوسط

 قیمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

ضعف متابعة المشروع من قبل وزارة 
 التربیة والتعلیم

 ١.٥٣ ٢ ٣.٠٧ بین المجموعات
 ١.٠٧ ٩٦ ١٠٣.١١ داخل المجموعات ٠.٢٤ ١.٤٣

   ٩٨ ١٠٦.١٨ المجموع

ة دعم المشروع مادیًا من وزارة التربیة قل
 والتعلیم

 ٢.٢٥ ٢ ٤.٥١ بین المجموعات
 ٠.٨٥ ٩٦ ٨١.١٣ داخل المجموعات ٠.٠٧ ٢.٦٧

   ٩٨ ٨٥.٦٤ المجموع

 مركزیة إدارة التعلیم في اتخاذ القرار
 ٠.٤١ ٢ ٠.٨٢ بین المجموعات

 ١.١٥ ٩٦ ١١٠.٨٣ داخل المجموعات ٠.٧ ٠.٣٦
   ٩٨ ١١١.٦٦ المجموع

 اھتمام إدارة التعلیم باألمور اإلداریة فقط
 ٣.١٩ ٢ ٦.٣٧ بین المجموعات

 ١.٢٩ ٩٦ ١٢٤.١٧ داخل المجموعات ٠.٠٩ ٢.٤٦
   ٩٨ ١٣٠.٥٥ المجموع

 ٠.٠٢ ٣.٨٤ ٤.٠٥ ٢ ٨.١ بین المجموعاتتشدید الرقابة اإلداریة على عمل مدیر 



 

 ١.٠٥ ٩٦ ١٠١.٢ داخل المجموعات المدرسة
   ٩٨ ١٠٩.٢٩ المجموع

انشغال مشرفي المشروع عن متابعة تطبیق 
 االستراتیجیات بأعمال إداریة أخرى

 ٦.٧٣ ٢ ١٣.٤٦ بین المجموعات
 ١.١٨ ٩٦ ١١٣.٥٣ داخل المجموعات ٠ ٥.٦٩

   ٩٨ ١٢٦.٩٩ المجموع

قلة متابعة مشرفي المشروع لتطبیقھ في 
 المیدان

 ١.٠٨ ٢ ٢.١٧ بین المجموعات
 ١.٠٧ ٩٦ ١٠٢.٥٢ داخل المجموعات ٠.٣٧ ١.٠٢

   ٩٨ ١٠٤.٦٩ المجموع

النقص في تدریب المدیرین على استراتیجیات 
 التدریس

 ١.١٥ ٢ ٢.٣ بین المجموعات
 ٠.٩١ ٩٦ ٨٧.٧٢ داخل المجموعات ٠.٢٩ ١.٢٦

   ٩٨ ٩٠.٠٢ المجموع

قبل قلة الحوافز المعطاة لمدیر المدرسة من 
 اإلدارة

 ٠.٠٧ ٢ ٠.١٤ بین المجموعات
 ٠.٥٤ ٩٦ ٥٢.١٨ داخل المجموعات ٠.٨٨ ٠.١٣

   ٩٨ ٥٢.٣٢ المجموع

 تحمیل مدیر المدرسة منفردًا المسؤولیة كاملة
 ٨.٩٧ ٢ ١٧.٩٤ بین المجموعات

 ١.٠٥ ٩٦ ١٠١.٢٣ داخل المجموعات ٠ ٨.٥١
   ٩٨ ١١٩.١٧ المجموع

مدیر المدرسة لمستجدات محدودیة متابعة 
 التربیة

 ٠.٣٥ ٢ ٠.٧ بین المجموعات
 ٠.٩٧ ٩٦ ٩٣.٣ داخل المجموعات ٠.٧ ٠.٣٦

   ٩٨ ٩٤ المجموع

الخلل في توزیع وقت مدیر المدرسة على 
 أعمالھ الیومیة

 ٣.٩٨ ٢ ٧.٩٦ بین المجموعات
 ١.٠٣ ٩٦ ٩٨.٩٤ داخل المجموعات ٠.٠٢ ٣.٨٦

   ٩٨ ١٠٦.٩١ المجموع

عدم إشراك مدیري المدارس في بدایات 
 التحضیر للمشروع

 ٠.٦ ٢ ١.٢ بین المجموعات
 ٠.٨٦ ٩٦ ٨٢.١٥ داخل المجموعات ٠.٥ ٠.٧

   ٩٨ ٨٣.٣٥ المجموع

غموض األدوار المطلوبة من المدیر فیما 
 یخص المشروع

 ١.٥٢ ٢ ٣.٠٤ بین المجموعات
 ١.٠٤ ٩٦ ١٠٠.١٤ داخل المجموعات ٠.٢٤ ١.٤٦

   ٩٨ ١٠٣.١٧ المجموع

 نقص عدد الوكالء المكلفین بالمھام اإلداریة
 ١.٥٦ ٢ ٣.١٢ بین المجموعات

 ١.٠٢ ٩٦ ٩٨.١٨ داخل المجموعات ٠.٢٢ ١.٥٢
   ٩٨ ١٠١.٢٩ المجموع

غموض األدوار المطلوبة من الوكیل فیما 
 یخص المشروع

 ١.٥٤ ٢ ٣.٠٧ بین المجموعات
 ٠.٧٦ ٩٦ ٧٢.٧٦ داخل المجموعات ٠.١٤ ٢.٠٣

   ٩٨ ٧٥.٨٤ المجموع

 تأخر توفیر المعلمین قبل بدء الدراسة
 ٤.٤٥ ٢ ٨.٨٩ بین المجموعات

 ١.١٤ ٩٦ ١٠٩.٢٩ داخل المجموعات ٠.٠٢ ٣.٩١
   ٩٨ ١١٨.١٨ المجموع

 التأخر الصباحي المستمر لبعض المعلمین
 ٤.٧٩ ٢ ٩.٥٨ بین المجموعات

 ١.٣٥ ٩٦ ١٢٩.١٥ داخل المجموعات ٠.٠٣ ٣.٥٦
   ٩٨ ١٣٨.٧٣ المجموع

 قصور تأھیل بعض المعلمین تربویًا
 ٠.٥٥ ٢ ١.١١ بین المجموعات

 ٠.٧٧ ٩٦ ٧٣.٨٨ داخل المجموعات ٠.٤٩ ٠.٧٢
   ٩٨ ٧٤.٩٩ المجموع

 كثرة أعداد الطالب داخل الفصول الدراسیة
 ٠.٠٤ ٢ ٠.٠٧ بین المجموعات

 ٠.٧٨ ٩٦ ٧٥.١ داخل المجموعات ٠.٩٥ ٠.٠٥
   ٩٨ ٧٥.١٧ المجموع

ضعف تعاون أولیاء أمور الطالب مع إدارة 
 المدرسة

 ٣.٠٦ ٢ ٦.١٣ بین المجموعات
٠.٠٨ ٢.٦٤ 

 ١.١٦ ٩٦ ١١١.٢٩ داخل المجموعات



 

   ٩٨ ١١٧.٤١ المجموع

أبنیة ومرافق المدارس غیر مناسبة للتطبیق 
 وعالمثالي للمشر

 ٠.٩١ ٢ ١.٨٢ بین المجموعات
 ٠.٩٥ ٩٦ ٩١.١٧ داخل المجموعات ٠.٣٩ ٠.٩٦

   ٩٨ ٩٢.٩٩ المجموع

غموض بعض أھداف مشروع إستراتیجیات 
 التدریس

 ٦.٨٩ ٢ ١٣.٧٩ بین المجموعات
 ٠.٩٩ ٩٦ ٩٤.٨٤ داخل المجموعات ٠ ٦.٩٨

   ٩٨ ١٠٨.٦٣ المجموع

 تقویم المستمراحتیاج المشروع للمتابعة وال
 ٠.٢٩ ٢ ٠.٥٨ بین المجموعات

 ٠.٥٢ ٩٦ ٥٠.٣٣ داخل المجموعات ٠.٥٨ ٠.٥٥
   ٩٨ ٥٠.٩١ المجموع

استعجال اإلدارة المدرسیة جني ثمار 
 المشروع في بدایات تنفیذه

 ٠.٣٦ ٢ ٠.٧٣ بین المجموعات
 ١.٣٣ ٩٦ ١٢٧.٨٢ داخل المجموعات ٠.٧٦ ٠.٢٧

   ٩٨ ١٢٨.٥٥ المجموع

  
 
 
 :األمور التالیة) ١٢(یتبّین لنا من الجدول السابق رقم   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة للمعوقات اإلداریة بناء على متغیر طبیعة العم ل  
ف  ي ثم  اني عش  رة عب  ارة م  ن   ): مش  رف ترب  وي ، م  دیر مدرس  ة ، وكی  ل مدرس  ة   (

 :عبارات محور المعوقات اإلداریة ھي
 .من قبل وزارة التربیة والتعلیمضعف متابعة المشروع  -١
 .قلة دعم المشروع مادیًا من وزارة التربیة والتعلیم -٢
 .مركزیة إدارة التعلیم في اتخاذ القرار -٣
 .اھتمام إدارة التعلیم باألمور اإلداریة فقط -٤
 .قلة متابعة مشرفي المشروع لتطبیقھ في المیدان -٥
 .النقص في تدریب المدیرین على استراتیجیات التدریس -٦
 .قلة الحوافز المعطاة لمدیر المدرسة من قبل اإلدارة -٧
 . محدودیة متابعة مدیر المدرسة لمستجدات التربیة -٨
 .عدم إشراك مدیري المدارس في بدایات التحضیر للمشروع -٩

 .غموض األدوار المطلوبة من المدیر فیما یخص المشروع -١٠
 .نقص عدد الوكالء المكلفین بالمھام اإلداریة -١١
 .مطلوبة من الوكیل فیما یخص المشروعغموض األدوار ال -١٢
 .قصور تأھیل بعض المعلمین تربویًا -١٣
 .كثرة أعداد الطالب داخل الفصول الدراسیة -١٤
 .ضعف تعاون أولیاء أمور الطالب مع إدارة المدرسة -١٥
 .أبنیة ومرافق المدارس غیر مناسبة للتطبیق المثالي للمشروع -١٦
 .احتیاج المشروع للمتابعة والتقویم المستمر -١٧
 .تعجال اإلدارة المدرسیة جني ثمار المشروع في بدایات تنفیذهاس -١٨
بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة للمعوقات اإلداریة بناء على متغیر       

في سبع عبارات من ): مشرف تربوي، مدیر مدرسة، وكیل مدرسة(طبیعة العمل 
 :محور المعوقات اإلداریة ھي



 

 .مدیر المدرسةتشدید الرقابة اإلداریة على عمل  -١
ستراتیجیات بأعمال إداریة انشغال مشرفي المشروع عن متابعة تطبیق اإل -٢

 .أخرى
 .تحمیل مدیر المدرسة منفردًا المسؤولیة كاملة -٣
 .الخلل في توزیع وقت مدیر المدرسة على أعمالھ الیومیة -٤
 .تأخر توفیر المعلمین قبل بدء الدراسة -٥
 .التأخر الصباحي المستمر لبعض المعلمین -٦
 .غموض بعض أھداف مشروع إستراتیجیات التدریس -٧
ویعزو الباحث ھذه الفروق الختالف طبیعة العمل بین أفراد مجتمع الدراسة،      

واختالف مؤھالتھم العلمیة، وطبیعة مشاركتھم في تفعیل مشروع إستراتیجیات 
 .التدریس الحدیثة

للعب ارات الس ابقة ق ام    ولتوضیح تلك الفروق ف ي المتوس طات الحس ابیة بالنس بة          
الباحث باستخدام اختبار شیفیھ لمحور المعوقات اإلداریة،لتحدید تلك الفروق لص الح  

 ):١٣(المشرفین،أو المدیرین، أو وكالء المدارس كما ھو موضح في الجدول رقم 
 للمعوقات اإلداریة وفقًا لمتغیر طبیعة العمل) Scheffe(یوضح اختبار شیفیھ ) ١٣(جدول رقم 

المتوسط  العدد  طبیعة العمل عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةال
 الحسابي

الفرق بین 
 المتوسطات

 تشدید الرقابة اإلداریة على عمل مدیر المدرسة
 ٢.٩٨ ٤١ مشرف تربوي

 ٣.٦١ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٠٦
 ٣.٥١ ٣٥ وكیل مدرسة

انشغال مشرفي المشروع عن متابعة تطبیق 
 راتیجیات بأعمال إداریة أخرىاالست

 ٤.٣٢ ٤١ مشرف تربوي
 ٣.٧٨ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٥٦

 ٣.٤٩ ٣٥ وكیل مدرسة

 تحمیل مدیر المدرسة منفردًا المسؤولیة كاملة
 ٣.١٢ ٤١ مشرف تربوي

 ٤.٠٤ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٩٣
 ٣.٩٤ ٣٥ وكیل مدرسة

 میةالخلل في توزیع وقت مدیر المدرسة على أعمالھ الیو
 ٣.٥٦ ٤١ مشرف تربوي

 ٢.٨٣ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.١٧
 ٣.٣١ ٣٥ وكیل مدرسة

 تأخر توفیر المعلمین قبل بدء الدراسة
 ٣.٦٨ ٤١ مشرف تربوي

 ٣.٧٠ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٠٧
 ٤.٣١ ٣٥ وكیل مدرسة

 التأخر الصباحي المستمر لبعض المعلمین
 ٣.١٥ ٤١ مشرف تربوي

 ٣.٥٢ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٠٦
 ٣.٨٦ ٣٥ وكیل مدرسة

 غموض بعض أھداف مشروع استراتیجیات التدریس
 ٣.١٢٢ ٤١ مشرف تربوي

 ٣.٦١ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٣٦
 ٣.٩٧ ٣٥ وكیل مدرسة

 :األمور التالیة) ١٣(ویتبّین من الجدول رقم 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح مدیري المدارس فیما یتعلق بتشدید  -١

 .٣.٦١اإلداریة على عمل مدیر المدرسة بمتوسط حسابي بلغ الرقابة 



 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح مدیري المدارس فیما یتعلق بانشغال  -٢
مشرفي المشروع عن متابعة تطبیق اإلستراتیجیات بأعمال إداریة أخرى 

 .٣.٧٨بمتوسط حسابي بلغ 
ما یتعلق بتحمیل توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح مدیري المدارس فی -٣

 .٤.٠٤مدیر المدرسة منفردًا المسؤولیة كاملة بمتوسط حسابي بلغ 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المشرفین التربویین فیما یتعلق  -٤

بالخلل في توزیع وقت مدیر المدرسة على أعمالھ الیومیة بمتوسط حسابي 
 .٣.٥٦بلغ 

لمدارس فیما یتعلق بتأخر توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح وكالء ا -٥
 .٤.٣١توفیر المعلمین قبل الدراسة بمتوسط حسابي 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح وكالء المدارس فیما یتعلق بالتأخر  -٦
 .٣.٨٦الصباحي المستمر لبعض المعلمین بمتوسط حسابي بلغ 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح مدیري المدارس فیما یتعلق بغموض  -٧
 .٣.٦١عض أھداف مشروع استراتیجیات التدریس بمتوسط حسابي بلغ ب

 :فیما یتعلق بالمنطقة التعلیمیة :ثانیًا
أدناه نتعرف م ن خالل ھ عل ى الف روق ب ین المتوس طات الحس ابیة        ) ١٤(الجدول رقم 

 .فیما یتعلق بمتغیر المنطقة التعلیمیة
 
 
 
 
 

للمعوقات اإلداریة وفقًا لمتغیر ) ANOVA(یوضح تحلیل التباین األحادي )١٤(جدول رقم 
 المنطقة التعلیمیة

مجموع    العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
 المربعات

درجات 
 الحریة

مربع 
 المتوسط

قیمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

ضعف متابعة المشروع من قبل وزارة 
 التربیة والتعلیم

 ٨.٠٤ ٧.٦٢ ٢ ١٥.٢٣ بین المجموعات
 
 

٠.٠٠ 
 
 

