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  الفصل األول
  

  اإلطار العام



 ٣

  مـقدمة الـدراسة
  

ال شك أن المدارس تتفاوت فيما بينها من حيث مستوي أدائها العام وقدرتها           
ولة عـن   ئ تعلم جيد لتالميذها وإذا ما حاولنا البحث عن األسـباب المـس            معلى تقدي 

فاوت يأتي في مقدمتها اإلدارة الناجحة وجـودة ونوعيـة المعلمـين            إحداث هذا الت  
  .)١(والعاملين والتجهيزات الضرورية

 اهتماماً كبيراً بالتربية استناداً     ءتولي الدول النامية والمتقدمة على السوا      لذا
على الدور الذي تقوم به في تقدم المجتمعات ورقيها، لذا أصبحت التربية من أهـم               

ي تستعين بها الدول كافة في حل قـضاياها االجتماعيـة واالقتـصادية             الوسائل الت 
وتحقيق الرفاهية والتقدم وذلك باعتبارها إحدى األدوات الرئيسة في إعـداد القـوي      
البشرية المدربة والقادرة على صنع التقدم وقيادته األمر الذي يستوجب توفير العديد            

 واعية قادرة علـى رؤيـة األبعـاد         من المتطلبات منها وجود إدارة تربوية حديثة      
 جديدة تتطلبهـا عمليـة      ت أدوار أساسية وتحمل مسؤوليا    ءالحقيقية للتقدم وعلى أدا   

  .)٢(التحديث
وقد أضحت عملية المتابعة المستمرة للتطورات المعاصرة في مجال التربية 

ـ            اً  أفـراد  اوإداراتها تعكس  مدى االهتمام الذي توليه تلك الدول لرفاهية مجتمعاته
. ومؤسسات وذلك بما تتركه التربية من أثر في بناء المجتمـع المـدرك ألهدافـه              

 والتقويم المستمر، ألن تقدم أي أمة من األمـم          ذوالمخطط له على أسس قابلة للتنفي     
يتأثر إلى حد كبير بمدى التطور العلمي والتكنولوجي الذي تحرزه األمة وأن هـذا              

                                                
 .١٣م ، ص٢٠٠١ محمد منير مرسي ، اإلدارة المدرسية الحديثة ، القاهرة ، دار الكتب ، )1(

المدارس في سلطنة  أحمد الرفاعي بهجت ، فاعلية دور اإلدارة المدرسية في إعداد مديري )2(
 .٣٢م ، ص١٩٩١ ، ٥٣عمان، مجلة الدراسات التربوية ، العدد 



 ٤

ر مدى كفاءة وفاعليـة أنظمتهـا التربويـة         التطور الذي تصل إليه يعكس هو األخ      
  .)١(وسياساتها التعليمية

ولتحقيق أهداف التربية تقوم المدرسة بدور مهم في إنجاز تلـك األهـداف           
ألنها توفر القدر األعظم من اإلعداد الشخصي واالجتماعي والثقـافي والمعرفـي            

ياتـه العـام    والتربوي الذي يحدده كماً ونوعاً مدى فاعلية خريجها فـي مجـال ح            
  .والخاص

وتعد المدرسة الخلية األساسية للنظام التعليمي والتعليم العصري يقتـضي          
وجود قيادات متطورة ممثلة في اإلدارة التعليمية والمدرسية في مختلف المستويات           
تقوم بتنفيذ كل متطلبات النواحي التعليمية وتهيئ لها أسباب تحقيق أهداف التعليم بما      

 وبما يحقق تطوراً وإنتاجاً أفضل يـتالءم مـع متطلـب      تمسؤوليايتناسب وحجم ال  
  .)٢(مجتمع مواكب للتقدم

إن المدرسة التي ينتظر منها إنجاز أهداف المجتمع المتجدد البد لهـا مـن       
مدير فاعل يعمل علي قيادة المدرسة بطريقة تجعله يدرك ما يقوم به دون تخبط أو               

 يقوم به مدير المدرسة إذ يحتل مدير المدرسة      تردد نظراً ألهمية الدور القيادي الذي     
مكاناً مهماً في برنامج المدرسة بصفة عامة فهو قائد المدرسة وكثير مـن النجـاح            

  .)٣(يتوقف علي القيادة بل إن المجتمع  يتجه إليه في طلب التوجيه
ومن هنا أصبحت اإلدارة في العصر الحالي هي المـسؤولة عـن تـسيير           

  راتـب  دوار المنوطة بها ويقول حسين محضر الوارد ذكره في        المدرسة لتحقيق األ  

                                                
 فائق حيني أبو حليمة وآخرون ، اتجاهات مديري المدارس في محافظة الزرقاء نحو درس )1(

التربية الرياضية من وجهة نظر مدرس التربية الرياضية ، مجلة دراسات العلوم التربوية ، العدد 
 .١٢ صم،١٩٩٥األول ، 

 محمد عبد القادر غنيمات ، المشكالت اإلدارية والفنية التي تواجه مديري مدارس القرى النائية )2(
 .١٨م ، ص١٩٩٥في األردن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان ، 

ردق  رداح الخطيب ووجيه الفرج ، اإلدارة واإلشراف التربوي اتجاهات حديثة ، مطابع الغ)3(
 .٢٣م ، ص١٩٩٦ ، ٣التجارية ، الرياض ، ط



 ٥

 لقد أطلق على العصر الذي نعيش فيه العديد من المسميات ،    )١(أحمد بطاح السعود و 
كعصر اكتشاف الفضاء وعصر الكمبيوتر، وعصر التغيير السريع وأخيرا عـصر           

جية إال كان مـن     اإلدارة التعليمية فما من نشاط أو اكتشاف أو اختراع أو خدمة إنتا           
ورائها إدارة مسؤولة تدفعها وتخرجها إلى حيز الوجود فاإلدارة هي المسؤولة عن            

  .النجاح أو اإلخفاق التي تصادفه أي مؤسسة أو دائرة أو مجتمع
ومن هنا تبرز أهمية دور مدير المدرسة من خالل ما يقوم بـه مـن دور                

دير المدرسة مجرد المحافظـة     أساسي في تسيير العملية التربوية، ولم  يعد هدف م         
على سير وحصر وحضور الطالب وتغيبهم والعمل على إتقانهم للمواد الدراسية بل            

 اإلمكانات والظروف التـي     ةأصبح محور العـمل  فـي هذه اإلدارة وتوفير كـاف        
تساعد علي توجيه التلميذ جسمياً وعقليا وروحياً وعلى الرغم من أهمية  دور مدير              

 األهداف المرجوة إال أنه يواجـه مـشكالت         قسير األمور بغية تحقي   المدرسة في ت  
 بدوره لذا أراد الباحث تقدير درجة المشكالت التي تواجه هتعترض طريقه أثناء قيام

مديري المدارس الثانوية بالوالية الشمالية وصوالً إلى حلول وتوصيات تسهم فـي            
  . حل هذه المشكالت
  :مشكلة الدراسة

  

دارة المدرسية شأنها في ذلك شأن أي عمل يقوم به اإلنسان من وجود                 تعاني اإل 
مشكالت تعترضها أثناء ممارستها أو قيامها بوظائفها وتختلف من إدارة مدرسـية            
ألخرى ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى تبعاً لظروف المدارس، ومن خالل زيـارة             

 التدريب العملي ومن خـالل   الثانوية بالوالية الشمالية أبان جوالت  سالباحث للمدار 
 واإلقليمية التي تناولت تلـك المـشكالت        ةاطالعه على العديد من الدراسات المحلي     

تكونت لدى الباحث قناعة تامة بتعدد أبعاد تلك المشكالت لذا تم التركيز علـى مـا            
يتعلق منها بكادر التدريس وشؤون الطالب والبنيات التحتية للمـدارس والمجتمـع            

                                                
 راتب السعود وأحمد بطاح ، اختيار مديري المدرسة في األردن أسس مقترحة ، مجلة أبحاث )1(

م ، ١٩٩٣اليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، العدد األول ، جامعة اليرموك ، أربد ، 
 ٢٥ص



 ٦

ة توظيف التكنولوجيا المتوافرة في العمل التربوي  وقد حاولـت  هـذه              المحلي وقل 
الدراسة الكشف عن  أبعاد وحجم تلك المشكالت التي تواجـه مـديري المـدارس               

  :الثانوية في الوالية الشمالية ، وتتحدد مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل اآلتي
 المـدارس الثانويـة بالواليـة       ما درجة المشكالت اإلدارية التي يعاني منها مديرو       

  ؟  الشمالية
  :أهمية الدراسة

    

  :       تكمن أهمية الدراسة الحالية في اآلتي
تحديد أثر متغيرات كل من الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي وموقع             .١

 .المدرسة  على نوع المشكالت التي تواجه المديرين في المدارس الثانوية

الدراسة في رسم استراتيجيات مناسبة لعالج بعـض        االستفادة من نتائج هذه      .٢
 .المشكالت التي ستبرزها نتائج الدراسة وربطها بالتخطيط التربوي

االستفادة من نتائج هذه الدراسة في المؤسسات التربوية األخـرى كـالتعليم             .٣
 .الخاص واألهلي والفني والمهني

ل أبرز المشكالت   فتح المجال أمام الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات حو         .٤
 .اإلدارية التي تواجه مديري المدارس الثانوية

تقديم اقتراحات وتوصيات على ضوء ما تسفر عنه نتائج هذه الدراسة تفيـد              .٥
 .القائمين على أمر التعليم

 سقلة الدراسات التي أجريت حول المشكالت التي يواجهها مديرو المـدار            .٦
 .الثانوية بالوالية الشمالية

 
  

  :اسةأهداف الدر
  :تهدف هذه الدراسة إلي اآلتي      

التعرف على أبرز المشكالت اإلدارية من وجه نظر المديرين في المرحلـة             .١
 .الثانوية بالوالية الشمالية

التعرف على إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـرات    .٢
 .الدراسة



 ٧

انوية والتي تحـول     الث سالتعرف على المعوقات التي يواجهها مديرو المدار       .٣
 .دون قيامهم باإلعمال اإلدارية من وجهة نظر المديرين في المرحلة الثانوية

التعرف إلى تصورات المديرين حول المشكالت اإلداريـة التـي تواجههـا             .٤
 .اإلدارة المدرسية في مرحلة التعليم الثانوي بالوالية الشمالية

ارس الثانوية بالوالية   التعرف على بعض المشكالت التي تواجه مديري المد        .٥
 .الشمالية وإيجاد الحلول الالزمة لها

  :أسئلة الدراسة 
  :تسعى هذه الدراسة لإلجابة  عن التساؤالت اآلتية

مـديرو المـدارس الثانويـة      واجهها   المشكالت اإلدارية التي ي    درجةما   .١
 ؟ من وجهة نظرهمبالوالية الشماليةاألكاديمية 

 المشكالت اإلدارية مـن     مجالة في   هل توجد فروق ذات داللة إحصائي      . ٢
 ؟والمهنيوجهة نظر المديرين تعزى للمؤهل العلمي 

 المشكالت اإلدارية مـن     مجالهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في         . ٣
 ؟وجهة نظر المديرين تعزى لمتغير الجنس والخبرة 

 المشكالت اإلدارية مـن     مجالهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في         . ٤
 يرين تعزى لمتغير موقع المدرسة ؟ وجهة نظر المد

 المشكالت اإلدارية مـن     مجالهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في         . ٥
 ؟الدورات التدريبيةوجهة نظر المديرين تعزى لمتغير 

 

  :فروض الدراسة
  :     تسعى الدراسة للتحقق من الفرضيات اآلتية

في مجال ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          .١
المشكالت التي يواجهها مديرو المدارس الثانويـة الحكوميـة بالواليـة           

  .الشمالية من وجهة نظرهم



 ٨

 ) ٠,٠٥( ال تـوجد فـروق ذات داللة إحصائية عند متوسط الداللــة          .٢
  المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين تعـزى للمؤهـل          مجالفي  

 .العلمي والمهني

 لة إحـصائية عــند متوسـط الداللـــة        ال توجد فـروق ذات دال     .٣
 المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المـديرين تعـزى   مجالفي  ) ٠,٠٥(

 .     لمتغير الجنس والخبرة

) ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عند مـتوسط الداللــة           .٤
 لمتغير  في متوسطات المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين تعزى        

 .موقع المدرسة

فـي  ) ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند متوسط الداللــة         .٥
 لمتغيـر   متوسطات المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين تعـزى        

 .الدورات التدريبية

   :منهج الدراسة
     يستخدم الباحث النجاز هذه الدراسة المنهج الوصفي القـائم علـي تحديـد             

دام أساليب إحصائية تخدم أغراض الدراسة المشكلة والتحقق منها من خالل استخ
  .والتحقق من  فرضياتها

  :حدود الدراسة
  :     سوف يلتزم الباحث في دراسته بالحدود اآلتية

 األكاديمية  ة تقتصر الدراسة على المدارس الثانوية الحكومي      : الحدود المكانية    .١
  .بالوالية الشمالية بمحلياتها المختلفة

  م٢٠١٣-٢٠١٢ تجرى هذه الدراسة للعام الدراسي :ة الحدود الزماني. ٢
تشتمل عينة هذه الدراسة على جميع مـديري ومـديرات          : المحدد البشري   . ٣

  .المدارس الثانوية األكاديمية الحكومية بالوالية الشمالية
 أداة واحدة موجهـة لمـديري ومـديرات    تقتصر هذه الدراسة على استخدام   .٤