 ٠.٩٥ ٩٦ ٩٠.٩٥ داخل المجموعات
  ٩٨ ١٠٦.١٨ المجموع

قلة دعم المشروع مادیًا من وزارة التربیة 
 والتعلیم

 ٠.٣٧ ٠.٣٣ ٢ ٠.٦٦ بین المجموعات
 
 

٠.٦٩ 
 
 

 ٠.٨٩ ٩٦ ٨٤.٩٨ داخل المجموعات
  ٩٨ ٨٥.٦٤ المجموع

 مركزیة إدارة التعلیم في اتخاذ القرار
 ١.٠٧ ١.٢١ ٢ ٢.٤٣ بین المجموعات

 
 

٠.٣٥ 
 
 

 ١.١٤ ٩٦ ١٠٩.٢٣ داخل المجموعات
  ٩٨ ١١١.٦٦ المجموع

 اھتمام إدارة التعلیم باألمور اإلداریة فقط
 ٣.٧٦ ٤.٧٤ ٢ ٩.٤٨ بین المجموعات

 
 

٠.٠٣ 
 
 

 ١.٢٦ ٩٦ ١٢١.٠٧ داخل المجموعات
  ٩٨ ١٣٠.٥٥ المجموع

تشدید الرقابة اإلداریة على عمل مدیر 
 المدرسة

 ١.٤١ ١.٥٦ ٢ ٣.١٣ بین المجموعات
 
 

٠.٢٥ 
 
 

 ١.١١ ٩٦ ١٠٦.١٦ داخل المجموعات
  ٩٨ ١٠٩.٢٩ المجموع

 ٠.٢١ ١.٥٩ ٢.٠٤ ٢ ٤.٠٨ بین المجموعاتانشغال مشرفي المشروع عن متابعة تطبیق 



 

  ١.٢٨ ٩٦ ١٢٢.٩١ داخل المجموعات االستراتیجیات بأعمال إداریة أخرى
 

 
  ٩٨ ١٢٦.٩٩ موعالمج 

قلة متابعة مشرفي المشروع لتطبیقھ في 
 المیدان

 ٧.٢١ ٦.٨٣ ٢ ١٣.٦٧ بین المجموعات
 
 

٠.٠٠ 
 
 

 ٠.٩٥ ٩٦ ٩١.٠٢ داخل المجموعات
  ٩٨ ١٠٤.٦٩ المجموع

النقص في تدریب المدیرین على إستراتیجیات 
 التدریس

 ٥.٨٤ ٤.٨٨ ٢ ٩.٧٦ بین المجموعات
 
 

٠.٠٠ 
 
 

 ٠.٨٤ ٩٦ ٨٠.٢٦ لمجموعاتداخل ا
  ٩٨ ٩٠.٠٢ المجموع

قلة الحوافز المعطاة لمدیر المدرسة من قبل 
 اإلدارة

 ٠.٧٣ ٠.٣٩ ٢ ٠.٧٨ بین المجموعات
 
 

٠.٤٩ 
 
 

 ٠.٥٤ ٩٦ ٥١.٥٤ داخل المجموعات
  ٩٨ ٥٢.٣٢ المجموع

 تحمیل مدیر المدرسة منفردًا المسؤولیة كاملة
 ٣.١٩ ٣.٧٢ ٢ ٧.٤٣ بین المجموعات

 
 

٠.٠٥ 
 
 

 ١.١٦ ٩٦ ١١١.٧٤ داخل المجموعات
  ٩٨ ١١٩.١٧ المجموع

محدودیة متابعة مدیر المدرسة لمستجدات 
 التربیة

 ٠.٨٠ ٠.٧٧ ٢ ١.٥٥ بین المجموعات
 
 

٠.٤٥ 
 
 

 ٠.٩٦ ٩٦ ٩٢.٤٥ داخل المجموعات
  ٩٨ ٩٤.٠٠ المجموع

الخلل في توزیع وقت مدیر المدرسة على 
 عمالھ الیومیةأ

 ٢.٤٦ ٢.٦١ ٢ ٥.٢١ بین المجموعات
 
 

٠.٠٩ 
 
 

 ١.٠٦ ٩٦ ١٠١.٧٠ داخل المجموعات
  ٩٨ ١٠٦.٩١ المجموع

عدم إشراك مدیري المدارس في بدایات 
 التحضیر للمشروع

 ٣.٣١ ٢.٦٩ ٢ ٥.٣٨ بین المجموعات
 
 

٠.٠٤ 
 
 

 ٠.٨١ ٩٦ ٧٧.٩٧ داخل المجموعات
  ٩٨ ٨٣.٣٥ المجموع

غموض األدوار المطلوبة من المدیر فیما 
 یخص المشروع

 ١٥.١١ ١٢.٣٥ ٢ ٢٤.٧١ بین المجموعات
 
 

٠.٠٠ 
 
 

 ٠.٨٢ ٩٦ ٧٨.٤٧ داخل المجموعات
  ٩٨ ١٠٣.١٧ المجموع

 نقص عدد الوكالء المكلفین بالمھام اإلداریة
 ١.١٦ ١.٢٠ ٢ ٢.٤٠ بین المجموعات

 
 

٠.٣٢ 
 
 

 ١.٠٣ ٩٦ ٩٨.٩٠ داخل المجموعات
  ٩٨ ١٠١.٢٩ المجموع

غموض األدوار المطلوبة من الوكیل فیما 
 یخص المشروع

 ١.٦٥ ١.٢٦ ٢ ٢.٥٢ بین المجموعات
 
 

٠.٢٠ 
 
 

 ٠.٧٦ ٩٦ ٧٣.٣٢ داخل المجموعات
  ٩٨ ٧٥.٨٤ المجموع

 تأخر توفیر المعلمین قبل بدء الدراسة
 ٢.٩٠ ٣.٣٧ ٢ ٦.٧٤ بین المجموعات

 
 

٠.٠٦ 
 
 

 ١.١٦ ٩٦ ١١١.٤٤ داخل المجموعات
  ٩٨ ١١٨.١٨ المجموع

 التأخر الصباحي المستمر لبعض المعلمین
 ٨.١٨ ١٠.١٠ ٢ ٢٠.٢٠ بین المجموعات

 
 

٠.٠٠ 
 
 

 ١.٢٣ ٩٦ ١١٨.٥٣ داخل المجموعات
  ٩٨ ١٣٨.٧٣ المجموع

 قصور تأھیل بعض المعلمین تربویًا
 ٠.٤٣ ٠.٣٣ ٢ ٠.٦٦ بین المجموعات

 
 

٠.٦٥ 
 
 

 ٠.٧٧ ٩٦ ٧٤.٣٣ داخل المجموعات
  ٩٨ ٧٤.٩٩ المجموع

 كثرة أعداد الطالب داخل الفصول الدراسیة
 ٠.٨٢ ٠.٦٣ ٢ ١.٢٧ بین المجموعات

 
 

٠.٤٤ 
 
 

 ٠.٧٧ ٩٦ ٧٣.٩٠ داخل المجموعات
  ٩٨ ٧٥.١٧ المجموع

ضعف تعاون أولیاء أمور الطالب مع إدارة 
 المدرسة

 ٣.٠٦ ٣.٥٢ ٢ ٧.٠٣ وعاتبین المجم
 
 

٠.٠٥ 
 
 

 ١.١٥ ٩٦ ١١٠.٣٨ داخل المجموعات
  ٩٨ ١١٧.٤١ المجموع

أبنیة ومرافق المدارس غیر مناسبة للتطبیق 
 المثالي للمشروع

 ٠.٢٥ ٠.٢٤ ٢ ٠.٤٩ بین المجموعات
 

٠.٧٨ 
 ٠.٩٦ ٩٦ ٩٢.٥٠ داخل المجموعات 



 

    ٩٨ ٩٢.٩٩ المجموع

مشروع استراتیجیات غموض بعض أھداف 
 التدریس

 ٦.٩٧ ٦.٨٩ ٢ ١٣.٧٧ بین المجموعات
 
 

٠.٠٠ 
 
 

 ٠.٩٩ ٩٦ ٩٤.٨٦ داخل المجموعات
  ٩٨ ١٠٨.٦٣ المجموع

 احتیاج المشروع للمتابعة والتقویم المستمر
 ٠.٠٢ ٠.٠١ ٢ ٠.٠٢ بین المجموعات

 
 

٠.٩٨ 
 
 

 ٠.٥٣ ٩٦ ٥٠.٨٩ داخل المجموعات
  ٩٨ ٥٠.٩١ المجموع

استعجال اإلدارة المدرسیة جني ثمار 
 المشروع في بدایات تنفیذه

 ٠.٥٥ ٢ ١.١٠ بین المجموعات
 ١.٣٣ ٩٦ ١٢٧.٤٤ داخل المجموعات ٠.٦٦ ٠.٤١

  ٩٨ ١٢٨.٥٥ المجموع

 
 
 

 :األمور التالیة) ١٤(یتبّین لنا من الجدول السابق رقم 
داری  ة بن  اء عل  ى متغی  ر المنطق  ة  ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة للمعوق  ات اإل 

، ف ي س بع عش رة عب ارة م  ن     )الری اض، مك ة المكرم ة، المنطق ة الش رقیة     (التعلیمی ة  
 :عبارات محور المعوقات اإلداریة ھي

 .قلة دعم المشروع مادیًا من وزارة التربیة والتعلیم -١
 .مركزیة إدارة التعلیم في اتخاذ القرار -٢
 .یر المدرسةتشدید الرقابة اإلداریة على عمل مد -٣
س تراتیجیات بأعم ال إداری ة    انشغال مشرفي المشروع ع ن متابع ة تطبی ق اإل    -٤

 .أخرى
 .قلة الحوافز المعطاة لمدیر المدرسة من قبل اإلدارة -٥
 .تحمیل مدیر المدرسة منفردًا المسؤولیة كاملة -٦
 .محدودیة متابعة مدیر المدرسة لمستجدات التربیة -٧
 .لى أعمالھ الیومیةالخلل في توزیع وقت مدیر المدرسة ع -٨
 .نقص عدد الوكالء المكلفین بالمھام اإلداریة -٩

 .غموض األدوار المطلوبة من الوكیل فیما یخص المشروع -١٠
 .تأخر توفیر المعلمین قبل بدء الدراسة -١١
 .قصور تأھیل بعض المعلمین تربویًا -١٢
 .كثرة أعداد الطالب داخل الفصول الدراسیة -١٣
 .ارة المدرسةضعف تعاون أولیاء أمور الطالب مع إد -١٤
 .أبنیة ومرافق المدارس غیر مناسبة للتطبیق المثالي للمشروع -١٥
 .احتیاج المشروع للمتابعة والتقویم المستمر -١٦
 .استعجال اإلدارة المدرسیة جني ثمار المشروع في بدایات تنفیذه -١٧

بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة للمعوقات اإلداریة بناء على متغیر      
في ثمان عبارات من ):الریاض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقیة(لیمیة المنطقة التع

 :محور المعوقات اإلداریة ھي
 .ضعف متابعة المشروع من قبل وزارة التربیة والتعلیم -١
 .اھتمام إدارة التعلیم باألمور اإلداریة فقط -٢



 

 .قلة متابعة مشرفي المشروع لتطبیقھ في المیدان -٣
 .ستراتیجیات التدریسإالنقص في تدریب المدیرین على  -٤
 .عدم إشراك مدیري المدارس في بدایات التحضیر للمشروع -٥
 .غموض األدوار المطلوبة من المدیر فیما یخص المشروع -٦
 .التأخر الصباحي المستمر لبعض المعلمین -٧
 .ستراتیجیات التدریسإغموض بعض أھداف مشروع  -٨
من حیث مساھمتھا في  ویعزو الباحث ھذه الفروق الختالف المناطق التعلیمیة     

 .تفعیل مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثة
ولتوضیح تلك الف روق ف ي المتوس طات الحس ابیة بالنس بة للعب ارات الس ابقة ق ام              

الباحث باستخدام اختبار شیفیھ لمحور المعوقات اإلداریة، لتحدید تلك الفروق لصالح 
لشرقیة كما ھ و موض ح ف ي الج دول     منطقة الریاض، أو مكة المكرمة، أو المنطقة ا

 ):١٥(رقم 
 للمعوقات اإلداریة وفقًا لمتغیر المنطقة التعلیمیة) Scheffe(یوضح اختبار شیفیھ ) ١٥(جدول رقم 

المتوسط  العدد  المنطقة التعلیمیة العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
 الحسابي

الفرق بین 
 المتوسطات

 ع من قبل وزارة التربیة والتعلیمضعف متابعة المشرو
 ٤.٠٦ ٣٢ الریاض

 ٣.٣١ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٧٧
 ٤.٢٤ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 اھتمام إدارة التعلیم باألمور اإلداریة فقط
 ٤.٠٣ ٣٢ الریاض

 ٣.٩٥ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٠٨
 ٣.٣١ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 دانقلة متابعة مشرفي المشروع لتطبیقھ في المی
 ٣.٨٨ ٣٢ الریاض

 ٢.٩٧ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٦٧
 ٣.٦٦ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 النقص في تدریب المدیرین على استراتیجیات التدریس
 ٤.٣٨ ٣٢ الریاض

 ٣.٦٦ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٩٧
 ٤.٣٢ ٣٨ المنطقة الشرقیة

عدم إشراك مدیري المدارس في بدایات التحضیر 
 للمشروع

 ٤.٢٨ ٣٢ الریاض
 ٣.٧٢ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٩١

 ٤.١٨ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 غموض األدوار المطلوبة من المدیر فیما یخص المشروع
 ٤.١٣ ٣٢ الریاض

 ٢.٩٧ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٨٦
 ٤.٠٠ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 التأخر الصباحي المستمر لبعض المعلمین
 ٤.٠٩ ٣٢ الریاض

 ٢.٩٧ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٣٥
 ٣.٣٦ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 غموض بعض أھداف مشروع استراتیجیات التدریس
 ٤.٠٦ ٣٢ الریاض

 ٣.١٧ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٧٣
 ٣.٣٧ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 
 :األمور التالیة) ١٥(ویتبّین من الجدول رقم 

ض عف متابع ة المش روع م ن قب ل      توجد فروق ذات دالل ة إحص ائیة بالنس بة ل    -١
لص  الح المنطق  ة الش  رقیة بمتوس  ط حس  ابي بل  غ       التربی  ة والتعل  یم وزارة 

٤.٢٤. 



 

ھتم   ام إدارة التعل   یم ب   األمور توج   د ف   روق ذات دالل   ة إحص   ائیة بالنس   بة ال  -٢
 .٤.٠٣لصالح منطقة الریاض بمتوسط حسابي بلغ  اإلداریة فقط

قل  ة متابع  ة مش  رفي المش  روع    توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة بالنس  بة ل     -٣
 .٣.٨٨لصالح منطقة الریاض بمتوسط حسابي بلغ  المیدانلتطبیقھ في 

ل نقص ف ي ت دریب الم دیرین عل ى      توجد فروق ذات دالل ة إحص ائیة بالنس بة ل    -٤
لص   الح منطق   ة الری   اض بمتوس   ط حس   ابي بل   غ   س   تراتیجیات الت   دریسإ

٤.٣٨. 
ع دم إش راك م دیري الم دارس ف ي      توجد فروق ذات دالل ة إحص ائیة بالنس بة ل    -٥

لص الح منطق ة الری اض بمتوس ط حس ابي بل غ        لمشروعبدایات التحضیر ل
٤.٢٨. 

غم  وض األدوار المطلوب  ة م  ن   توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة بالنس  بة ل     -٦
لصالح منطقة الریاض بمتوس ط حس ابي بل غ     المدیر فیما یخص المشروع

٤.١٣. 
لت أخر الص باحي المس تمر ل بعض     توجد ف روق ذات دالل ة إحص ائیة بالنس بة ل     -٧

 .٤.٠٩منطقة الریاض بمتوسط حسابي بلغ لصالح  المعلمین
غم  وض بع  ض أھ  داف مش  روع  توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة بالنس  بة ل  -٨

لص   الح منطق   ة الری   اض بمتوس   ط حس   ابي بل   غ   س   تراتیجیات الت   دریسإ
٤.٠٦. 

 
 
 
 
 
 

 :عرض ومناقشة وتحلیل نتائج السؤال الرابع
ائیة عن د مس توى   ھ ل یوج د ف روق ذات دالل ة إحص      : ینص السؤال الراب ع عل ى       

 بالنسبة للمعوقات الفنّیة، تبعا لطبیعة العمل، والمنطقة التعلیمیة؟) ٠‚٠٥=a(الداللة 
لإلجاب   ة عل   ى ھ   ذا الس   ؤال اس   تخدم الباح   ث اختب   ار تحلی   ل التب   این األح   ادي        

)ANOVA ( للتعرف على الفروق بین المتوسطات الحسابیة التي تتعلق بمتغی ري :
ق  ة التعلیمی  ة، لمح  ور المعوق  ات الفنّی  ة المك  ون م  ن خم  س       طبیع  ة العم  ل، والمنط 

 .كما ھو موضح أدناه) ٠‚٠٥=a(وعشرین عبارة عند مستوى الداللة 
 :فیما یتعلق بطبیعة العمل: أوًال

نتعرف م ن خالل ھ عل ى الف روق ب ین المتوس طات الحس ابیة فیم ا         ) ١٦(الجدول رقم 
 .یتعلق بمتغیر طبیعة العمل

 
 
 



 

 
 



 

وفقًا لمتغیر  للمعوقات الفنیة) ANOVA(یوضح تحلیل التباین األحادي )١٦(جدول رقم 
 طبیعة العمل

مجموع    العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
 المربعات

درجات 
 الحریة

مربع 
 المتوسط

 قیمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

نقص خبرة مدیري المدارس في تقویم مسار 
 مشروع استراتیجیات التدریس

 

 ٣.٣٧ ٢ ٦.٧٤ ین المجموعاتب
٣.٧٦ 
 

٠.٠٣ 
 ٠.٩٠ ٩٦ ٨٦.٠١ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٩٢.٧٥ المجموع

قصور التعریف بمشروع استراتیجیات 
 التدریس

 

 ١٠.٤٣ ٢ ٢٠.٨٥ بین المجموعات
٩.٦٠ 
 

٠.٠٠ 
 ١.٠٩ ٩٦ ١٠٤.٣٢ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٢٥.١٧ المجموع

تجدات في میدان مقاومة بعض المدیرین المس
 التربیة

 

 ١.٣٦ ٢ ٢.٧٢ بین المجموعات
١.٢٦ 
 

٠.٢٩ 
 ١.٠٨ ٩٦ ١٠٣.٦٠ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٠٦.٣٢ المجموع

ضعف الكفایات اإلشرافیة لدى بعض مدیري 
 المدارس

 

 ١.٢٦ ٢ ٢.٥٣ بین المجموعات
١.٤٣ 
 

٠.٢٥ 
 ٠.٨٩ ٩٦ ٨٥.١٣ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٨٧.٦٦ المجموع

ضعف الرقابة الفنیة لدى بعض مدیري 
 المدارس

 

 ٣.٧٥ ٢ ٧.٤٩ بین المجموعات
٣.٧٢ 
 

٠.٠٣ 
 ١.٠١ ٩٦ ٩٦.٥٩ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٠٤.٠٨ المجموع

تبرم بعض المعلمین من كل ما یجد من 
 طرائق التدریس

 

 ١.٤١ ٢ ٢.٨٢ بین المجموعات
١.٤٣ 
 

٠.٢٥ 
 ٠.٩٩ ٩٦ ٩٥.٠٢ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٩٧.٨٤ المجموع

 ضعف مستوى أداء بعض المعلمین
 

 ٠.٩٧ ٢ ١.٩٣ بین المجموعات
١.٠٢ 
 

٠.٣٦ 
 ٠.٩٥ ٩٦ ٩٠.٨٢ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٩٢.٧٥ المجموع

 ضعف التعاون والتنسیق بین المعلمین
 

 ١.٣٢ ٢ ٢.٦٥ بین المجموعات
١.٧٣ 
 

٠.١٨ 
 ٠.٧٦ ٩٦ ٧٣.٣٧ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٧٦.٠٢ المجموع

ضعف الرغبة لدى بعض المعلمین في تطویر 
 مھاراتھم

 

 ١.٦٩ ٢ ٣.٣٧ بین المجموعات
١.٨١ 
 

٠.١٧ 
 ٠.٩٣ ٩٦ ٨٩.٥٣ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٩٢.٩١ المجموع

ندرة اطالع المعلمین على الدراسات 
 واألبحاث الجدیدة في التربیة

 

 ٢.٦٢ ٢ ٥.٢٤ بین المجموعات
٣.٢٢ 
 

٠.٠٤ 
 ٠.٨١ ٩٦ ٧٨.١١ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٨٣.٣٥ المجموع

كثرة االستراتیجیات المطلوب تطبیقھا من 
 المعلم

 

 ٧.٦٣ ٢ ١٥.٢٦ بین المجموعات
٥.٤٣ 
 

٠.٠١ 
 ١.٤١ ٩٦ ١٣٤.٩٢ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٥٠.١٨ المجموع

قصر فترة التدریب على اإلستراتیجیات التي 
 المعلمیتلقاھا 

 

 ١.٧٦ ٢ ٣.٥٢ بین المجموعات
١.٨٩ 
 

٠.١٦ 
 ٠.٩٣ ٩٦ ٨٩.٢٣ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٩٢.٧٥ المجموع

ضیاع كثیر من وقت المعلم الذي ال یجید 
 تطبیق اإلستراتیجیات

 

 ٢.٠٠ ٢ ٤.٠١ بین المجموعات
٣.٢٣ 
 

٠.٠٤ 
 ٠.٦٢ ٩٦ ٥٩.٦٥ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٦٣.٦٦ المجموع

ة تدریب المعلمین أثناء تطبیق المشروع في قل
 المیدان

 

 ١.٣٧ ٢ ٢.٧٤ بین المجموعات
١.٥٦ 
 

٠.٢٢ 
 ٠.٨٨ ٩٦ ٨٤.٢٥ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٨٦.٩٩ المجموع

اعتقاد كثیر من المعلمین أنھ ما زال محور 
 العملیة التعلیمیة

 

 ١.٨٧ ٢ ٣.٧٤ بین المجموعات
٣.٥٤ 
 

٠.٠٣ 
 ٠.٥٣ ٩٦ ٥٠.٧٦ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٥٤.٥١ المجموع



 

قلة عدد المعلمین المدربین على استراتیجیات 
 التدریس

 

 ١.٤٤ ٢ ٢.٨٨ بین المجموعات
١.٩٨ 
 

٠.١٤ 
 ٠.٧٣ ٩٦ ٧٠.٠٣ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٧٢.٩١ المجموع

 مطالبة المعلم بإنھاء جمیع مفردات المقرر
 

 ١.٣٠ ٢ ٢.٦١ بین المجموعات
١.٢٧ 
 

٠.٢٩ 
 ١.٠٣ ٩٦ ٩٨.٨١ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٠١.٤١ المجموع

 اإلرشاد الطالبي(نقص الخدمات الطالبیة 
 

 ٢.٦٢ ٢ ٥.٢٣ بین المجموعات
١.٩٨ 
 

٠.١٤ 
 ١.٣٢ ٩٦ ١٢٦.٩٥ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٣٢.١٨ المجموع

ندرة الحوافز المقدمة للمعلمین المطبقین 
 ت التدریسلمشروع استراتیجیا

 

 ٠.٣٤ ٢ ٠.٦٩ بین المجموعات
٠.٥٢ 
 

٠.٦٠ 
 ٠.٦٧ ٩٦ ٦٣.٨٦ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٦٤.٥٥ المجموع

ضعف تعاون أولیاء أمور الطالب مع 
 المدرسة في تبني المشروع

 

 ٠.٤٤ ٢ ٠.٨٩ بین المجموعات
٠.٣٢ 
 

٠.٧٢ 
 ١.٣٧ ٩٦ ١٣١.٨٤ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٣٢.٧٣ المجموع

بناء كثیر من المقررات الدراسیة ال یتناسب 
 مع بعض االستراتیجیات

 

 ١.٢٣ ٢ ٢.٤٥ بین المجموعات
١.٢٦ 
 

٠.٢٩ 
 ٠.٩٧ ٩٦ ٩٣.٣٩ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٩٥.٨٤ المجموع

 طول المنھج في كثیر من المقررات
 

 ٠.٢٨ ٢ ٠.٥٦ بین المجموعات
٠.٣١ 
 

٠.٧٣ 
 ٠.٩١ ٩٦ ٨٧.٢٧ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٨٧.٨٤ المجموع

ضعف أسالیب القیاس والتقویم التي یستخدمھا 
 المعلم

 

 ٠.٤٨ ٢ ٠.٩٦ بین المجموعات
٠.٦٢ 
 

٠.٥٤ 
 ٠.٧٧ ٩٦ ٧٣.٩٥ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٧٤.٩١ المجموع

 نقص الوسائل المساعدة في تطبیق المشروع
 

 ٠.٦٣ ٢ ١.٢٧ بین المجموعات
٠.٨٣ 
 

٠.٤٤ 
 ٠.٧٧ ٩٦ ٧٣.٤٦ المجموعاتداخل  

  ٩٨ ٧٤.٧٣ المجموع

 قلة مراكز التعلم داخل المدارس
 

 ١.٤٩ ٢ ٢.٩٨ بین المجموعات
 ٠.٩٢ ٩٦ ٨٨.٣٧ داخل المجموعات ٠.٢٠ ١.٦٢

  ٩٨ ٩١.٣٥ المجموع

 
 
 

 :األمور التالیة) ١٦(یتبّین لنا من الجدول السابق رقم 
یة للمعوق   ات الفنّی   ة بن   اء عل   ى متغی   ر طبیع   ة  ال توج   د ف   روق ذات دالل   ة إحص   ائ

ف ي ثم اني عش رة عب ارة م ن      ) مشرف ترب وي، م دیر مدرس ة، وكی ل مدرس ة     (العمل
 :عبارات محور المعوقات الفنّیة ھي

 .مقاومة بعض المدیرین المستجدات في میدان التربیة -١
 .ضعف الكفایات اإلشرافیة لدى بعض مدیري المدارس -٢
 .ما یجد من طرائق التدریس تبرم بعض المعلمین من كل -٣
 .ضعف مستوى أداء بعض المعلمین -٤
 .ضعف التعاون والتنسیق بین المعلمین -٥
 .ضعف الرغبة لدى بعض المعلمین في تطویر مھاراتھم -٦
 .قصر فترة التدریب على اإلستراتیجیات التي یتلقاھا المعلم -٧
 .قلة تدریب المعلمین أثناء تطبیق المشروع في المیدان -٨



 

 .ستراتیجیات التدریسإلمین المدربین على قلة عدد المع -٩
 .مطالبة المعلم بإنھاء جمیع مفردات المقرر -١٠
 ).اإلرشاد الطالبي(نقص الخدمات الطالبیة  -١١
 .ستراتیجیات التدریسإندرة الحوافز المقدمة للمعلمین المطبقین لمشروع  -١٢
 .ضعف تعاون أولیاء أمور الطالب مع المدرسة في تبني المشروع -١٣
 .ستراتیجیاتالمقررات الدراسیة ال یتناسب مع بعض اإل بناء كثیر من -١٤
 .طول المنھج في كثیر من المقررات -١٥
 .ضعف أسالیب القیاس والتقویم التي یستخدمھا المعلم -١٦
 .نقص الوسائل المساعدة في تطبیق المشروع -١٧
 .قلة مراكز التعلم داخل المدارس -١٨

ة بن اء عل ى متغی ر طبیع ة     بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة للمعوقات الفنّی       
في س بع عب ارات م ن مح ور     ): مشرف تربوي، مدیر مدرسة، وكیل مدرسة(العمل 

 :المعوقات الفنیة ھي
 .ستراتیجیات التدریسإنقص خبرة مدیري المدارس في تقویم مسار مشروع  -١
 .ستراتیجیات التدریسإقصور التعریف بمشروع  -٢
 .ضعف الرقابة الفنیة لدى بعض مدیري المدارس -٣
 .ندرة اطالع المعلمین على الدراسات واألبحاث الجدیدة في التربیة -٤
 .ستراتیجیات المطلوب تطبیقھا من المعلمكثرة اإل -٥
 .ضیاع كثیر من وقت المعلم الذي ال یجید تطبیق اإلستراتیجیات -٦
 .اعتقاد كثیر من المعلمین أنھ ما زال محور العملیة التعلیمیة -٧
وس طات الحس ابیة بالنس بة للعب ارات الس ابقة ق ام       ولتوضیح تلك الف روق ف ي المت       

الباحث باستخدام اختبار شیفیھ لمحور المعوقات الفنّی ة، لتحدی د تل ك الف روق لص الح      
 ):١٧(المشرفین،أو المدیرین، أو وكالء المدارس كما ھو موضح في الجدول رقم 

 
 لمتغیر طبیعة العمل للمعوقات الفنیة وفقًا) Scheffe(یوضح اختبار شیفیھ ) ١٧(جدول رقم 

المتوسط  العدد  طبیعة العمل العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
 الحسابي

الفرق بین 
 المتوسطات

نقص خبرة مدیري المدارس في تقویم مسار مشروع 
 استراتیجیات التدریس

 ٤.٢٤ ٤١ مشرف تربوي
 ٣.٦١ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٦٦

 ٣.٨٣ ٣٥ وكیل مدرسة

 صور التعریف بمشروع استراتیجیات التدریسق
 ٣.٢١ ٤١ مشرف تربوي

 ٣.٨٧ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٣٥
 ٤.٢٦ ٣٥ وكیل مدرسة

 ضعف الرقابة الفنیة لدى بعض مدیري المدارس
 ٣.٨٨ ٤١ مشرف تربوي

 ٣.٢١ ٢٣ مدیر مدرسة ١.٠٠
 ٣.٨٦ ٣٥ وكیل مدرسة

حاث الجدیدة في ندرة اطالع المعلمین على الدراسات واألب
 التربیة

 ٤.٣٧ ٤١ مشرف تربوي
 ٣.٧٨ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٨٩

 ٤.٢٦ ٣٥ وكیل مدرسة

 كثرة االستراتیجیات المطلوب تطبیقھا من المعلم
 ٣.٢٠ ٤١ مشرف تربوي

٠.٦٤ 
 ٣.٤٨ ٢٣ مدیر مدرسة



 

 ٤.٠٩ ٣٥ وكیل مدرسة

ضیاع كثیر من وقت المعلم الذي ال یجید تطبیق 
 تیجیاتاإلسترا

 

 ٣.٧٨ ٤١ مشرف تربوي
 ٣.٤٣ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٦٤

 ٣.٩٧ ٣٥ وكیل مدرسة

 اعتقاد كثیر من المعلمین أنھ ما زال محور العملیة التعلیمیة
 

 ٤.٢٩ ٤١ مشرف تربوي
 ٣.٨٣ ٢٣ مدیر مدرسة ٠.٧٤

 ٣.٩٧ ٣٥ وكیل مدرسة

 
 
 
 

 :األمور التالیة) ١٧(ویتبّین من الجدول رقم 
فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة نقص خبرة مدیري المدارس  توجد -١

في تقویم مسار مشروع إستراتیجیات التدریس، لصالح المشرفین 
 .٤.٢٤التربویین، بمتوسط حسابي بلغ 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة قصور التعریف بمشروع  -٢
، بمتوسط حسابي بلغ إستراتیجیات التدریس ، لصالح وكالء المدارس

٤.٢٦. 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة ضعف الرقابة الفنیة لدى  -٣

بعض مدیري المدارس، لصالح المشرفین التربویین، بمتوسط حسابي بلغ 
٣.٨٨. 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة ندرة اطالع المعلمین على  -٤
لتربیة، لصالح المشرفین التربویین، الدراسات واألبحاث الجدیدة في ا

 .٤.٣٧بمتوسط حسابي بلغ 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة كثرة اإلستراتیجیات  -٥

المطلوب تطبیقھا من المعلم، لصالح وكالء المدارس، بمتوسط حسابي 
 .٤.٠٩بلغ 

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة ضیاع كثیر من وقت المعلم -٦
الذي ال یجید تطبیق اإلستراتیجیات، لصالح وكالء المدارس، بمتوسط 

 .٣.٩٧حسابي بلغ 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة اعتقاد كثیر من المعلمین أنھ  -٧