  . المشكالت التي يواجهه مديري هذه المدارسالمدارس الثانوية لتقدير مدى



 ٩

  :مصطلحات الدراسة
  :     فيما يلي بيان لمصطلحات الدراسة

تعرف بأنها حالة شك وارتباك يعقبها حيرة وتردد وتتطلب عمالً أو بحثاً : ةالمشكل
  .)١(للتخلص من هذه الحالة واستبدالها بحالة شعور باالرتياح والرضا

 بأنها صعوبات أو عوائق ماديـة      محمد فوزي الخليفة  فها   عر :المشكالت اإلدارية 
أو معنوية لها عالقة بمجاالت اإلدارة مثل القوانين واألنظمة والتنسيق والتقـارير            
السنوية للعاملين واإلعداد للمهنة وتوفير اإلمكانيات المادية والبـشرية الالزمـة،           

. ة وما شابه ذلـك      وإصالح وترميم المبني المدرسي والمالعب والصحة المدرسي      
 بأنها كل ما من شانه عرقلة سير العمل في المدرسة سواء ما )٢(كما عرفها ديراني

تعلق منها باإلعمال الكتابية أو التالميذ أو العاملين في المدرسة أو المبني المدرسي 
  .أو أولياء األمور

ويستشف الباحث من التعاريف السابقة اتفاقها فـي تعريـف المـشكالت            
رية بأنها عائق مادي أو معنوي يعرقل سير العمـل ويحـول دون تحقيـق               اإلدا

  .األهداف
يقصد به المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وينفق عليها         :  التعليم الحكومي 
  .من ميزانية الدولة
  :اإلدارة المدرسية

 بأنها جملة الجهـود     )٣()٧: ٢٠٠٧العجمي ،   ( عرفها جوردن كما أوردها     
ة في الطرق المختلفة التي يتم من خاللها توجيه الموارد البشرية والماديـة             المبذول

  .النجاز أهداف المجتمع التعليمية

                                                
بوية في المدرسة ومقترحات حلها ، مطبعة سلمان  محمد مصطفى يحيى ، المشكالت التر)1(

 .٥م ، ص١٩٦٨األعظمي ، بغداد ، 

 عيد ديراني ، دراسات استطالعية لمشكالت مديري المدارس االبتدائية بالمناطق القروية بالمملكة )2(
 .٣٥م ، ص١٩٨٧العربية السعودية ، مركز البحوث التربوية ، جامعة الملك سعود ، 

 .٧م ، ص٢٠٠٧العجمي ، اإلدارة المدرسية ، دار المريخ ، الرياض ،  محمد حسنين )3(



 ١٠

ـ       )١(كما عرفها أحمد إبراهيم أحمد      ة بأنها الكل المنظم الذي يتفاعل بايجابي
داخل المدرسة وخارجها وفقاً لسياسة عامة أو فلسفة تربوية تضعها الدولة رغبـة         

  .نناشئيفي إعداد ال
  :مدير المدرسة

هو القائد التربوي الذي يشرف علي تحقيق األهداف التربوية من أجل إعداد 
النشء وتربيته تربية متكاملة روحياً وخلقيا وجسمياً ليـصبح أفـراده مـواطنين             

  .)٢(صالحين قادرين على اإلسهام في بناء مجتمعهم
  :المرحلة الثانوية

  .تعليم العامهي المرحلة النهائية من مراحل ال
  :التحليل

يقصد به تصنيف المشكالت اإلدارية التي تواجه مديري المدارس الثانويـة    
  .بالوالية الشمالية

  :التقويم
يقصد به الكشف عن المشكالت اإلدارية التي تواجـه مـديري المـدارس          

  .الثانوية ومحاولة إصدار أحكام عليها بغرض تقويمها ومعالجة الضعف فيها

                                                
 م١٩٨٥ أحمد إبراهيم أحمد ، نحو تطور اإلدارة المدرسية ، القاهرة ، دار المطبوعات ، )1(

-١٧ محمد منصور حامد ، اإلدارة المدرسية كقيادة تربوية ، مجلة التوثيق التربوي ، العددان )2(
 ٦٣ه ، ص١٣٩٩سعودية ،  ، وزارة المعارف ال١٨



 ١١

  
  
  
  
  
  
  
  

  صل الثانيالف
  

  اإلطار النظري
  



 ١٢

  المبحث األول
  ماهية اإلدارة

  
  :تمهيد 

يحتوي هذا الفصل على مفهوم اإلدارة بشكل عام ، ومفهوم اإلدارة التربوية 
والمدرسية بشكل خاص ، حيث يتم التعرف على هذه المفاهيم من وجهـة نظـر               

درسية والدراسات  الكثير من العلماء ، كما يتناول هذا الفصل مشكالت اإلدارة الم          
  .السابقة ذات الصلة المباشرة بموضوع هذا البحث

  :مفهوم اإلدارة العامة 
أصبحت اإلدارة عملية هادفة في المجتمعات المتقدمة وأن أهميتها تـزداد           
باستمرار في شتى المجتمعات المتقدم منها والنامي ، فاإلدارة لها أهميتها بالنـسبة          

عالج وظيفة طبيعية من وظائف المجتمع تلك هـي         لكل فرد ولكل مجموعة ألنها ت     
تحقيق األغراض واألهداف التي يسعى وراءها الفرد ، أو ترغب فـي تحقيقهـا              

  .)١(الجماعة
لقد ازدادت أهمية اإلدارة بعد التغيرات التي أحدثتها التطورات التكنولوجية          

يواجهـوا  في تشكيل اإلدارة وأنماطها وأصبح على القائمين بأعمـال اإلدارة أن             
  .باستمرار تحديات التنظيم البشري في العالقات اإلنسانية وتعقيداتها

  :تعريف اإلدارة 
ظهرت العمليات اإلدارية في تاريخ اإلنسان عندما أحس بأن التعاون مـع            
غيره من بني البشر أصبح ضرورة حيوية ، وأن األهداف التي يـسعى إليهـا ال                

  .)٢(ة الفرديةيمكن أن تتحقق بالجهد الفردي والطاق

                                                
 .١٥٠م ، ص١٩٧٤علي عبد المجيد عبده ، األصول العلمية لإلدارة والتعليم ، القاهرة ، ) 1(

م ، ١٩٨٤صالح الدين جوهر ، مقدمة في إدارة وتنظيم التعليم ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، ) 2(
 .٣٠ص



 ١٣

واإلدارة كعلم له أصوله وأسسه ومبادئه شيء حديث من مواليـد القـرن             
العشرين ، ونستطيع أن نقول أن أول من تصدى لدراسة اإلدارة بشكل علمي هو              