ما زال محور العملیة التعلیمیة، لصالح المشرفین التربویین، بمتوسط 
 .٤.٢٩حسابي بلغ 

 :ة التعلیمیةفیما یتعلق بالمنطق :ثانیًا
نتعرف م ن خالل ھ عل ى الف روق ب ین المتوس طات الحس ابیة فیم ا         ) ١٨(الجدول رقم 

 .یتعلق بمتغیر المنطقة التعلیمیة
 

 



 

 
للمعوقات الفنیة وفقًا لمتغیر المنطقة ) ANOVA(یوضح تحلیل التباین األحادي ) ١٨(جدول رقم 

 التعلیمیة

مجموع    ـارةالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المربعات

درجات 
 الحریة

مربع 
 المتوسط

 قیمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

نقص خبرة مدیري المدارس في تقویم مسار 
 مشروع استراتیجیات التدریس

 

 ٠.٥٦ ٢ ١.١٣ بین المجموعات
٠.٥٩ 
 

٠.٥٦ 
 ٠.٩٥ ٩٦ ٩١.٦٢ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٩٢.٧٥ المجموع

یجیات قصور التعریف بمشروع استرات
 التدریس

 

 ٣.٥٥ ٢ ٧.١٠ بین المجموعات
٢.٨٩ 
 

٠.٠٦ 
 ١.٢٣ ٩٦ ١١٨.٠٧ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٢٥.١٧ المجموع

مقاومة بعض المدیرین المستجدات في میدان 
 التربیة

 

 ١.٩٣ ٢ ٣.٨٦ بین المجموعات
١.٨١ 
 

٠.١٧ 
 ١.٠٧ ٩٦ ١٠٢.٤٦ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٠٦.٣٢ المجموع

عف الكفایات اإلشرافیة لدى بعض مدیري ض
 المدارس

 

 ٣.١٨ ٢ ٦.٣٦ بین المجموعات
٣.٧٥ 
 

٠.٠٣ 
 ٠.٨٥ ٩٦ ٨١.٣٠ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٨٧.٦٦ المجموع

ضعف الرقابة الفنیة لدى بعض مدیري 
 المدارس

 

 ٠.٤٣ ٢ ٠.٨٦ بین المجموعات
٠.٤٠ 
 

٠.٦٧ 
 ١.٠٨ ٩٦ ١٠٣.٢٢ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٠٤.٠٨ لمجموعا

تبرم بعض المعلمین من كل ما یجد من 
 طرائق التدریس

 

 ٦.٠٦ ٢ ١٢.١٢ بین المجموعات
٦.٧٩ 
 

٠.٠٠ 
 ٠.٨٩ ٩٦ ٨٥.٧٢ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٩٧.٨٤ المجموع

 ضعف مستوى أداء بعض المعلمین
 

 ٥.١١ ٢ ١٠.٢٣ بین المجموعات
٥.٩٥ 
 

٠.٠٠ 
 ٠.٨٦ ٩٦ ٨٢.٥٢ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٩٢.٧٥ المجموع

 ضعف التعاون والتنسیق بین المعلمین
 

 ٢.٥٦ ٢ ٥.١٢ بین المجموعات
٣.٤٦ 
 

٠.٠٤ 
 ٠.٧٤ ٩٦ ٧٠.٩٠ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٧٦.٠٢ المجموع

ضعف الرغبة لدى بعض المعلمین في تطویر 
 مھاراتھم

 

 ٤.٠٥ ٢ ٨.١٠ بین المجموعات
٤.٥٨ 
 

٠.٠١ 
 ٠.٨٨ ٩٦ ٨٤.٨١ مجموعاتداخل ال 

  ٩٨ ٩٢.٩١ المجموع

ندرة اطالع المعلمین على الدراسات 
 واألبحاث الجدیدة في التربیة

 

 ٤.٦٣ ٢ ٩.٢٦ بین المجموعات
٦.٠٠ 
 

٠.٠٠ 
 ٠.٧٧ ٩٦ ٧٤.٠٩ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٨٣.٣٥ المجموع

كثرة االستراتیجیات المطلوب تطبیقھا من 
 المعلم

 

 ١.٥٧ ٢ ٣.١٣ جموعاتبین الم
١.٠٢ 
 

٠.٣٦ 
 ١.٥٣ ٩٦ ١٤٧.٠٥ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٥٠.١٨ المجموع

قصر فترة التدریب على اإلستراتیجیات التي 
 یتلقاھا المعلم

 

 ٠.١٧ ٢ ٠.٣٣ بین المجموعات
٠.١٧ 
 

٠.٨٤ 
 ٠.٩٦ ٩٦ ٩٢.٤٢ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٩٢.٧٥ المجموع

المعلم الذي ال یجید ضیاع كثیر من وقت 
 تطبیق اإلستراتیجیات

 

 ٠.٠٤ ٢ ٠.٠٨ بین المجموعات
٠.٠٦ 
 

٠.٩٤ 
 ٠.٦٦ ٩٦ ٦٣.٥٨ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٦٣.٦٦ المجموع

قلة تدریب المعلمین أثناء تطبیق المشروع في 
 المیدان

 

 ٢.٤٤ ٢ ٤.٨٩ بین المجموعات
٢.٨٦ 
 

٠.٠٦ 
 ٠.٨٦ ٩٦ ٨٢.١٠ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٨٦.٩٩ المجموع
 ٠.١٥ ١.٩٢ ١.٠٥ ٢ ٢.١٠ بین المجموعاتاعتقاد كثیر من المعلمین أنھ ما زال محور 



 

 العملیة التعلیمیة
 

   ٠.٥٥ ٩٦ ٥٢.٤١ داخل المجموعات
  ٩٨ ٥٤.٥١ المجموع

قلة عدد المعلمین المدربین على استراتیجیات 
 التدریس

 

 ٦.٧١ ٢ ١٣.٤٢ بین المجموعات
١٠.٨٣ 

 
٠.٠٠ 
 ٠.٦٢ ٩٦ ٥٩.٤٩ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٧٢.٩١ المجموع

 مطالبة المعلم بإنھاء جمیع مفردات المقرر
 

 ١.١٨ ٢ ٢.٣٧ بین المجموعات
١.١٥ 
 

٠.٣٢ 
 ١.٠٣ ٩٦ ٩٩.٠٥ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٠١.٤١ المجموع

 اإلرشاد الطالبي(نقص الخدمات الطالبیة 
 

 ٠.١٩ ٢ ٠.٣٩ بین المجموعات
٠.١٤ 
 

٠.٨٧ 
 ١.٣٧ ٩٦ ١٣١.٧٩ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٣٢.١٨ المجموع

ندرة الحوافز المقدمة للمعلمین المطبقین 
 لمشروع استراتیجیات التدریس

 

 ٠.٦٥ ٢ ١.٣١ بین المجموعات
٠.٩٩ 
 

٠.٣٧ 
 ٠.٦٦ ٩٦ ٦٣.٢٤ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٦٤.٥٥ المجموع

لیاء أمور الطالب مع ضعف تعاون أو
 المدرسة في تبني المشروع

 

 ١.٣١ ٢ ٢.٦٢ بین المجموعات
٠.٩٦ 
 

٠.٣٨ 
 ١.٣٦ ٩٦ ١٣٠.١١ داخل المجموعات 

  ٩٨ ١٣٢.٧٣ المجموع

بناء كثیر من المقررات الدراسیة ال یتناسب 
 مع بعض االستراتیجیات

 

 ٢.٠٢ ٢ ٤.٠٥ بین المجموعات
٢.١٢ 
 

٠.١٣ 
 ٠.٩٦ ٩٦ ٩١.٧٩ اتداخل المجموع 

  ٩٨ ٩٥.٨٤ المجموع

 طول المنھج في كثیر من المقررات
 

 ٠.٣٦ ٢ ٠.٧٣ بین المجموعات
٠.٤٠ 
 

٠.٦٧ 
 ٠.٩١ ٩٦ ٨٧.١١ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٨٧.٨٤ المجموع

ضعف أسالیب القیاس والتقویم التي یستخدمھا 
 المعلم

 

 ٠.٠٢ ٢ ٠.٠٥ بین المجموعات
٠.٠٣ 
 

٠.٩٧ 
 ٠.٧٨ ٩٦ ٧٤.٨٦ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٧٤.٩١ المجموع

 نقص الوسائل المساعدة في تطبیق المشروع
 

 ١.٢٨ ٢ ٢.٥٥ بین المجموعات
١.٧٠ 
 

٠.١٩ 
 ٠.٧٥ ٩٦ ٧٢.١٨ داخل المجموعات 

  ٩٨ ٧٤.٧٣ المجموع

 قلة مراكز التعلم داخل المدارس
 

 ١.٢٧ ٢ ٢.٥٤ بین المجموعات
 ٠.٩٣ ٩٦ ٨٨.٨١ داخل المجموعات ٠.٢٦ ١.٣٧

  ٩٨ ٩١.٣٥ المجموع

 
 
 

 :األمور التالیة) ١٨(یتبّین لنا من الجدول السابق رقم 
ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة للمعوق  ات الفنّی  ة بن  اء عل  ى المنطق  ة التعلیمی  ة    

 ف ي ثم اني عش رة عب ارة م ن عب ارات      ) الریاض ، مكة المكرمة ، المنطقة الشرقیة(
 :محور المعوقات الفنّیة ھي

 .ستراتیجیات التدریسإنقص خبرة مدیري المدارس في تقویم مسار مشروع  -١
 .ستراتیجیات التدریسإقصور التعریف بمشروع  -٢
 .مقاومة بعض المدیرین المستجدات في میدان التربیة -٣
 .ضعف الرقابة الفنیة لدى بعض مدیري المدارس -٤
 .من المعلم ستراتیجیات المطلوب تطبیقھاكثرة اإل -٥
 .قصر فترة التدریب على اإلستراتیجیات التي یتلقاھا المعلم -٦



 

 .ضیاع كثیر من وقت المعلم الذي ال یجید تطبیق اإلستراتیجیات -٧
 .قلة تدریب المعلمین أثناء تطبیق المشروع في المیدان -٨
 .اعتقاد كثیر من المعلمین أنھ ما زال محور العملیة التعلیمیة -٩

 .جمیع مفردات المقرر مطالبة المعلم بإنھاء -١٠
 ).اإلرشاد الطالبي(نقص الخدمات الطالبیة  -١١
 .ستراتیجیات التدریسإندرة الحوافز المقدمة للمعلمین المطبقین لمشروع  -١٢
 .ضعف تعاون أولیاء أمور الطالب مع المدرسة في تبني المشروع -١٣
 .ستراتیجیاتبناء كثیر من المقررات الدراسیة ال یتناسب مع بعض اإل -١٤
 .ھج في كثیر من المقرراتطول المن -١٥
 .ضعف أسالیب القیاس والتقویم التي یستخدمھا المعلم -١٦
 .نقص الوسائل المساعدة في تطبیق المشروع -١٧
 .قلة مراكز التعلم داخل المدارس -١٨

بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة للمعوقات الفنّیة بناء على متغی ر المنطق ة        
ف ي س بع عب ارات م ن مح ور      ): منطقة الش رقیة الریاض، مكة المكرمة، ال(التعلیمیة 

 :المعوقات الفنیة ھي
 .ضعف الكفایات اإلشرافیة لدى بعض مدیري المدارس -١
 .تبرم بعض المعلمین من كل ما یجد من طرائق التدریس -٢
 .ضعف مستوى أداء بعض المعلمین -٣
 .ضعف التعاون والتنسیق بین المعلمین -٤
 .اراتھمضعف الرغبة لدى بعض المعلمین في تطویر مھ -٥
 .ندرة اطالع المعلمین على الدراسات واألبحاث الجدیدة في التربیة -٦
 .ستراتیجیات التدریسإقلة عدد المعلمین المدربین على  -٧
ولتوضیح تلك الف روق ف ي المتوس طات الحس ابیة بالنس بة للعب ارات الس ابقة ق ام              

تل ك الف روق لص الح    الباحث باستخدام اختبار شیفیھ لمحور المعوقات الفنّی ة، لتحدی د   
منطقة الریاض، أو مكة المكرمة، أو المنطقة الشرقیة، كما ھو موضح ف ي الج دول   

 ):١٩(رقم 
 

 للمعوقات الفنیة طبقًا لمتغیر المنطقة التعلیمیة) Scheffe(یوضح اختبار شیفیھ ) ١٩(جدول رقم 

طبیعة  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
لمتوسط ا العدد  العمل

 الحسابي
الفرق بین 
 المتوسطات

 ضعف الكفایات اإلشرافیة لدى بعض مدیري المدارس
 ٣.٣٨ ٣٢ الریاض

 ٣.٦٢ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٥٦
 ٣.٩٧ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 تبرم بعض المعلمین من كل ما یجد من طرائق التدریس
 ٣.٦٣ ٣٢ الریاض

 ٤.٠٣ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٢٤
 ٠.٢٤ ٣٨ رقیةالمنطقة الش

 ضعف مستوى أداء بعض المعلمین
 ٣.٥٣ ٣٢ الریاض

 ٤.٣٤ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٣٣
 ٤.٠٠ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 ٠.٥٢ ٣.٥٦ ٣٢ الریاض ضعف التعاون والتنسیق بین المعلمین



 

 ٤.١٤ ٢٩ مكة المكرمة
 ٣.٨٩ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 مھاراتھمضعف الرغبة لدى بعض المعلمین في تطویر 
 ٣.٦٦ ٣٢ الریاض

 ٣.٣٨ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٤٤
 ٤.٠٨ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 ندرة اطالع المعلمین على الدراسات واألبحاث الجدیدة في التربیة
 

 ٣.٧٥ ٣٢ الریاض
 ٣.٣٨ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٩٨

 ٤.٤٢ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 لتدریسقلة عدد المعلمین المدربین على استراتیجیات ا
 

 ٤.١٣ ٣٢ الریاض
 ٣.٤١ ٢٩ مكة المكرمة ٠.٥٧

 ٤.١١ ٣٨ المنطقة الشرقیة

 
 
 
 

 :األمور التالیة) ١٩(ویتبّین من الجدول رقم 
ضعف الكفایات اإلشرافیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة  -١

، لصالح المنطقة الشرقیة بمتوسط حسابي بلغ لدى بعض مدیري المدارس
٣.٩٧. 