  .)١(فريدريك تايلور، وقد تأثرت اإلدارة في العالم بأفكاره
في مادة  " عربلسان ال "فكلمة اإلدارة في اللغة كما أوردها ابن منظور في          

أدار يقال أدرت فالن على األمر إذا حاولت إلزامه إياه ، وإدارته على األمـر أي        
 وهي بـذلك    Serve ، وكلمة إدارة في األصل الالتيني هي         )٢(إذا طلبت منه تركه   

 ، هـذا    )٣(تعني الخدمة على أساس أن من يعمل باإلدارة يقوم بخدمـة اآلخـرين            
لنشاط الذي يعتمد التفكير والعمل الـذهني المـرتبط        وتعرف اإلدارة بمعناها أنها ا    

بالشخصية اإلدارية بالجوانب واالتجاهات السلوكية المـؤثرة والمتعلقـة بتحفيـز           
الجهود اإلدارية نحو تحقيق هدف مشترك باستخدام الموارد المتاحة وفقاً ألسـس            

ورسـم  ومفاهيم علمية ووسيلتها في ذلك إصدار القرارات الخاصة بتحديد الهدف           
السياسات ووضع الخطط والبرامج وأشكال التنظيم لتحقيق الهدف وتوجيه الجهود          

  .)٤(وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة
المعرفة الدقيقة لما   : "يعرفها فريدريك تايلور أبو اإلدارة العلمية فيقول هي         

تريد من الرجال أن يعملوه ثم التأكد من أنهم يقومـون بعملـه بأحـسن طريقـة                 
تعني توفير نوع من التعـاون      : "ويعرفها عبد الكريم درويش بأنها      . )٥("صهاوأرخ

  .)٦("والتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة من أجل تحقيق هدف معين

                                                
 م ، ص١٩٧٦ن شمس ، القاهرة ، سيد محمود هواري ، اإلدارة باألهداف والنتائج ، مكتبة عي) 1(

 ١٤٢م ، ص١٩٤٢ابن منظور ، لسان العرب ، دار اللسان العربي ، بيروت ، ) 2(

إبراهيم عصمت مطاوع وأمنية أحمد حسن ، األصول اإلدارية في التربية ، دار المعارف  ) 3(
 .١٥م ، ص١٩٦١القاهرة ، 

 ٩٠م ، ص١٩٨١ات ، الكويت ، ذكي محمود هاشم ، اإلدارة العلمية ، وكالة المطبوع) 4(

)5 (Frederich, Taylor., Shopmanagment. New York. Harper and Bros, 1903, p. 
21. 

م ، ١٩٧٦عبد الكريم درويش ، ليلى تكال ، أصول اإلدارة العامة ، األنجلو المصرية ، القاهرة ، ) 6(
 .٤٩ص



 ١٤

الوصول إلى الهدف بأحسن الوسائل وبأقل التكاليف    "يعرفها لفنجستون بأنها    
هذه . )١("والتسهيالتفي حدود الموارد والتسهيالت مع حسن استخدام هذه الموارد          

االختالفات في معنى اإلدارة تعود إلى أن علم اإلدارة علماً اجتماعياً شامالً يمتـد              
ليشمل سائر األهداف اإلنسانية ويتصل بكافة نواحي الحياة الفردية واالجتماعيـة           

  .)٢(والخاصة والعامة
هـا  بتحليل هذه اآلراء والتعريفات الخاصة بمعنى اإلدارة يرى الباحـث أن          

جميعها تتفق على كيفية التعامل مع الموارد البشرية وغير البشرية لتحقيق أهداف            
منشودة بأدنى تكلفة وأقل جهد وأقصر وقت ، وأن جوهرها هو كيفية التعامل مع              

إن اإلدارة في تقديرنا ليست     : "العنصر البشري بنجاح ، يقول عبد الكريم درويش         
ادية ولكنها محدثة هذه التنمية في ظننا أن هنـاك          نتاجاً للتنمية االجتماعية واالقتص   

دوالً يمكن أن توصف بأنها متقدمة أو متخلفة اقتصادياً بقدر ما هناك دوالً متقدمة              
أو متخلفة إدارياً ذلك أن سر التنمية ال يكمن أساساً في استخدام الثروات وإنما في               

ا فيها مـن طاقـات      كيفية استخدام القوى البشرية وحملها على استخراج أفضل م        
  .)٣("خالقة مبدعة

  :نشأة اإلدارة العامة وتطورها 
اإلدارة كممارسة قديمة قدم المدنيات األولى وإن لم تظهر كعلـم إال فـي              
العشرينات من القرن العشرين ، فقد عرفـت الحـضارات القديمـة كالحـضارة             

الكثير المصرية والحضارة الصينية وحضارة مدن اإلغريق والحضارة الرومانية         
 ، فقد تميزت نظم اإلدارة في الحضارة المصرية القديمـة           )٤(من المبادئ اإلدارية  

بالحوافز التي كانت تعطى للموظفين والتي ال تزال تمثل عامالً مهماً من عوامـل         
وقد عرفت الحضارتان الرومانية واإلغريقية الكثيـر مـن نظـم        . العمل اإلداري 

ففي أثينـا عكـس     . ها أثر في العصر الحديث      وأفكار اإلدارة التي ال يزال لبعض     
                                                

 .٢٢رداح الخطيب ، المرجع السابق ، ص) 1(

 .٤٧ درويش ، المرجع السابق ، صعبد الكريم) 2(

 .٢٦المرجع نفسه ، ص) 3(

 .١٦م ، ص١٩٨٠ ، ٥نواف كنعان ، القيادة اإلدارية ، دار العلوم ، الرياض ، ط) 4(



 ١٥

النظام التربوي مدى التقدم والرقي الحضاري، وأسلوب إدارة شـؤون الحيـاة ،             
فالمطلع على الدراسات التي تناولت المجتمع األثيني يالحظ أن التربية فـي ذلـك        
المجتمع حققت قفزة نوعية في مسيرة الفكر اإلداري اليوناني بتجربته ، فهو فكر             

ر يقبل النمو واالرتقاء والتطور ، كما يتميـز باالبتكـار والحريـة الـسياسية               ح
  .)١(الديمقراطية والمساواة االجتماعية على فترات مختلفة

هذا الفكر الذي تميز بهذه الخصائص يؤكد مدى تنظيم المجتمـع األثينـي             
  .والتشريعات والقوانين اإلدارية الموجودة فيه

فقد شهدت كثيراً من التطورات خـصوصاً فـي         أما اإلدارة عند الرومان     
الجهاز الحكومي باعتبار الحاكم يستمد سلطته من رؤساء األسر األرستقراطية كما          

  .ظهر مبدأ التسلسل اإلداري الذي طبق في الكنسية
   :نظام اإلدارة في اإلسالم

لقد عرفت بالد العرب والمسلمين نظام اإلدارة منذ فجـر اإلسـالم حيـث     
دارة اإلسالمية تشريعاتها وقوانينها من القرآن الكريم والسنة النبويـة          استمدت اإل 

المطهرة ، حيث أتت هذه التشريعات بأروع القيم والدعامات األساسية التي يقـوم             
: عليها علم اإلدارة الحديث وتتضح معالم اإلدارة اإلسالمية فـي قولـه تعـالى               

كلكـم راٍع وكلكـم     : "يه وسلم   وفي قوله صلى اهللا عل    . )٢("وأمرهم شورى بينهم  "
ولهذا نجد أن الفكر اإلسالمي يستند إلى نصوص القـرآن          . )٣("مسؤول عن رعيته  

والسنة النبوية وتعليماتها الشرعية التي تقوم على أسـاس مـن المبـادئ والقـيم            
اإلسالمية التي تسود المجتمع اإلسالمي منذ دعوة اإلسـالم وعلـى الممارسـات             

  .دارية من تخطيط وتنظيم ورقابة للنشاط البشريالفعلية للعملية اإل
  
  

                                                
م ، ١٩٧٧محمد منير مرسي ، تاريخ التربية في الشرق والغرب ، عالم الكتب ، القاهرة ، ) 1(

 .٦٤ص

 .٣٨سورة الشورى ، اآلية ) 2(

 ٢٧٣ ، ص١٩٤٣ ، ٢ ، أحكام أم المعجم  ج١لبخاري ، جرواه ا) 3(



 ١٦

  :اإلدارة الحديثة 
علم اإلدارة العامة علم حديث العهد لم تبدأ دراسته بصورة منتظمة إال منذ             

م ولكنه قفز قفزات كبيرة عقب الحـربين العـالميتين األولـى          ١٩٠٠حوالي سنة   
البـشرية والماديـة    ، إذ أن ظروف الحرب العالمية وضعف اإلمكانات         )١(والثانية

وكثرة أعباء الدولة أبان األزمات تستلزم إدارة على درجة عالية من الكفاءة حتى             
تستطيع االطالع بهذه األعباء وأصبحت اإلدارة تمـارس بوضـوح وتعقـد لهـا            

م، ١٩٢٤المؤتمرات المحلية والدولية حيث عقد أول مؤتمر لإلدارة في مدينة براغ 
رس من خالل مجهودات المفكرين واإلداريين ، وفـي  ثم أصبح الفكر اإلداري يما    

عصر االنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي والتخصصات الدقيقة تطورت دراسة         
اإلدارة العامة كي تواكب العصر ومستجداته وأصبحت هناك إدارات متخصـصة           
مثل إدارة الشركات وإدارة التعليم وغيرها، وظهرت عدد من المدارس اإلداريـة            

  : أولها فكان
  :المدرسة الكالسيكية . ١

تشمل حركة اإلدارة العلمية والبيروقراطية ، ومن أبرز رواد هذه المدرسة           
فريدريك تايلور وهنري غانت وهنري فايول الذي ابتدع مفهوم العملية اإلدارية ،            
وقد ركزت هذه المدرسة على الجانب المادي مهملة الجانب اإلنساني ومفترضة أن 

ني وكسول ويجب الحصول على أقصى طاقة إنتاجية له من خالل تحفيزه            الفرد أنا 
وركزت هذه المدرسة على تحقيق الكفاية اإلنتاجية التي تمثل النسبة بـين  . بالمال  

واالتجاه . كمية اإلنتاج وجودته وسرعته وبين الموارد المستخدمة للحصول عليه          
كما أنهـا تعنـي     " حكم المكتب  "الثاني لهذه المدرسة هو البيروقراطية والتي تعني      

تأدية المهام والواجبات ضمن اللوائح والقوانين كما هي ، وكان رائدها هو العـالم          
األلماني ماكس وبر ومن خصائصها عدم التحيز أي أن جميع القوانين يجـب أن              
تنفذ بصورة غير شخصية ، كما أن من خصائصها تقسيم األعمال والتـدرج فـي       

لكتابي لكل ما يصدر من أوامر وقـرارات ، ومـن مـشاكل             الوظائف والتدوين ا  
                                                

م ، ١٩٦٣سليمان محمد الطحاوي ، مبادئ علم اإلدارة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ) 1(
 .٣٤ص



 ١٧

البيروقراطية أن الوسائل تصبح غايات ، ويصبح هم الموظفين هو تطبيق األنظمة            
والقوانين واللوائح دون النظر إلى روحها ، كما يؤخذ عليها ظاهرة الجمود وعدم             

  .)١(المرونة والروتين الممل ومقاومة التغيير
   :المدرسة السلوكية. ٢

اهتمت بدراسة سلوك الفرد والجماعة أثناء العمل ، معتمدة على دراسة علم  
النفس واالجتماع اللذين يبحثان في سلوك اإلنسان مع اآلخرين ، وأسـس سـلوك              
الجماعات وكيفية أثرها على األفراد ، وأثر الفرد على المنظمة وأثر المنظمة على   

نسان بالبيئة التي تحيط به ودراسـة     سلوك الفرد والجماعة والبحث حول عالقة اإل      
العالقات االجتماعية وتحليلها وتركيب البنية االجتماعية المـؤثرة فـي الـسلوك            

  .)٢(اإلنساني وأثر ذلك على اإلنتاجية
  :حركة العالقات اإلنسانية . ٣

تنظر هذه المدرسة إلى أن المنظمة هي عبارة عن نظام اجتماعي باإلضافة            
اً وأن إثارة دوافع األفراد ال تتم بالحوافز المادية فقط ؛ بـل ال        إلى كونها نظاماً فني   

بد من تقديم الحوافز المعنوية واالهتمام بإنسانية اإلنسان ، كما ترى بأن الجماعات             
غير الرسمية تلعب دوراً مهماً في أداء العاملين وإنتاجهم ، كما ربطت بين إنتاجية        

  .الفرد العامل وبين رضاه
هتمام بحركة العالقات اإلنسانية في اإلدارة بعد النتـائج التـي           ولقد بدأ اال  

توصل إليها فريق من العلماء يرأسهم ألتون مابو من تجارب هوثورن في شـركة        
وجملة القول أن العالقات اإلنسانية     . الكهرباء الغربية بالواليات المتحدة األمريكية    

  :في اإلدارة قد
شابك معقد يزداد هذا التعقيد عنـدما       أثبتت أن السلوك اإلنساني موضوع مت      -

  .يعمل اإلنسان في مجموعات صغيرة وتحت ظروف تنظيمية مختلفة
 .أثبتت أثر الجو اإلشرافي على سلوك مجموعات العمل -

                                                
 ، ٢طبعة الصفدي ، عمان ، طفؤاد الشيخ سالم وآخرون ، المفاهيم اإلدارية الحديثة ، م) 1(