تبرم بعض المعلمین من كل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة  -٢
، لصالح منطقة مكة المكرمة بمتوسط حسابي ما یجد من طرائق التدریس

 . ٤.٠٣بلغ 
ضعف مستوى أداء بعض توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة  -٣

 .٤.٣٤ ، لصالح منطقة مكة المكرمة بمتوسط حسابي بلغالمعلمین
ضعف التعاون والتنسیق بین توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة  -٤

 .٤.١٤، لصالح منطقة مكة المكرمة بمتوسط حسابي بلغ لمعلمینا
ضعف الرغبة لدى بعض توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة  -٥

 ، لصالح المنطقة الشرقیة بمتوسط حسابيالمعلمین في تطویر مھاراتھم
 .٤.٠٨بلغ 

ندرة اطالع المعلمین على توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة  -٦
، لصالح المنطقة الشرقیة بمتوسط الدراسات واألبحاث الجدیدة في التربیة

 .٤.٤٢حسابي بلغ 
قلة عدد المعلمین المدربین توجد فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لعبارة  -٧

صالح منطقة الریاض بمتوسط حسابي بلغ ، لستراتیجیات التدریسإعلى 
٤.١٣. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفصل الخامسا
 ملخص النتائج والتوصیات والمقترحات

 

 
 .ملخص نتائج السؤال األول المتعلق بالمعوقات اإلداریة •

 
 .الفنّیةالمتعلق بالمعوقات  الثاني ملخص نتائج السؤال •

 
 .بالفروقالمتعلق  الثالث ملخص نتائج السؤال •

 

 .المتعلق بالفروق الرابعملخص نتائج السؤال  •
 

 .التوصیات •
 

 .المقترحات •
 







 

 الفصل الخامس
 ملخص النتائج والتوصیات والمقترحات

 
بحثت ھذه الدراسة موضوع المعوقات التي تواجھ اإلدارة المدرس یة ف ي تفعی ل         

ق  ات اإلداری  ة، مش  روع إس  تراتیجیات الت  دریس الحدیث  ة، م  ن خ  الل مح  وري المعو  
والمعوقات الفنّیة، مستخدمة المنھج الوصفي، ومن خالل استقصاء مجتم ع الدراس ة   

: المكون من تسعة وتسعین فردًا، في ثالث مناطق تعلیمیة ُیطبق فیھا المش روع ھ ي  
الریاض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقیة، لمعرفة وجھات نظ ر مجتم ع الدراس ة    

لفنّی  ة، وم  ن خ  الل متغی  ري طبیع  ة العم  ل، والمنطق  ة     ح  ول المعوق  ات اإلداری  ة وا 
التعلیمة، وتم تحلیل وعرض ومناقشة أسئلة الدراس ة، وق د توص لت الدراس ة للنت ائج      

 :التالیة
 :      ملخص نتائج السؤال األول

م   ا المعوق   ات اإلدارّی   ة الت   ي تح   د م   ن تفعی   ل مش   روع     : و ی   نص الس   ؤال عل   ى 
جھ ة نظ  ر مش رفي وم  دیري ووك الء م  دارس    إس تراتیجیات الت  دریس الحدیث ة م  ن و  

 المشروع ؟
للتطبی  ق مش  روع إس  تراتیجیات الت  دریس الحدیث  ة   ةویتب  ّین أنَّ المعوق  ات اإلداری      

ج  اءت بدرج  ة كبی  رة م  ن خ  الل مح  ور المعوق  ات اإلداری  ة، حی  ث ك  ان المتوس  ط      
، وبل  غ المتوس  ط الع  ام لعب  ارات ھ  ذا المح  ور    ٣.٣٠ -٤.٤٣الحس  ابي یت  راوح ب  ین  

 .٠.٥٥، وبانحراف معیاري ٣.٨٩
قل ة الح وافز المعط اة    :" ف ي المقی اس والت ي ت نص عل ى      ٩حیث إن العبارة رقم      

ف ي ھ ذا المح ور ،     ةكان ت أكب ر المعوق ات اإلداری     " لمدیر المدرسة م ن قب ل اإلدارة  
ف  ي  ١٢، كم  ا أن العب  ارة رق  م  ٠.٧٣، وانح  راف معی  اري  ٤.٤٣بمتوس  ط حس  ابي  

الخل  ل ف  ي توزی  ع وق  ت م  دیر المدرس  ة عل  ى أعمال  ھ     :" عل  ى المقی  اس الت  ي ت  نص 
، وانحراف معیاري ٣.٣٠، بمتوسط حسابي  ةكانت أدنى المعوقات اإلداری" الیومیة

 .، أما بقیة عبارات المحور فقد كانت بدرجة كبیرة في أغلبھا١.٠٤
 
 

 :      ملخص نتائج السؤال الثاني
التي تحد من تفعی ل مش روع إس تراتیجیات    ما المعوقات الفنّیة : و ینص السؤال على

 التدریس الحدیثة من وجھة نظر مشرفي ومدیري ووكالء مدارس المشروع ؟
ویتب  ّین أنَّ المعوق  ات الفنّی  ة للتطبی  ق مش  روع إس  تراتیجیات الت  دریس الحدیث  ة           

جاءت بدرجة كبیرة من خالل محور المعوقات الفنّیة، حیث كان المتوس ط الحس ابي   
، ٣.٩٧، وبل  غ المتوس  ط الع  ام لعب  ارات ھ  ذا المح  ور       ٣.٥٧ -٤.٤٥ب  ین یت  راوح 

 .٠.٦٣وبانحراف معیاري 
ندرة الح وافز المقدم ة   :" في المقیاس والتي تنص على ١٩حیث إن العبارة رقم      

كانت أكبر المعوقات الفنّیة ف ي  " للمعلمین المطبقین لمشروع إستراتیجیات التدریس 
، كم  ا أن العب  ارة ٠.٨١، وانح  راف معی  اري ٤.٤٥س  ابي ھ ذا المح  ور ، بمتوس  ط ح 



 

مقاومة بعض المدیرین المس تجدات ف ي می دان    :" في المقیاس التي تنص على ٣رقم 
، وانح راف معی اري   ٣.٥٧كانت أن ى المعوق ات الفنّی ة ، بمتوس ط حس ابي      " التربیة 

 .، أما بقیة عبارات المحور فقد كانت بدرجة كبیرة في أغلبھا٠.٦٣
ویتض ح م  ن خ  الل اس  تعراض نت ائج مح  وري المعوق  ات اإلداری  ة، والمعوق  ات        

الفنّیة، أن محور المعوقات الفنّیة، یفوق محور المعوقات اإلداریة بفارق بسیط حیث 
 . ٣.٩٧، ٣.٨٩: بلغ متوسط كل منھما على التوالي

 :      ملخص نتائج السؤال الثالث
ل  ة إحص  ائیة عن  د مس  توى الدالل  ة  ھ  ل یوج  د ف  روق ذات دال: و ی  نص الس  ؤال عل  ى

)a=تبعا لطبیعة العمل، والمنطقة التعلیمیة؟ةبالنسبة للمعوقات اإلداری) ٠‚٠٥ ، 
للتع رف عل ى الف روق ب ین     ) ANOVA(بعد استخدم اختبار تحلیل التباین األح ادي  

: لتحدی د اتج اه الف روق، فیم ا یتعل ق بمتغی ري       اختب ار ش یفیھ  المتوسطات الحس ابیة، و 
لعم  ل، والمنطق  ة التعلیمی  ة، لمح  ور المعوق  ات اإلداری  ة المك  ون م  ن خم  س  طبیع  ة ا

 : وعشرین عبارة، وجدت النتائج التالیة
 :متغیر طبیعة العمل

للمعوق  ات  ) ٠‚٠٥=a(عن  د مس  توى الدالل  ة    ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة   
مش  رف ترب  وي ، م  دیر مدرس  ة ، وكی  ل  (اإلداری  ة بن  اء عل  ى متغی  ر طبیع  ة العم  ل  

 .في ثماني عشرة عبارة من عبارات محور المعوقات اإلداریة): درسةم
للمعوقات ) ٠‚٠٥=a(عند مستوى الداللة  بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة     

مش  رف ترب  وي، م  دیر مدرس  ة، وكی  ل    (اإلداری  ة بن  اء عل  ى متغی  ر طبیع  ة العم  ل    
 .مدیري المدارسلصالح  في سبع عبارات من محور المعوقات اإلداریة): مدرسة

 :متغیر المنطقة التعلیمیة
للمعوق  ات  ) ٠‚٠٥=a(عن  د مس  توى الدالل  ة    ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة   

الری  اض، مك  ة المكرم  ة، المنطق  ة    (اإلداری  ة بن  اء عل  ى متغی  ر المنطق  ة التعلیمی  ة     
 .، في سبع عشرة عبارة من عبارات محور المعوقات اإلداریة)الشرقیة

للمعوق ات  ) ٠‚٠٥=a(عن د مس توى الدالل ة     وق ذات داللة إحص ائیة بینما توجد فر  
الری  اض، مك  ة المكرم  ة، المنطق  ة    (اإلداری  ة بن  اء عل  ى متغی  ر المنطق  ة التعلیمی  ة     

 .لصالح منطقة الریاض في ثمان عبارات من محور المعوقات اإلداریة):الشرقیة
 

 :      ملخص نتائج السؤال الرابع
د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة عن  د مس  توى الدالل  ة  ھ  ل یوج  : و ی  نص الس  ؤال عل  ى

)a=بالنسبة للمعوقات الفنّیة، تبعا لطبیعة العمل، والمنطقة التعلیمیة؟) ٠‚٠٥ 
للتع رف عل ى الف روق ب ین     ) ANOVA(بعد استخدم اختبار تحلیل التباین األح ادي  

: غی ري لتحدی د اتج اه الف روق، فیم ا یتعل ق بمت      اختب ار ش یفیھ  المتوسطات الحس ابیة، و 
طبیع  ة العم  ل، والمنطق  ة التعلیمی  ة، لمح  ور المعوق  ات الفنّی  ة المك  ون م  ن خم  س         

 : وعشرین عبارة، وجدت النتائج التالیة
 :متغیر طبیعة العمل



 

 الفنّی ة للمعوق ات  ) ٠‚٠٥=a(عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
ف ي  ): ة، وكی ل مدرس ة  مشرف ترب وي، م دیر مدرس    (بناء على متغیر طبیعة العمل 

 .الفنّیةثماني عشرة عبارة من عبارات محور المعوقات 
للمعوق ات  ) ٠‚٠٥=a(عند مستوى الداللة  بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة    

): مشرف تربوي، مدیر مدرسة، وكیل مدرس ة (بناء على متغیر طبیعة العمل  الفنّیة
 .صالح مدیري المدارسالفنّیة لفي سبع عبارات من محور المعوقات 

 
 

 :متغیر المنطقة التعلیمیة
 الفنّی ة للمعوق ات  ) ٠‚٠٥=a(عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
، ف ي  )الریاض، مك ة المكرم ة، المنطق ة الش رقیة    (بناء على متغیر المنطقة التعلیمیة 

 .الفنّیةعشرة عبارة من عبارات محور المعوقات  ثماني
للمعوقات ) ٠‚٠٥=a(عند مستوى الداللة  ما توجد فروق ذات داللة إحصائیةبین     

الری   اض، مك   ة المكرم   ة، المنطق   ة  (بن   اء عل   ى متغی   ر المنطق   ة التعلیمی   ة    الفنّی   ة
الفنّی ة ث الث منھ ا لص الح المنطق ة      عب ارات م ن مح ور المعوق ات      سبعفي ):الشرقیة

 .منطقة الریاض الشرقیة، وثالث لصالح مكة المكرمة، وواحدة لصالح
 :التوصیات

تق  دیم الح  وافز المادی  ة والمعنوی  ة لم  دیرّي ومعلم  ّي الم  دارس المطب  ق فیھ  ا     -١
 .مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثة

 :اآللیة المقترحة لتنفیذ ھذه التوصیة
 :ما یخص المدیرین

 .اختیار المدیر الممیز لمدارس المشروع - أ
 .تزویده بما یحتاج من إداریین  - ب
 .دور كبیر في اختیار المعلمین لمدرستھ إعطاؤه  - ت
 .تقدیم المكافآت المادیة لھ نظیر جھوده  - ث
 .تخصیص میزانیة یصرف منھا على متطلبات المشروع - ج

 :ما یخص المعلمین
 .تخفیض نصابھ من الحصص األسبوعیة - أ

 .تقدیم المكافآت المادیة لھ - ب
 . تزویده بخطابات الشكر بین فترة وأخرى نظیر جھوده - ت

داد الط  الب داخ  ل الفص  ول الدراس  یة الت  ي ُیطب  ق فیھ  ا مش  روع   تخفی  ف أع    -٢
 .إستراتیجیات التدریس الحدیثة

 :اآللیة المقترحة لتنفیذ ھذه التوصیة
 .أّال یطبق ھذا المشروع إّال في مباني المدارس الحكومیة - أ

أّال یزی  د ع  دد الط  الب ف  ي الفص  ل الدراس  ي ع  ن خمس  ة وعش  رین        - ب
 .طالبًا

 .جیات التدریس الحدیثة وتقویمھ بصفة دوریةمتابعة مشروع إستراتی  -٣



 

 :اآللیة المقترحة لتنفیذ ھذه التوصیة
تشكیل فریق في وزارة التربیة یقوم بالزیارات المیدانی ة للوق ف عل ى     - أ

مراح  ل تق  دم المش  روع ف  ي المن  اطق التعلیمیة،وتق  دیم تق  اریر مفص  لة  
 .بذلك

لمتابع  ة  تش  كیل ف  رق میدانی  ة م  ن المش  رفین الترب  ویین ف  ي المن  اطق    - ب
 . المشروع وتقویمھ وتقدیم التغذیة الراجعة لھ

 .تشجیع المعلمین على االطالع على  الدراسات واألبحاث الجدیدة في التربیة -٤
 :اآللیة المقترحة لتنفیذ ھذه التوصیة

تقدیم الدورات المتخصص ة المكثف ة للمعلم ین ال ذین یطبق ون مش روع        - أ
 .إستراتیجیات التدریس

األبح اث الجدی دة المتعلق ة بإس تراتیجیات الت دریس      تزویدھم بالكت ب و   - ب
 .الحدیثة

ترش یحھم لحض  ور الم  ؤتمرات والن  دوات الت  ي تعق  د لمناقش  ة أس  الیب   - ت
 . وطرائق التدریس الحدیثة

تزوید المدارس المطبق فیھ ا مش روع إس تراتیجیات الت دریس الحدیث ة بكاف ة         -٥
 .الوسائل المساعدة على تطبیق المشروع

 :لتنفیذ ھذه التوصیة اآللیة المقترحة
تزوید المدارس بأكثر من مرك ز مص ادر تعل م لیس ھل عل ى المعلم ین        - أ

 .استخدامھا
تزوی   د جمی   ع فص   ول المدرس   ة بالس   بورات اإللكترونی   ة، وأجھ   زة    - ب

 .حاسوب، وأجھزة عرض
 .توفیر مختبرات مكتملة في جمیع المدارس المطبقة للمشروع - ت
ئط والمجس      مات ت      وفیر الوس      ائل التعلیمی      ة األخ      رى ك      الخرا  - ث

 .إلخ...واللوحات
 :المقترحات

القیام بدراسات علمّیة مماثلة على المناطق األخرى التي یطبق فیھ ا مش روع    -١
 .إستراتیجیات التدریس الحدیثة

 .إجراء دراسات علمّیة مماثلة على تعلیم البنات  -٢
إج  راء دراس  ات علمّی  ة میدانی  ة لمعرف  ة م  دى رض  ا المعلم  ین، والط  الب،        -٣

 .مور عن مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثةوأولیاء األ
تبن  ي وزارة التربی  ة برنامج  ًا إعالمی  ًا ف  ي جمی  ع وس  ائل اإلع  الم للتعری  ف        -٤

 .بمشروع إستراتیجیات التدریس
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المراجع العربیة
 

 القرآن الكریم ١
 . أبو عمیرة، محبات ٢
مكتب  ة دار العربی  ة للكت  اب،   : اھرةالق  . تعل  یم الریاض  یات ب  ین النظری  ة والتطبی  ق     

 ).ھـ١٤٢٠(
 . أبو فروة، إبراھیم محمد ٣
 ).م١٩٩٧(الجامعة المفتوحة، : طرابلس الغرب. اإلدارة المدرسیة 

 . أحمد، أحمد إبراھیم ٤

دار :اإلس  كندریة. سلس لة دراس ات نظری ة ومیدانی ة    : نح و تط ویر اإلدارة المدرس یة    
 ).م١٩٩١(المطبوعات الجدیدة، 

 . أحمد ، أحمد إبراھیم  ٥

 ،دار الفك ر العرب ي  :الق اھرة .اإلدارة المدرسیة ف ي مطل ع الق رن الح ادي والعش رین      
 ).م٢٠٠٣(

 . باعباد، علي ھود ٦

 
المش   كالت والص   عوبات اإلداری   ة والفنی   ة الت   ي تواج   ھ الم   دارس الثانوی   ة ف   ي         

بجمھوری  ة ال  یمن، ع   ، وزارة التربی  ة والتعل  یم مجل  ة التربی  ة . الجمھوری  ة الیمنی  ة 
 ).م١٩٩٥(، ٤٢-٢٥،ص ص ١

 . بامشموس، سعید محمد ٧
 ).ھـ١٤٢٣(كنوز المعرفة، : جدة. المقدمة في اإلدارة المدرسیة 

 . البجة، عبدالفتاح حسن ٨
 ).م٢٠٠٥(مكتبة الرشد، : ، الریاض٢، طأسالیب تدریس اللغة العربیة 

 . بنجر، یوسف بن محمد زیني ٩

دارة المدرسیة ألسالیب تنمیة مھارتي التفكیر اإلبداعي والعلمي لطالب ممارسة اإل 
رس   الة ماجس   تیر غی   ر   .وطالب   ات التعل   یم الث   انوي الواق   ع واستش   راف المس   تقبل  



 

 ).ھـ١٤٢٢(مكة المكرمة، : ، جامعة أم القرىمنشورة
 . التویجري، وفاء حمد ١٠

 
الوطني كما تراھا المدیرات المشكالت اإلداریة المدرسیة بمدارس البنات بالحرس 

المل ك  ، جامع ة  رس الة ماجس تیر غی ر منش ورة    . والوكیالت والمش رفات التربوی ات  
 ).ھـ١٤٢١(الریاض،  :سعود

 . جابر، ولید أحمد ١١
 ).٢٠٠٣(دار الفكر، : عمان. طرق التدریس العامة وتطبیقاتھا التربویة 

 جبر، محمد صدام  ١٢

: اإلم ارات . ٨٣، م ج ٨٣مجلة آفاق اقتص ادّیة، ع . تیكإدارة األزمات إستراتیج وتك 
 ).م٢٠٠٠(اتحاد غرف التجارة والصناعة، 

 . جرجس، نبیل سعد ١٣

. نظ ار م دارس التعل یم األساس ي بمحافظ ة س وھاج      / المشكالت التي تواجھ م دیري  
 ).م١٩٩١(، جامعة جنوب الوادي، ١، ع المجلة التربویة

 . جروان، فتحي عبدالرحمن ١٤
 ).م٢٠٠٢(دار الفكر، : عمَّان. تعلیم التفكیر مفاھیم وتطبیقات 

 جمل، محمد جھاد  ١٥

دار : الع  ین. العملی  ات الذھنی  ة ومھ  ارات التفكی  ر م  ن خ  الل عملی  ة التعل  یم وال  تعلم    
 ).م٢٠٠٠(الكتاب الجامعي، 

 . جمل، محمد جھاد ١٦
 ).ھـ١٤٢٦(اب الجامعي، دار الكت: العین.٣ط. العملیات الذھنیة ومھارات التفكیر 

 . جونسون، دیفید، روجر جونسون ١٧

م   دارس : الظھ   ران. م   دارس الظھ   ران األھلی   ة  : ترجم   ة. ٢ط. ال   تعّلم التع   اوني  
 ).م٢٠٠٠(الظھران األھلیة، 

 . الحارثي، إبراھیم أحمد ١٨
 ).ھـ١٤٢٤(مكتبة الشقري، : الریاض.٣ط. تعلیم التفكیر 

 . الحازمي، حاتم بن عبداهللا ١٩

 
دراسة مقارنة لواقع اإلدارة المدرسیة في مدارس التعلیم العام الصباحیة والمسائیة 

قس   م اإلدارة التربوی   ة  . رس   الة ماجس   تیر غی   ر منش   ورة    .بمدین   ة مك   ة المكرم   ة  
 ).ھـ١٤٢٦(، مكة المكرمة:والتخطیط، كلیة التربیة، جامعة أم القرى 

 . حبحب، عبداهللا محمد حسنین ٢٠

 
دانی  ة للمش   كالت اإلداری  ة للم  دارس االبتدائی   ة األھلی  ة للبن  ین بالمملك   ة      دراس  ة می 

رس   الة دكت   وراه غی   ر  . العربی   ة الس   عودیة ف   ي ض   وء الفك   ر اإلداري المعاص   ر   
 ).ھـ١٤١٣(منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، 

 . حجي، أحمد إسماعیل ٢١
 ).ھـ١٤٢١(لفكر العربي، دار ا: القاھرة. اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة 

 . حسان، حسن ومحمد العجمي ٢٢
 ).م٢٠٠٧(دار المسّرة، : عمان. اإلدارة التربویة 

 . حسن، یاسمین زیدان ٢٣

فاعلی   ة بع   ض اإلس   تراتیجیات التدریس   یة عل   ى تحص   یل تالمی   ذ الص   ف الث   اني        
بح ث ف ي   مجل ة ال . اإلعدادي ذي القدرات المختلفة لمفاھیم بعض األشكال الرباعی ة 



 

 ).م١٩٩٦(، ٣٥٤-٣٣١ص ص  ٩، مج٣، ع التربیة وعلم النفس
 . حسین، سالمة عبدالعظیم ٢٤

 ).م٢٠٠٦(دار الفكر، : عمان. اتجاھات حدیثة في اإلدارة المدرسیة الفّعالة 
 . حسین، فضیلة عباس ٢٥

. مشكالت إدارات المدارس اإلعدادیة للبنین في بغ داد أس بابھا ومقترح ات عالجھ ا     
 ).م١٩٨٨(بغداد، : ١٦، ع مجلة آداب المستنصریة

 . حسین، محّي الدین أحمد ٢٦
 ).م١٩٨١(دار المعارف، : القاھرة. القیم الخاصة لدى المبدعین 

 . حطبة، جمیل إبراھیم ٢٧

المش  كالت اإلداری  ة والفنی  ة الت  ي یواجھھ  ا م  دیرو الم  دارس والمراك  ز المھنی  ة ف  ي   
 ).م١٩٩٥(عمان، :٣، عرسالة المعلم. األردن

 . الحقیل، سلیمان بن عبدالرحمن ٢٨

: الری  اض .اإلدارة المدرس یة وتعبئ ة قواھ  ا البش ریة ف ي المملك  ة العربی ة الس عودیة       
 ).م١٩٩٦(مطابع التقنیة لألوفست، 

 . الحمادي، علي ٢٩
 ).م١٩٩٩(دار ابن حزم، : بیروت. طریقة لتولید األفكار اإلبداعیة ٣٠ 

 شید الحمد، ر ٣٠

: الكویت. ٢٢، ع مجلة التربیة. دور التربیة في االستعداد للقرن الحادي والعشرین 
 ).م١٩٩٧(مركز البحوث التربویة بوزارة التربیة، 

 . الحمدان، جاسم محمد ٣١

، جامع  ة ٢٣، عمجل  ة كلی  ة التربی  ة . مش  كالت اإلدارة المدرس  یة ف  ي دول  ة الكوی  ت  
 ).م١٩٩٦(مصر، :طنطا

 . محمد محمود الحیلة، ٣٢
 ).م٢٠٠٣(دار المسیرة، : ، عمان٢ط. تصمیم التعلیم 

 . الخطابیة، عبداهللا محمد وباسمة عبدالعزیز العریمي ٣٣

 
فاعلیة استخدام خرائط المفاھیم في تحصیل طالب ات الص ف األول ث انوي للمف اھیم     

، الخل  یجرس  الة . العلمی  ة المتعلق  ة بوح  دة تص  نیف الكائن  ات الحی  ة واحتف  اظھم بھ  ا    
 ).ھـ١٤٢٤(، ٩٤-٤١، ص ص ٨٨ع

 . الخنجر، مرزوق ملفي ٣٤

 

المشكالت الرئیسة التي تواجھھ ا اإلدارة المدرس یة للبن ین م ن وجھ ة نظ ر م دیري        
رس  الة . الم  دارس والمعلم  ین ف  ي محافظ  ة القری  ات ف  ي المملك  ة العربی  ة الس  عودیة  

األردن، : البی   ت، كلی   ة االقتص   اد والعل   وم، جامع   ة آل    ماجس   تیر غی   ر منش   ورة  
 ). ھـ١٤٢١(

 . الخوالدة، ناصر أحمد، وعید، یحیى إسماعیل ٣٥

دار حن ین  : عمَّ ان . طرائق ت دریس التربی ة اإلس المیة وأس الیبھا وتطبیقاتھ ا العلمی ة       
 ).م٢٠٠١(ومكتبة الفالح، 

 . خوجة، ھویدا محمود جالل الدین ٣٦

 
توس  طة والثانوی  ة بالم  دارس  تحدی  د المش  كالت الت  ي تواج  ھ م  دیرات الم  دارس الم   

، كلی ة التربی ة، جامع ة أم    رس الة ماجس تیر غی ر منش ورة    . القرویة الواقع والمأمول
 ).ھـ١٤١٨. (مكة المكرمة: القرى



 

 . خیاط، عبدالعزیز عبداهللا ٣٧

 
أھم المشكالت التي تواجھ م دیري وم دیرات ومعلم ي ومعلم ات الم دارس بإس كان       

، كلی ة التربی  ة،  رس الة ماجس  تیر غی ر منش  ورة  . ی  ةالح رس ال  وطني بالمنطق ة الغرب  
 ).م٢٠٠٠(مكة المكرمة، : جامعة أم القرى

 . الراوي، محمد خلفان و أمین محمد النبوي ٣٨

 
االتجاھات الحدیثة في اإلدارة المدرسیة وإمكانیة االستفادة منھا في تطویر اإلدارة 

مر الترب وي الث اني لج ائزة    ورقة عمل مقدم ة إل ى الم ؤت   . المدرسیة بدولة اإلمارات
 ).م٢٠٠٢(دبي،  .خلیفة بن زاید للعلم

 . رسمي، محمد حسن ٣٩
 ).م٢٠٠٤(الوفاء للطباعة والنشر، : اإلسكندریة. أساسیات اإلدارة التربویة 

 . الرشدان، عبداهللا ونعیم جعنیني ٤٠
 ).م١٩٩٤(دار الشروق، : عمان. المدخل إلى التربیة والتعلیم 

 . ضیاء الدین زاھر، ٤١

، مس تقبل التربی ة العربی  ة  . الوظ ائف الحدیث ة ل إلدارة المدرس یة م  ن منظ ور نظم يّ       
 ).م١٩٩٥(

 . الزعیبر، إبراھیم بن عبداهللا بن عبدالرحمن ٤٢

 
المش  كالت التربوی  ة المقترن  ة بالمب  اني المدرس  یة المس  تأجرة الحكومی  ة بالمرحل  ة       

ا تراھ  ا الھی  أة التعلیمی  ة مقارن  ة بالمب  اني    االبتدائی  ة للبن  ین ف  ي مدین  ة الری  اض كم     
، كلی  ة التربی  ة، جامع  ة المل  ك رس  الة ماجس  تیر غی  ر منش  ورة. المدرس  یة الحكومی  ة

 ).ھـ١٤٢٠(الریاض، : سعود
 . الزھراني، عبدالرحیم بن محمد ٤٣

 
أب  رز المش   كالت الت  ي تواج   ھ م  دیري الم   دارس ذات المراح  ل المش   تركة للبن   ین     

، كلی ة  رسالة ماجستیر غیر منشورة .علیمیة كما یراھا المدیرونبمنطقة الطائف الت
 ).ھـ١٤١٤(مكة المكرمة، : التربیة، جامعة أم القرى

 . زیتون، حسن حسین ٤٤
 ).م٢٠٠٣(دار عالم الكتب، : القاھرة. إستراتیجیات التدریس 

 . زیتون، حسن حسین و كمال عبدالحمید زیتون ٤٥
 ).م٢٠٠٣(عالم الكتب، : القاھرة. ر النظریة البنائیةالتعلیم والتدریس من منظو 

 . زیتون، عایش محمود ٤٦
 ).م١٩٩٥(دار الشروق، : عمَّان. أسالیب التدریس الجامعي 

 . سالم، محمد ٤٧

وزارة : الری اض . حقیبة تدریبیة غی ر منش ورة  . التدریس بإستراتیجیة لعب األدوار 
 ).   ھـ١٤٢٤(التربیة والتعلیم، 

 . السلطاني، عبد الحسین شاكر ٤٨
 ).م٢٠٠٢(مؤسسة الوراق، : عمان. أسالیب تدریس الریاضیات 

 . السلمي، علي ٤٩

دار غری   ب للطباع   ة والنش    ر   : الق   اھرة . ٣ط. إدارة األف   راد والكف   اءة اإلنتاجی   ة    
 ).م١٩٨٥(والتوزیع، 

 . سلیمان، سناء محمد ٥٠
 ).م٢٠٠٥(كتب، دار عالم ال: القاھرة. التعلم التعاوني 

 . السنبل، عبدالعزیز الخطیب، وشحاتة متولي ٥١



 

دار الخریج  ي للنش  ر : الری  اض. ٥ط. نظ  ام التعل  یم ف  ي المملك  ة العربی  ة الس  عودیة   
 ).ھـ١٤١٩(والتوزیع،

 . السویدان، طارق، والعدلوني، محمد ٥٢
 ).ھـ١٤٢٥(قرطبة للنشر والتوزیع، : الریاض. ٣ط. مبادئ اإلبداع 

 . لسید، عزیزةا ٥٣

دار المعرف  ة الجامعی  ة،  : الق  اھرة. التفكی  ر النَّاق  د دراس  ة ف  ي عل  م ال  نفس المعرف  ي    
 ).م١٩٩٥(

 . الشمري، ذھب نایف مظھور ٥٤

 
المش كالت اإلداری  ة والفنی ة الت  ي تواج ھ م  دیرات م دارس البن  ات الحكومی ة بمدین  ة      

ة ماجس  تیر غی  ر  رس  ال. حائ  ل م  ن وجھ  ة نظ  ر الم  دیرات والمش  رفات التربوی  ات    
 ).ھـ١٤٢٥(الریاض، : ، جامعة الملك سعودمنشورة

 . الشھراني، علي معجب الحنیفي ٥٥

 
الصعوبات اإلداریة التي تواجھ مدیري المدارس المتوسطة اللیلیة ومعلِّمیھا بمدینة 

: قس   م التربی   ة، جامع   ة المل   ك س   عود. رس   الة ماجس   تیر غی   ر منش   ورة. الری   اض
 ).م٢٠٠٠(الریاض، 

 . الصرن، رعد حسن ٥٦
دار النھض ة العربی ة للنش ر والتوزی ع،     : الق اھرة . )٢١(التنمیة اإلداری ة ف ي الق رن     

 ).م٢٠٠٢(
 . الصالحي، حسین بن موسى ٥٧

فاعلی  ة اس  تخدام أس  لوب ال  تعلم البن  ائي ف  ي تنمی  ة مھ  ارة التح  دث باللغ  ة اإلنجلیزی  ة   
: ، جامع ة أم الق رى  نش ورة رس الة ماجس تیر غی ر م    .لطالب الصف األول المتوسط

 ).ھـ١٤٢٨(مكة المكرمة، 
 . الطریقي، صالح أحمد ٥٨

مكتب    ة الرش    د للنش    ر والتوزی    ع،  : الری    اض. الم    دیر وتق    ویم العم    ل المدرس    ي  
 ).ھـ١٤٢١(

 . الطلحي، علیوي بن دخیل ٥٩
أب   رز المش   كالت اإلداری   ة والتعلیمی   ة الت   ي تواج   ھ م   دیري وم   دیرات الم   دارس      

نھاری  ة بمدین  ة الط  ائف م  ن وجھ  ة نظ  ر م  دیري وم  دیرات الم  دارس     المتوس  طة ال
مك  ة : ، كلی  ة التربی  ة، جامع  ة أم الق  رى رس  الة ماجس  تیر غی  ر منش  ورة . المتوس  طة
 ).ھـ١٤١٤(المكرمة، 

 . عابدین، محمد عبد القادر ٦٠
 ).م٢٠٠٥(دار الشروق، : عمان. ٢ط. اإلدارة المدرسیة الحدیثة 

 . عامر، سعید یس ٦١
مرك    ز وایدس    یرفس لالستش    ارات : الق    اھرة. لتغیی    ر واإلدارة عل    ى المكش    وفا 

 ).م٢٠٠٢(والتطویر اإلداري، 
 . عباسي، منتھى سلیمان سعد ٦٢

دراسة مقارنة لص عوبات اإلدارة المدرس یة ف ي الم دارس الحكومی ة والخاص ة ف ي         
ی  ة، ، كلی  ة التربرس  الة ماجس  تیر غی  ر منش  ورة  . محافظ  ة عجل  ون دراس  ة میدانی  ة  

 ).١٩٩٩(األردن، : جامعة الیرموك
 عبد السمیع، سعاد  ٦٣

فعالیة إستراتیجیة لعب األدوار في تنمیة األحكام الخلقیة والتحصیل الدراس ي ل دى    



 

: ، جامعة اإلس كندریة رسالة ماجستیر غیر منشورة. تالمیذ الصف الرابع األساسي
 ).م٢٠٠٠(اإلسكندریة، 