 .٤٠-٣٠، صم١٩٨٥

 .٤٥سه ، صالمرجع نف) 2(



 ١٨

أثبتت أن األفراد العاملين في وحدة إدارية أو إنتاجية يكونون على اتـصال        -
 .دائم مع بعضهم البعض

بية التطبيق فهي تنطبق على مجموعـة مـن         أثبتت أن القواعد اإلدارية نس     -
  .)١(العمال ال تنطبق على أخرى

  :اإلدارة باألهداف . ٤
يعتبر هذا النمط من أنماط اإلدارة الحديثة ويعتمد علـى أسـلوب اعتبـار             
األهداف الموضوعة للمؤسسة ومدى تحقيقها أنها هي المقياس األساسي المعتمـد           

 على مشاركة المرؤوسين في وضع األهداف       لنجاح اإلدارة ، وينطوي هذا االتجاه     
كما تتيح قدراً أكبر من حرية اختيار أسلوب العمل المناسب ، والعامـل هنـا ال                
يحاسب على طريقة أدائه ؛ بل على نتائج العمل ، وكثيراً ما يلجأ التربويون إلـى              
هذا النمط خاصة عندما تتعرض مؤسساتهم للمقارنة مع غيرها مـن المؤسـسات             

ية بالنتائج لكل منها مديرو المدارس الثانوية يهتمون بنتـائج طالبهـم فـي           التربو
المدارس الثانوية ، ويقيمون عمل المدرسة والمعلمين واإلدارة بنتائج الطـالب ،            

  .)٢(وهي من األهداف النهائية للمدرسة الثانوية
  :نظرية النظم . ٥

ببنـاء عـضوي   تنظر هذه النظرية للمؤسسة على أنها نظام أشبه ما يكون     
متكامل تتفاعل المنظومات الفرعية المكونة له من عاملين وبنية مادية ومواد خام            
وإدارة مع بعضها البعض مشكلة مدخالت وعمليات ومخرجات النظـام لتحقيـق            

  .)٣(الغايات المرسومة
  
  

                                                
م ، ١٩٨٥حمدي أمين ، الفكر اإلداري اإلسالمي المقارن ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ) 1(

 .٣٥ص

طه جميل الخرشة ، تحليل وتقويم فاعلية برامج تدريب مديري ومديرات المدارس الثانوية ) 2(
 .٢٠م ، ص٢٠٠٠، الحكومية باألردن ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم درمان اإلسالمية 

 .٢٠المرجع نفسه ، ص) 3(



 ١٩

  :أهمية اإلدارة 
كـان  تكمن أهمية اإلدارة من خالل ارتباطها ارتباطاً وثيقاً باإلنسان سواء           

ذلك بشكل عفوي أو منظم ، وتلعب دوراً كبيراً في تطوره وتقدمه فـي مختلـف                
ولقد أصبحت اإلدارة في    . جوانب الحياة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي         

عصرنا الحاضر من أعظم القوى المؤثرة في حياتنا في مختلف المجاالت وعلـى             
همية اإلدارة حيـث يـرى أن   ويبرز إبراهيم عصمت مطاوع أ    . )١(جميع األصعدة 

العصر الذي نعيش فيه أطلق عليه العديد من المسميات فمـن عـصر اكتـشاف               
الفضاء إلى عصر التغيير السريع إلى عصر الكمبيوتر ولعله مـن اإلنـصاف أن        
نسمي هذا العصر عصر اإلدارة العلمية فما من نشاط أو اكتشاف أو اختـراع أو               

كون من ورائها اإلدارة التي تدفعها وتخرجها إلـى         خدمة إنتاجية أو تعليمية إال وي     
حيز الوجود ، فاإلدارة هي المسئولة عن النجاح أو اإلخفاق الـذي تـصادفه أي               
مؤسسة من المؤسسات أو وزارة من الوزارات أو مجتمع من المجتمعات ولها اليد  
 الطولى في تقرير األمور وتصريف شؤون الحياة وتحقيق األهداف التي يطمح أي           

  .)٢(مجتمع في الوصول إليها
فاإلدارة الناجحة كما يرى عرفات عبد العزيـز إلـى جانـب كونهـا أداة       
محافظة واستقرار في المجتمع فهي إذْ تساير التغيير وتعمل من أجلـه ينبغـي أن     
تهذبه وتنسقه وتهدئ من سرعة اندفاعه وتسرع من هدوء حركتـه وتحـول دون         

ر به وتحل فيه من القديم أحسنه ، كـل هـذا   تزعزعه وتبعد عنه ما عساه أن يض      
  .)٣(وفق الفلسفة واإلطار المتجدد الذي يعمل فيه

  

                                                
إبراهيم عصمت مطاوع وأمينة أحمد حسن ، األصول اإلدارية للتربية ، دار الشروق للنشر ، ) 1(

 .٢٠م ، ص١٩٩٨جدة ، 

سيف اإلسالم سعد ، اإلدارة التربوية والتخطيط التربوي ، مطبعة جامعة الخرطوم ، الخرطوم ، ) 2(
 .٩م، ص٢٠٠٥

د العزيز سليمان ، استراتيجية اإلدارة في التعليم ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، عرفات عب) 3(
 .٢٢م ، ص١٩٧٨



 ٢٠

  :مقومات اإلدارة 
يجمع المتخصصون في اإلدارة على أن العملية اإلدارية تتألف من عناصر           

فمنهم من قسم " الوظائف"أو عمليات فرعية إال أنهم يختلفون في عدد هذه العناصر 
كما يرى . )١(التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة: ة إلى أربعة ، هي مقومات اإلدار

التخطـيط والتنظـيم ، والتوجيـه    : كونر وأودنيل أن مقومات اإلدارة ستة هـي       
: بينما يرى آخرون أن وظـائف اإلدارة تـشمل          . والتنسيق ، والتوظيف والرقابة   

، اإلشـراف والتوجيـه ،     التنبؤ والتخطيط والتنظيم والتوظيف والتنسيق والتمويل       
  .)٢(الرقابة ، واتخاذ القرار

ولكن األمر الذي يكاد أن يكون متفقاً عليه أن الوظائف الرئيـسة لـإلدارة            
التخطـيط ، التنظـيم ، التوجيـه ، الرقابـة ،            : تنحصر في خمسة عناصر هي      

والتقويم، ويتفق الباحث مع هذا الرأي استناداً إلى أن وظيفة التخطـيط تنطـوي              
ضمونها على عملية التنبؤ ، كما أن وظيفة التنظيم تشتمل على عملية التنـسيق              بم

والتوظيف ، كما أن عملية التوجيه تشمل اإلشراف والمتابعة ، وفيما يلي المقومات 
  :الرئيسة لعملية اإلدارة 

  :التخطيط 
يعتبر التخطيط الوظيفة األولى من وظائف اإلدارة ، وقد عرفه أوروك نقالً        

عملية ذكية وتصرف ذهني لعمل األشياء بطريقة       "ح عبد الحميد على أنه      عن صال 
ووفق هذا المفهوم فـإن     . )٣("منظمة قبل العمل في ضوء الحقائق بدالً من التخمين        

وظيفة التخطيط تسبق جميع العمليات اإلدارية إذْ يتم من خاللها تحديـد األعمـال          
 ووقت تنفيذها ضمن خطة موضـوعة       الواجب القيام بها مستقبالً ، وكيفية تنفيذها      

إذن فالتخطيط فـي    . تشمل السياسات والبرامج واإلجراءات الالزمة لتنفيذ العمل        
اإلدارة التربوية يعني تخطيط النظام التعليمي في ضوء السياسة المرسومة وهـذه            

                                                
 .١٧فؤاد الشيخ سالم ، المرجع السابق ، ص) 1(

 .٧٥م ، ص١٩٩٥المغربي كامل وآخرون ، أساسيات في اإلدارة ، دار الفكر ، عمان ، ) 2(

، كر اإلداري المعاصر ، دار المريخلمدرسية في ضوء الفصالح عبد الحميد مصطفى ، اإلدارة ا) 3(
 .٢٦م ، ص٢٠٠٢الرياض ، 



 ٢١

 ، للوصـول بـالتخطيط إلـى        )١(بدورها نتيجة لدراسة واقع الحياة في المجتمـع       
  :وب ال بد من التأكيد على ما يليالمستوى المطل

يجب أن يكون التخطيط مبنياً على حاجات طبيعيـة لكـل مـن التنظـيم                .١
  .والعاملين فيه

أن يتضمن التخطيط تحديد األهداف واإلجـراءات والوسـائل واألنـشطة            .٢
 .الالزمة والتقويم ، فهذه األبعاد تعتبر الهيكل التنظيمي ألي خطة

كانات التنظـيم البـشرية والماديـة ، فـإذا     يجب أن يتالئم التخطيط مع إم  .٣
تعارض التخطيط مع هذه اإلمكانات بات من الـصعوبة بمكـان تحقيـق             

 .األهداف

 .ال بد من مشاركة كافة األطراف من رؤساء ومرؤوسين في التخطيط .٤
 .التخطيط عملية مستمرة ترافق عمليات التنظيم .٥

 ، فـالخطط    للتخطيط أنواع فهنالك الخطط القـصيرة والخطـط الطويلـة          .٦
القصيرة مرحلية يمكن أن تعالج العمل في وقت قصير كالخطط اليومية ،            
أما الخطط الطويلة تحتاج إلى وقت طويل ، والفرق في هـذين النـوعين              

 .يكمن في األهداف

التخطيط مستويات متعددة ، فهنالك تخطيط على مستوى اإلدارة العليـا ،             .٧
لتخطيط على مستوى اإلدارة    والتخطيط على مستوى اإلدارة الوسطى ، وا      

الدنيا فكل مستوى من هذه المستويات يقوم بالتخطيط إلنجاز المهام الموكلة           
  .)٢(إليه

  :التنظيم 
يعتبر التنظيم الوظيفة الثانية من وظائف العملية اإلدارية وهو وظيفة إنشاء           

تلفة أو  الهيكل المتكامل للمؤسسة أو الجهاز اإلداري وتحديد األقسام اإلدارية المخ         

                                                
 .١٩عرفات عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص) 1(

 .٣١-٢٧يعقوب حسن نشوان ، المرجع السابق ، ص) 2(



 ٢٢

اختصاصات تلك األقسام وعالقاتها المتداخلة وتحديد خطوط االتصال والمـسئولية      
  .)١(والسلطة والجهاز

فالتنظيم من خالل هذا التعريف هو وظيفة إدارية تعني بتحديـد الوظـائف    
والمسئوليات والمهام والواجبات والصالحيات والعالقات بين الوظائف المختلفـة         

يالً يساعد األفراد على تأدية أعمالهم دونما حدوث تعارض         كي تشكل بمجموعها دل   
  .وازدواجية خالل التنفيذ

  :التوجيه 
يقصد به ضبط العمل في التعليم وتوجيهه نحو األهداف بفاعلية ، وفي هذه             
العملية تتم مراقبة العمل في التنظيم وتقديم الخبرة والمسئولية من قبـل الرؤسـاء        

 ،  )٢(مل المنتج المستمر الذي يحقق أهداف التنظـيم       والمرؤوسين وحفزهم إلى الع   
ويعني أيضاَ أن يعمل اإلداري على متابعة تنفيذ األعمال في مؤسسته للتحقق مـن       
أن كل فرد فيها يقوم بالواجبات والمسؤوليات المناطة به فـي عملـه ، كمـا أن                 

عليتهما، وظيفة التوجيه تتوقف بصفة أساسية على مدى كفاية التخطيط والتنظيم وفا
فالتوجيه يتوقف على تحديد األهداف ووضوحها لجميع العاملين ، ويتوقف أيـضاً            

. )٣(على مدى فهم هيئة اإلشراف والتوجيه الفني واإلداري للسياسات الموضـوعة          
  :ويمكن تلخيص أهداف التوجيه في اآلتي 

  .حث الموظفين على االبتكار واإلبداع لتحقيق األهداف المبتغاة .١
 .لى التفكير المستقلتشجيعهم ع .٢

 .حل منازعاتهم وخالفاتهم .٣
 .ربط جهودهم والتنسيق بينها .٤

حفزهم على العمل وتفويض صالحياتهم وتوزيع مسؤولياتهم علـيهم قـدر       .٥
  .)٤(سلطاتهم ومحاسبتهم على النتائج

                                                
 .١٦رداح الخطيب وآخرون ، المرجع السابق ، ص) 1(

 .٣٣يعقوب حسين نشوان ، المرجع السابق ، ص) 2(

 .٢٠٨ إبراهيم عصمت مطاوع وآخرون ، المرجع السابق ، ص)3(

 .٣٣يعقوب حسين نشوان ، المرجع السابق ، ص) 4(



 ٢٣

  :الرقابة 
تعتبر الرقابة وظيفة مهمة من وظائف العملية اإلدارية ، إذْ من خاللها يتم             

ى نتائج األداء الفعلي ومقارنتها باألداء المخطط له لتصحيح االنحرافات الوقوف عل 
  .إن وجدت

وتعرف الرقابة على أنها اإلشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة 
  .)١(كيفية سير العمل والتأكد من سالمة تنفيذه

والرقابة يمكن أن تكون وقائية تسعى إلى توقع حدوث الخطأ قبل وقوعه ،             
 السعي إلى منعه ، أو عالجية تسعى إلى معالجة الخطأ عند وقوعه أو فجائيـة                ثم