 . عبدالسالم، مندور ٦٤
وزارة : الری اض . حقیبة تدریبیة غیر منش ورة . دریس بإستراتیجیة عملیات العلمالت 

 ).ھـ١٤٢٤(التربیة والتعلیم، 
 . العبدالكریم، راشد حسین، والعبید، إبراھیم عبداهللا ٦٥
وزارة التربیة : الریاض. حقیبة تدریبیة غیر منشورة. إستراتیجیة التفكیر اإلبداعي 

 ).ھـ١٤٢٣(والتعلیم، 
 . عبیدات ، ذوقان ٦٦

 ).م٢٠٠٣(إشراقات للنشر والتوزیع، .  مفھومھ، أدواتھ، أسالیبھ: البحث العلمي 
 . عریف، فاطمة عبداهللا ٦٧

، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. مشكالت اإلدارة في المرحلة الثانویة 
 ).ھـ١٤٠٠(مكة المكرمة، : جامعة أم القرى

 . وعباس مھديالعرفي، عبداهللا  ٦٨
 ).م١٩٩٦(دار الكتب الوطنیة، : بنغازي. مدخل إلى اإلدارة التربویة 

 . عطااهللا، میشیل كامل ٦٩
دار الفك   ر للطباع  ة والنش   ر والتوزی   ع،  : عم  ان . ط  رق وأس   الیب ت  دریس العل   وم   

 ).م٢٠٠١(
 . العظامات، خلف دھر ٧٠

شراف التربوي في البادی ة  المشكالت اإلداریة التي تواجھ مدیري مدارس وحدة اإل 
: ، جامعة الیرموكرسالة ماجستیر غیر منشورة. الشمالیة الشرقیة محافظة المفرق

 ).م١٩٩٣(األردن،
 . عقیالن، إبراھیم محمد ٧١

 ).م٢٠٠٢(دار السیرة للنشر، : عمان. مناھج الریاضیات وأسالیب تدریسھا 
 . العمایرة، محمد حسن ٧٢

 ).م٢٠٠١(دار المسیرة، : عمان ٢ط.یةمبادئ اإلدارة المدرس 
 . العوفي، أحمد حسن عبدالغني ٧٣

التوازن بین المھام اإلداریة والفنیة ل دى م دیر المدرس ة الثانوی ة بمحافظ ة الط ائف        
مك  ة المكرم  ة، : ، أم الق  رىرس  الة ماجس  تیر غی  ر منش  ورة  .كم  ا یدرك  ھ المعلم  ون

 ).م٢٠٠٣(
 . حمنعیاصرة، علي بن أحمد بن عبدالر ٧٤

عم    ان دار الحام    د للنش    ر والتوزی    ع،  . القی    ادة والدافعی    ة ف    ي اإلدارة التربوی    ة  
 ).م٢٠٠٦(

 . العیسى، ھنادي عبداهللا سعود ٧٥
فاعلی  ة نم  وذج المراح  ل البنائی  ة الس  بعة ف  ي ت  دریس م  ادة العل  وم عل  ى التحص  یل        

لمی  ذات الدراس ي والتفكی  ر العلم  ي وبع  ض مھ  ارات عملی ات العل  م األساس  یة ل  دى ت   
، جامع ة  رسالة دكتوراه غیر منشورة. الصف الثالث المتوسط بمدینة مكة المكرمة

 ).م٢٠٠٧(مكة المكرمة، : أم القرى
 . غنیمة، محمد متولي ٧٦

ال  دار العربی  ة  : بی  روت. التربی  ة والعم  ل وحتمی  ة التط  ویر لس  وق العمال  ة العربی  ة    



 

 ).م١٩٩٦(اللبنانیة، 
 الغول، منصور حسن  ٧٧

ر طریقة التعلم التعاوني في تحصیل طالب المرحلة الثانویة بمادتي قواع د اللغ ة   أث 
الس  ودان، : ، جامع  ة أم درم  ان رس  الة ماجس  تیر غی  ر منش  ورة  . العربی  ة وبالغتھ  ا 

 ).م١٩٩٥(
 الفالح، سلطانة قاسم  ٧٨

فاعلی  ة إس  تراتیجیة ال  تعلم التع  اوني ف  ي تنمی  ة التحص  یل الدراس  ي لوح  دة الخلی  ة          
. اث  ة واالتج  اه نحوھ  ا ل  دى طالب  ات الص  ف األول الث  انوي بمدین  ة الری  اض      والور

 ).م٢٠٠٠(الریاض، : ، كلیة التربیة للبناترسالة دكتوراه غیر منشورة
 .الفریق المحلي باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بالعاصمة المقدسة ٧٩

ش    راف إدارة اإل:، مك    ة المكرم    ة٣ط.مش    روع تط    ویر إس    تراتیجیات الت    دریس  
 ).ھـ٢٧/١٤٢٨(التربوي، 

 . الفقي، عبدالمؤمن فرج ٨٠
 ).م١٩٩٤(جامعة قاریونس، : بنغازي. اإلدارة المدرسیة المعاصرة 

 . فھمي، محمد سیف الدین و حسن عبدالمالك محمود ٨١
مكت ب التربی ة العرب ي    : الری اض . تطّور اإلدارة المدرسیة في دول الخل یج العرب ي   

 ). م١٩٩٣(الدول الخلیج، 
 . القاسم، وجیھ قاسم، و الزغیبي، محمد عبداهللا ٨٢

: الری اض . حقیبة تدریبی ة غی ر منش ورة   . خرائط المفھوم إستراتیجیة للتعلیم والتعلم 
 ).ھـ١٤٢٤(وزارة التربیة والتعلیم، 

 . القاسم، وجیھ بن قاسم، العقیل، ممدوح بن توفیق ٨٣
وزارة : الری اض . حقیبة تدریبیة غی ر منش ورة  . إستراتیجیة التفكیر الناقد التدریسیة 

 ).ھـ١٤٢٥(التربیة والتعلیم، 
 . القاسم، وجیھ بن قاسم، المرعبة، سعد بن عبد اهللا ٨٤
وزارة : الری  اض. حقیب  ة تدریبی ة غی  ر منش ورة  . ال تعلم التع اوني، تواص  ل وتفاع ل    

 ).ھـ١٤٢٣(التربیة والتعلیم، 
 . مد سعیدالقاسم، وجیھ قاسم، ومقبل، مح ٨٥

. حقیب  ة تدریبی  ة غی  ر منش   ورة   . الت  دریس بإس  تراتیجیة التق  ویم البن  ائي التدریس  یة      
 ).ھـ١٤٢٤(وزارة التربیة والتعلیم، : الریاض

 . قزاز، عبداهللا یحیى ٨٦
أھ  م المش  كالت اإلداری  ة الت  ي تواج  ھ م  دراء الم  دارس المتوس  طة بمك  ة المكرم  ة        

: ، كلی ة التربی ة، جامع ة أم الق رى    منش ورة  رسالة ماجستیر غی ر . ومقترحات لحلھا
 ).ھـ١٤٠٤(مكة المكرمة، 

 . قندیل، یاسین عبدالرحمن ٨٧
: الری اض . حقیب ة تدریبی ة غی ر منش ورة    . التدریس بإستراتیجیة البح ث واالكتش اف   

 ).  ھـ١٤٢٤(وزارة التربیة والتعلیم، 
 . لجنة الخبراء بمشروع تطویر استراتیجیات التدریس ٨٨

اإلدارة العام ة لإلش راف   . كتیب التعریفي لمشروع تطویر إستراتیجیات الت دریس ال 
 ).ھـ١٤٢٣(وزارة التربیة والتعلیم، : التربوي، الریاض

 . اللقماني، أحمد حسین و علي أحمد الجمل ٨٩



 

ع الم  : القاھرة. معجم المصطلحات التربویة المعروفة في المناھج وطرق التدریس 
 ).م٢٠٠٣(الكتب، 

 . اللھواني، ھنیة یوسف محمود ٩٠
المشكالت التي یواجھھا مدیرو مدارس وكالة الغوث الدولیة للمرحلة األساسیة من  

، كلی ة  رس الة ماجس تیر غی ر منش ورة    . وجھة نظر مدیري ھذه الم دارس ومعلمیھ ا  
 ).م٢٠٠٧(األردن، : التربیة، الجامعة األردنیة

 . مجمع اللغة العربیة ٩١
 ).م٢٠٠٤(المركز العربي للثقافة والعلوم، : بیروت. طمعجم الوسی 

 . المدحجي، منصور قاسم ٩٢
رس   الة . المش   كالت الت   ي تعی   ق إدارة المدرس   ة الثانوی   ة ف   ي الجمھوری   ة الیمنی   ة    

 ).م١٩٩٩(األردن، : ، جامعة الیرموكماجستیر غیر منشورة
 . مرسي، محمد عبد العلیم ٩٣

دار اإلب  داع الثق  افي للنش  ر،    : الری  اض . ٢ط. دریسالمعل  م، والمن  اھج، وط  رق الت      
 ).م١٩٩٧(

 . مرعي، توفیق ٩٤
 ).م١٩٨٣(دار الفرقان، : عّمان. الكفایات التعلیمیة في ضوء النظم 

 . المرعي، السید ٩٥
مكتب ة دار الزم ان للنش ر والتوزی ع،     : ، المدینة المن ورة ٢ط. إستراتیجیات التدریس 

 ).م٢٠٠١(
 . صالح قنیان جلودالمساعید،  ٩٦

أث ر اس تخدام طریقت  ي لع ب األدوار والمناقش  ة ف ي تحص یل طلب  ة الص ف الخ  امس        
 رس الة ماجس تیر غی ر منش ورة،    . األساسي في دروس العبادات واتجاھاتھم نحوھ ا 

 ).ھـ١٤٢٤(األردن، : جامعة عّمان العربیة
 . المسعري، زاھر بن علي ٩٧

 ).ھـ١٤٢٤(بة المتنبي، مكت: الدمام. فن اإلدارة المدرسیة 
 . مصطفى،حسن ومحمد عاشور ووھیب سمعان وریاض معّوض ٩٨

مكتب  ة األتخل   و المص   ریة،  : الق   اھرة.٤ط. اتجاھ  ات حدیث   ة ف  ي اإلدارة المدرس   یة   
 ).م١٩٨٩(

 . مصطفى، صالح عبدالمجید ٩٩
دار الم ریخ،  : الری اض . ٣ط.اإلدارة المدرسیة ف ي ض وء الفك ر اإلداري المعاص ر     

 ).م٢٠٠٢(
 . معاجیني، علویة حسین ١٠٠

دراسة تحلیلیة لبعض مش كالت اإلدارة المدرس یة ف ي الم دارس المتوس طة بمنطق ة        
مك ة  : كلیة التربی ة، جامع ة أم الق رى    رسالة ماجستیر غیر منشورة،. مكة المكرمة

 ).ھـ١٤٠١(المكرمة، 
 . المعایطة، عبدالعزیز عطااهللا ١٠١

دار الحام    د، : عم    ان. ض    وء الفك    ر اإلداري المعاص    ر اإلدارة المدرس    یة ف    ي   
 ).م٢٠٠٧(

 . ناصر، إبراھیم ١٠٢
 ).م١٩٩٢(دار الجیل، : عمان. علم االجتماع التربوي 

 . نشوان، یعقوب حسین ١٠٣



 

أثر استخدام التعلم الذاتي باالستقصاء الموجھ على تحصیل تالمیذ المرحلة الثانویة  
 ).م١٩٨٨(، ١٠٤-٧٧، السنة الثامنة ص )٢٦(، ع جرسالة الخلی. بمدینة الریاض

 . نشوان، یعقوب حسین ١٠٤
 ).م١٩٨٩(دار الفرقان، : عمََّان. الجدید في تعلیم العلوم 

 . وزارة المعارف ١٠٥
 ).ھـ١٤٢٠(ن ، .د: الریاض. القواعد التنظیمیة لمدارس التعلیم العام 
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 وفقھ اهللا ...........................................................................................................   /أخي القائد التربوي
 

 وبركاتھالسالم علیكم ورحمة اهللا 
  

 :بدراسة علمیَّة تحت عنوان   -بمشیئة اهللا  –سوف یقوم الباحث      
 

المعوقات التي تواجھ اإلدارة المدرسیة في تفعیل مشروع إستراتیجیات التدریس 
 الحدیثة

 

 المملكة العربیة السعودیة     
 وزارة التعلیم العالي     

 ىجامعة أم القر    
 كلیة التربیة   

قسم اإلدارة التربویة والتخطیط     
 

استبانة (
 )استطالعیة



 

 .وذلك للحصول على درجة الماجستیر في اإلدارة التربویة والتخطیط بكلیة التربیة جامعة أم القرى   
على إجابتكم عل ى أس ئلة ھ ذه      -بعد اهللا  –یرغب الباحث في تصمیم استبانة مغلقة لدراستھ، معتمدًا و     

االستبانة االستطالعیة، وحیث إنَّكم أقدر َمْن یعرف المعوقات التي تواجھ اإلدارة المدرسیة في تفعی ل ھ ذا   
 .المشروع

 .بانة من خالل خبرتكم في المجال التربويلذا آمل أن تتفضلوا مشكورین باإلجابة على أسئلة ھذه االست
علمًا أنَّ ما ستقدمھ في ھ ذه االس تبانة س وف یعام ل بس ریة تام ة، ول ن یس تخدم إالَّ لغ رض البح ث العلم ي            

 . فقط
 

 وتقبلوا فائق احترامي وتقدیري
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 :اإلجابة على أسئلة االستبانة:ثانیًا
 :السؤال األول

 من وجھة نظرك ما المعوقات اإلداریة التي تحد من تفعیل مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثة؟
 :مثال

 .في اتخاذ القرار وسیادة الروتین والتشدد في البیروقراطیة في العمل المركزیة في اإلدارة التعلیمیة -
 .عدم توفر اإلمكانیات واألموال الالزمة للقیام بمجمل المھام والمسؤولیات المتوقعة من المدیر -
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 ي تحد من تفعیل مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثة؟من وجھة نظرك ما المعوقات الفنیة الت

 :مثال
 .انخفاض مستوى أداء بعض المعلمین ألسباب مھنیة، أو شخصیة، أو نفسیة -
 .عدم القراءة ومتابعة الدراسات واألبحاث الجدید في التربیة -
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 ھذا ولك خالص شكري وتقدیري

 
 



 

 
 )٢(الملحق رقم 

 
 قائمة بأسماء المحكمین

 
 

 
 أسماء محكمین االستبانة

 الجھة التابع لھا االسم م
 جامعة أم القرى كلیة التربیة قسم التربیة اإلسالمیة السعید محمود عثمان . د.أ ١
 جامعة أم القرى كلیة التربیة قسم علم النفس إلھامي عبدالعزیز إمام. د.أ ٢
 جامعة أم القرى كلیة التربیة قسم التربیة اإلسالمیة لحربيحامد ا. د.أ ٣
 جامعة أم القرى كلیة التربیة قسم اإلدارة والتخطیط رمضان أحمد عید. د.أ ٤
 جامعة أم القرى كلیة التربیة قسم المناھج ضیف اهللا بن عواض الثبیتي. د.أ ٥
 العربیة جامعة أم القرى كلیة اللغة محمد بن مریسي الحارثي. د.أ ٦
 جامعة أم أبھا كلیة التربیة قسم علم النفس أحمد بن محمد الزیداني. د ٧
 جامعة أم القرى كلیة التربیة قسم اإلدارة والتخطیط أسعد بن حسن مكاوي. د ٨
 جامعة أم أبھا كلیة التربیة قسم اإلدارة والتخطیط المعتصم باهللا الجوارفة. د ٩

 جامعة أم القرى كلیة اللغة العربیة حامد بن صالح الربیعي. د ١٠



 

 جامعة أم القرى كلیة التربیة قسم اإلدارة والتخطیط خالد بن سعد السلیمي. د ١١
 جامعة أم القرى  عمید كلیة التربیة زھیر بن علي الكاظمي. د ١٢
 إدارة اإلشراف التربوي بتعلیم جدة سعود السلمي. د ١٣
 جامعة  القرى كلیة التربیة قسم اإلدارة والتخطیط سلطان بن سعید مقصود بخاري. د ١٤
 جامعة  أبھا كلیة التربیة قسم التربیة اإلسالمیة صالح بن علي أبو عراد. د ١٥
 جامعة  أبھا كلیة التربیة قسم التربیة اإلسالمیة ظافر بن سعید آل حماد. د ١٦
 سم اإلدارة والتخطیطجامعة أم القرى كلیة التربیة ق عبدالقادر بن صالح بّكر. د ١٧
 جامعة أم القرى كلیة التربیة قسم اإلدارة والتخطیط عبداهللا بن محمد الحمیدي. د ١٨
 جامعة أم القرى كلیة التربیة قسم اإلدارة والتخطیط عبیداهللا بن صالح اللحیاني. د ١٩
 إدارة اإلشراف التربوي بتعلیم جدة عثمان السھیمي. د ٢٠
 ة الطائف كلیة اللغة العربیةجامع علي جعفر. د ٢١
 جامعة أم القرى كلیة التربیة قسم اإلدارة والتخطیط فریدة البسام. د ٢٢
 مساعد مدیر إدارة التربیة والتعلیم بمكة المكرمة محمد بن حسن الشمراني. د ٢٣
 جامعة  أبھا كلیة التربیة قسم علم النفس محمد المحسني. د ٢٤
 ة  أبھا كلیة التربیة قسم التربیة اإلسالمیةجامع ھاني المقدادي. د ٢٥
 جامعة  أبھا كلیة التربیة قسم علم النفس یحیى بن عبداهللا الرافعي. د ٢٦
 مدیر عام إدارة التربیة والتعلیم بمكة المكرمة بكر بن إبراھیم بصفر . أ ٢٧
 تعلیم بمكة المكرمةرئیس مشروع إستراتیجیات التدریس بإدارة التربیة وال حازم داغستاني. أ ٢٨
 مشرف تربوي بإدارة التربیة والتعلیم بمكة المكرمة عواض بن مبارك الحارثي. أ ٢٩

 
 

 
 

 )٣(الملحق رقم 
 

االستبانة في صورتھا 
 النھائیة



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 حفظھ اهللا ورعاه  .................................................................................الوكیل / المدیر / أخي المشرف 
 

 السالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاتھ
 

استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجس تیر ف ي اإلدارة    علمیةالباحث دراسة  ُیجري     
 :التربویة والتخطیط من كلیة التربیة جامعة أم القرى بمكة المكرمة، تحت عنوان

 "دارة المدرسیة في تفعیل مشروع إستراتیجیات التدریس الحدیثةالمعوقات التي تواجھ اإل "
 

 ص   دق وحی   ث إنَّ تحقی   ق أھ   داف ھ   ذه الدراس   ة من   وط بإج   ابتكم عل   ى كاف   ة أس   ئلتھا بك   ل        
 .موضوعیة، للخروج منھا بالنتائج والتوصیات المرجوة و

 

نة م ن وجھ ة نظ ركم    فالباحث یأمل أن تتفضلوا مشكورین باإلجابة ع ن عب ارات ھ ذه االس تبا        
عام ل بس ریة تام ة، ول ن تس تخدم إال      كاف ة معلوم ات ھ ذه االس تبانة س وف تُ      علمًا بأّن. الشخصیة 

  .لغرض البحث العلمي فقط
 

 .فائق احترامي وتقدیريوتقبلوا 
 

 الباحث                                                          
 محمد بن خاتم بن حامد الحارثي                                                                

 ٠٥٠٣٨٦٢٤٢٨/ جوال                                                                      
mkh٥٠٠@hotmail.com mail :-E 
mkh٥٠٠@gmail.com mail :-E 

 ١٤٩٣٨/ ب.ص                                                            
 ٢١٩٥٥/مكة المكرمة                                                          

 المملكة العربیة السعودیة     
 وزارة التعلیم العالي     
 ىجامعة أم القر    

 كلیة التربیة   
قسم اإلدارة التربویة والتخطیط     

 

mailto:@hotmail.com
mailto:@gmail.com


 

 
 :المعلومات األولیة: أوًال

  
 .........................................................................................................................................................):اختیاري( االسم 

 
 في الموضع المالئم)  P(أخي الكریم یرجى قراءة الفقرات التالیة ووضع عالمة      

  
 :إدارة التعلیم التابع لھا •

 
 المنطقة الشرقیة   - ٣      *مكة المكرمة  -٢      *الریاض    -١ 

 :لميالمؤھل الع •
 

 *ماجستیر         -٤                      *دبلوم إعداد معلمین    - ١
 

 *دكتوراه           -٥                                 *بكالوریوس   -٢
 

فضًال حدد          *غیر  ذلك   -٦                                  *دبلوم عالي  -٣
......................... 

 
 :بیعة العملط •

 
 *وكیل مدرسة   -٣           *مدیر مدرسة  -٢       *مشرف تربوي  -١

 :سنوات الخبرة •
 

 *سنة    ١٥أقل من  -١٠من  -٣                                       *سنوات   ٥أقل من  -١
 

 *            سنة فأكثر     ١٥ -٤                              *سنوات  ١٠أقل من  -٥من  -٢
 
 
 
 
 
 

 :ثانیًا
 :المعوقات اإلداریة:المحور األول

تمث  ل بع ض المعوق ات اإلداری  ة لمش روع إس تراتیجیات الت  دریس      يفیم ا ی أتي مجموع ة م  ن العب ارات والت             
ف ي الخان ة المناس بة الختی ارك     )  P(الحدیثة؛ آمل  التكرم باإلجابة من وجھة نظرك الشخص یة ، بوض ع عالم ة    

 :كل عبارة بعد



 

 

 
 
 

 :المعوقات الفنیة:المحور الثاني
تمث  ل بع  ض المعوق  ات الفنی  ة لمش  روع إس  تراتیجیات الت  دریس      يت والت  فیم  ا ی  أتي مجموع  ة م  ن العب  ارا          

في الخانة المناسبة الختیارك بعد )  P(الحدیثة؛ آمل  التكرم باإلجابة من وجھة نظرك الشخصیة، بوضع عالمة 
 :كل عبارة

  م
 العبــــــــــــــــــــارة

شدة
ق ب

واف
أ

 

فق
وا

أ
 

حد 
ى 

 إل
فق

أوا
 ما

فق
وا

ال أ
 

لقا
مط

ق 
واف

ال أ
 

      والتعلیم ضعف متابعة المشروع من قبل وزارة التربیة ١
      قلة دعم  المشروع مادیا من وزارة التربیة والتعلیم  ٢
      مركزیة إدارة التعلیم في اتخاذ القرار ٣
      اھتمام إدارة التعلیم باألمور اإلداریة فقط ٤
      تشدید الرقابة اإلداریة على عمل مدیر المدرسة ٥
      انشغال مشرفي المشروع عن متابعة تطبیق اإلستراتیجیات بأعمال إداریة أخرى ٦
      قلة متابعة مشرفي  المشروع لتطبیقھ في المیدان ٧
      مدیرین على إستراتیجیات التدریسالنقص في تدریب ال ٨
      قلة الحوافز المعطاة لمدیر المدرسة من قبل اإلدارة ٩

      تحمیل مدیر المدرسة منفردا المسؤولیة كاملة ١٠
      المدرسة لمستجدات التربیةدیر محدودیة متابعة م ١١
      أعمالھ الیومیةعلى  المدرسة دیرمتوزیع وقت الخلل في  ١٢
      عدم إشراك مدیري المدارس في بدایات التحضیر للمشروع ١٣
      غموض األدوار المطلوبة من المدیر فیما یخص المشروع ١٤
      ةنقص عدد الوكالء المكلفین بالمھام اإلداری ١٥
      غموض األدوار المطلوبة من الوكیل فیما یخص المشروع  ١٦
       ل بدء الدراسةتأخر توفیر  المعلمین قب ١٧
      التأخر الصباحي المستمر لبعض المعلمین ١٨
      تربویا المعلمینبعض  قصور تأھیل ١٩
      كثرة أعداد الطالب داخل الفصول الدراسیة ٢٠
      ضعف تعاون أولیاء أمور الطالب مع إدارة المدرسة ٢١
      الي المشروعتطبیق المثل أبنیة ومرافق المدارس غیر مناسبة ٢٢
      غموض بعض أھداف مشروع إستراتیجیات التدریس ٢٣
      احتیاج  المشروع للمتابعة والتقویم المستمر ٢٤
      استعجال اإلدارة المدرسیة جني ثمار المشروع في بدایات تنفیذه ٢٥

  م
 العبــــــــــــــــــــارة

شدة
ق ب

واف
أ

 

فق
وا

أ
 

حد 
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 إل
فق

وا
أ

 ما

فق
وا

ال أ
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فق

وا
ال أ
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 )٤(الملحق رقم 

 

      نقص خبرة مدیري المدارس في تقویم مسار مشروع إستراتیجیات التدریس ١
      قصور التعریف بمشروع إستراتیجیات التدریس ٢
      مقاومة بعض المدیرین  المستجدات في میدان التربیة ٣
      لدى بعض مدیري المدارس الكفایات اإلشرافیةضعف  ٤
      بعض مدیري المدارسضعف الرقابة الفنیة لدى  ٥
      ما یجد من طرائق التدریس كلتّبرم بعض المعلمین من  ٦
      مستوى أداء بعض المعلمینضعف  ٧
      بین المعلمین التعاون والتنسیقضعف  ٨
      ھمھاراتمفي تطویر  لدى بعض المعلمین رغبةضعف ال ٩

      في التربیة ةث الجدیدالدراسات واألبحاندرة اطالع المعلمین على  ١٠
      كثرة اإلستراتیجیات المطلوب تطبیقھا من المعلم  ١١
      قصر فترة التدریب على اإلستراتیجیات التي یتلقاھا المعلم  ١٢
      ضیاع كثیر من وقت المعلم الذي ال یجید تطبیق اإلستراتیجیات ١٣
      ي المیدانقلة تدریب المعلمین أثناء تطبیق المشروع ف ١٤
      اعتقاد كثیر من المعلمین أنھ مازال محور العملیة التعلیمیة ١٥
      قلة عدد المعلمین الُمدَربین على إستراتیجیات التدریس ١٦
      مطالبة المعلم بإنھاء جمیع مفردات المقرر ١٧
      ) اإلرشاد الطالبي(نقص الخدمات الطالبیة  ١٨
      المقدمة للمعلمین المطبقین لمشروع إستراتیجیات التدریس ندرة الحوافز ١٩
      ضعف تعاون أولیاء أمور الطالب مع المدرسة في تبني المشروع   ٢٠
      بناء كثیر من المقررات الدراسیة ال یتناسب مع بعض اإلستراتیجیات  ٢١
      طول المنھج في كثیر من المقررات  ٢٢
      یستخدمھا المعلم تيقیاس والتقویم الأسالیب الضعف  ٢٣
      نقص الوسائل المساعدة في تطبیق المشروع ٢٤
      قلة مراكز مصادر التعلم داخل المدارس ٢٥



 

 مجتمع الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بیان بمجتمع الدراسة في مكة المكرمة

 العدد المركز اسم المشرف م
 رئیس فریق اإلستراتیجیات مد زكي داغستانيحازم بن مح ١

١١ 

 رئیس قسم الصفوف األولیة محمد بن علي المسعري.د ٢
 رئیس قسم العلوم عمر بن عبداهللا مغربي ٣
 شرق مكة عبدالرحمن بن عوض العمري. د ٤
 شرق مكة جاسر بن محمد الشعالن ٥
 وسط مكة عویضة بن جاري الشمراني ٦
 وسط مكة ن الزھرانيصالح بن عثما ٧
 غرب مكة عمر بن نایف األحمدي ٨
 غرب مكة فھد بن عبدالفتاح خیاط ٩

 جنوب مكة عبداهللا بن محمد لبان ١٠
 شمال مكة یاسر بن عمر بالخیر ١١

 عدد الوكالء عدد المدیرین اسم المدرسة م
 ١ ١ السعدیة االبتدائیة ١
 ٢ ١ الرحمانیة االبتدائیة ٢
 ١ ١ یة االبتدائیةعمرور ٣
 ١ ١ صھیب بن سنان االبتدائیة ٤
 ١ ١ جابر بن عبداهللا األنصاري االبتدائیة ٥
 ١ ١ عبدالملك بن مروان المتوسطة ٦
 ١ ١ مصعب بن عمیر المتوسطة ٧
 ٢ ١ الشیخ عبداهللا الخیاط ٨



 

 ١٠ ٨ المجموع
 ٢٩ المجموع الكلي

 
 
 
 
 
 
 

 بیان بمجتمع الدراسة في  الریاض
 العدد المركز اسم المشرف م
 رئیس فریق اإلستراتیجیات حمد بن سعد آل عتیق ١

١٥ 

 الجنوب حامد بن أحمد القروني ٢
 الجنوب عبداهللا بن عبدالعزیز المطلق ٣
 الروضة عماد بن محمد الھذیل  ٤
 الروضة علي بن محمد القحطاني ٥
 السویدي منصور بن عبد العزیز الخریجي ٦
 السویدي ن صالح النافعسعد ب ٧
 الشرق عبداهللا بن علي الحمیضي ٨
 الشرق یوسف بن محمد الیوسف ٩

 الشرق عبدالرحمن بن عبدالعزیز المبارك ١٠
 الشرق فھد بن عبداهللا التویجري ١١
 الغرب محمد بن عبدالرحمن الجھیمان ١٢
 الغرب ناصر بن محمد الماجد ١٣
 الوسط خالد بن زید الدریھم ١٤
 الوسط ولید بن عبداهللا النقیثان ١٥

 عدد الوكالء عدد المدیرین اسم المدرسة م
القسم  -مجمع الملك سعود التعلیمي ١

 االبتدائي
٢ ١ 

القسم  -مجمع األمیر سلمان التعلیمي ٢
 االبتدائي

٢ ١ 
 ١ ١ صقر قریش االبتدائیة ٣
 ١ ١ جریر االبتدائیة ٤
 ١ ١ دائیةخالد بن الولید االبت ٥
 ١ ١ المدینة المنورة االبتدائیة ٦
 ١ ١ الرسالة االبتدائیة ٧



 

القسم  -مجمع األمیر سلمان التعلیمي ٨
 المتوسط

٢ ١ 
 ١ ١ اإلمام مالك المتوسطة ٩

 ١ ١ النموذجیة المتوسطة ١٠
 ٢ ١ العاص الثانویة ١١

 ١٥ ١١ المجموع
 ٤١ المجموع الكلي

 
 
 

 المنطقة الشرقیة بیان بمجتمع الدراسة في
 العدد المركز اسم المشرف م
 رئیس فریق اإلستراتیجیات عبدالعزیز بن سالم السالمة ١

١٧ 

 رئیس قسم الصفوف األولیة ممدوح بن إبراھیم فتح الدین ٢
 رئیس قسم االجتماعیات عبداهللا الھدلق ٣
 غرب الدمام خالد بن محمد الدوسري ٤
 الدمام غرب سھیل بن عمر الغامدي ٥
 غرب الدمام علي بن مقبل المسند ٦
 غرب الدمام حازم بن عبدالرحمن الدریھم ٧
 غرب الدمام عادل بن ناصر الھاجري ٨
 غرب الدمام ماھر العفیصان ٩

 غرب الدمام عبدالخالق بن سعید الزھراني ١٠
 شرق الدمام محمد بن مبارك الزھراني ١١
 شرق الدمام مشعل بن محمد الغامدي ١٢
 شرق الدمام سعید بن عبداهللا القحطاني ١٣
 الخبر طارق العودة ١٤
 الظھران محمد الموسى ١٥
 القطیف سعود بن أحمد العبید ١٦
 القطیف محمد الخضیر ١٧

 عدد الوكالء عدد المدیرین اسم المدرسة م
 ٣ ١ عمر بن معاذ االبتدائیة ١
 ٢ ١ ائیةاألمیر فھد بن سلمان االبتد ٢
 ٢ ١ ابن جبیر االبتدائیة ٣
 ٢ ١ رواد السالم ٤
 ٣ ١ الدمام المتوسطة ٥



 

 ٣ ١ التھذیب المتوسطة ٦
 ١٥ ٦ المجموع

 ٣٨ المجموع الكلي
 
 