على شكل جوالت تفتيشية دون إنذار أو إشعار مسبق ، وقد تكون رقابة مـستمرة          
أو رقابة خارجية تمارس مـن      . تصاحب مراحل العمل منذ البداية وحتى النهاية        

  .خالل أجهزة خارجية على المؤسسة
 أن يقوم بنفسه عملية الرقابة ؛ بل عليه أن يفوض القيام           وليس على الرئيس  

بها لمساعديه ، ألنه إذا تولى الرقابة بنفسه شُغل بها عن واجبه األصـلي وهـو                
  .)٢(التخطيط ورسم السياسات

  :التقويم 
فالتقويم هو عملية مستمرة تقتضيه طبيعة أي عمل بصفة عامة وما يتصل            

ن العمليات التربوية والتعليمية هي عمليات إعداد       بالتربية بصفة خاصة ، باعتبار أ     
  .أجيال تسهم في بناء مجتمعاتهم وهذا هو جوهر اإلدارة التعليمية

والتقويم بهذا المعنى يعني أن تقوم اإلدارة بمراجعـة العمليـات اإلداريـة        
المختلفة التي يقوم بها هو والعاملون معه لمعرفة إلى أي مدى يتم تحقيق األهداف              

شودة فيها ، واالستفادة من التجارب التي مرت بها المؤسـسة للحكـم علـى               المن
  .الخطط الموضوعة، لتعديلها أو تغييرها

                                                
 .١٨٢فؤاد الشيخ سالم ، المرجع السابق ، ص) 1(

حسن عبد الرحمن الحسن ، المبادئ األساسية في اإلدارة التربوية ، مجلة الجامعة ، مركز ) 2(
 .١٢م ، ص١٩٩٦ية ، العدد الثاني ، البحوث ، جامعة أم درمان اإلسالم



 ٢٤

  المبحث الثاني
  اإلدارة التعليمية

  
  :تمهيد 

تعتبر اإلدارة التعليمية مهنة حديثة بالمقارنة بالتخصصات األخرى في حقل         
نفسها ؛ حيث أننا قل ما نجد كتابات        التعليم وإن كان ممارستها قديمة قدم البشرية        

 ، وحتـى عـام      )١(في هذا الميدان يرجع تاريخها إلى ما قبل بداية القرن الماضي          
م لم يكن هناك معهد أو كلية جامعية تقدم برنامجاً متخصصاً فـي إعـداد               ١٩٠٠

مديري المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم ، ومعنى هـذا أن المؤسـسات              
انت تدار بواسطة من عملوا فيها لفترات طويلة وتمتعوا بخبرة ، ولقـد           التعليمية ك 

ثبت أن تعليم اإلدارة من الخبرة فقط عملية بطيئة في معظمها ، وأن االلتجاء إلى               
الخبرة فقط يعني تجاهالً للكم الهائـل مـن المعلومـات الحديثـة عـن اإلدارة                

  .)٢(وأساليبها
يدان علمي من الميادين الحديثة ، فقد بـدأ         أما االهتمام باإلدارة التعليمية كم    

أوالً في الواليات المتحدة األمريكية في النصف األول من القرن الماضي ، حيـث   
م بتقـديم منحـة ماليـة    ١٩٤٦ Kellogg Foundationقامت مؤسسة كيلـوج  

للجامعات األمريكية لدراسة وتطوير اإلدارة التربوية ، كمـا قامـت بعـد ذلـك               
ة بإجراء الدراسات والبحوث إلرساء اإلدارة التعليمية على أسـس      السلطات المحلي 

أما االهتمام بالدراسات والبحوث في المملكة المتحدة فقد جاء متـأخراً ،            . علمية  
  .)٣(حيث بدأ االهتمام بها في الستينيات من القرن الماضي

                                                
م ، ١٩٨٢محمد منير مرسي ، اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها ، عالم الكتب ، القاهرة ، ) 1(

 .١١ص

 .٣١يعقوب حسين نشوان ، المرجع السابق ، ص) 2(

قاهرة ، جريفث ، نظرية اإلدارة ، ترجمة محمد منير مرسي وآخرون ، عالم الكتب ، ال) 3(
 .٣٣-٣٢، صم١٩٧٢



 ٢٥

ة ومن المجتمع األمريكي والبريطاني انتقل االهتمام بدراسة وتطوير اإلدار        
التعليمية على أسس علمية إلى بقية دول العالم ، ومن ثم أصبحت اإلدارة التعليمية              
علماً من العلوم التربوية وليدة القرن العشرين التي فرضت نفسها علـى مجـال              

  .الدراسات األكاديمية في الكليات الجامعية
  :مفهوم اإلدارة التعليمية 

ة بتحديد مسميات األلفـاظ  تقتضي المعالجة الموضوعية ألي موضوع بعناي   
والمفاهيم المستخدمة ، وتبرز دائماً مشكلة التعريفات لتفرض نفسها بإلحاح ، فقـد         

  .)١(أصبح من أهم معايير أي دراسة علمية مدى التزامها بالتعريفات اإلجرائية
واإلدارة التعليمية هي مفهوم واسع يصعب تحديد حصر معانيـه ، فهـو              

احي اإلدارية التقليدية وإنما يرتبط بالنظام التعليمي ككل        مفهوم ال يقتصر على النو    
وهذا المعنى يشمل كل ما يتصل بالتلميذ وأفراد الجهاز اإلداري والهيئة التعليميـة       
وبرنامج الدراسة وصياغة األهداف التربوية وطرق التدريس واإلشـراف علـى           

وطيد العالقات بـين    األنشطة والفعاليات المختلفة وتمويل وإدارة هذه النشاطات وت       
  .)٢(البيئة المحلية وغيرها من العمليات التربوية التي تقع داخل المدرسة أو خارجها

أما من حيث تعريف اإلدارة التعليمية فليس هناك تعريف عام شامل محدد            
متفق عليه من جانب المتخصصين والمشتغلين بميدان اإلدارة التعليمية ، ويرجـع            

ويورد الباحث في هذا المقـام      . م المتعلقة بهذا الشأن     ذلك الختالف وجهات نظره   
  :بعضاً من هذه التعريفات 

هي مجموعة العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها داخـل المنظمـات       -
التعليمية أو بينها وبين نفسها لتحقيق األغراض المنـشودة فـي التربيـة             

فـي الميـادين األخـرى    واإلدارة التعليمية بهذا المعنى شأنها شأن اإلدارة  
  .)٣(وسيلة وليست غاية في حد ذاتها

                                                
 .١٨محمد منير مرسي ، المرجع السابق ، ص) 1(

م ، ١٩٨٤محمد إبراهيم وآخرون ، دراسة لدوافع اإلدارة التعليمية لدولة قطر ، مركز البحوث ، ) 2(
 .٤١ص

 .١٩محمد منير مرسي ، المرجع السابق ، ص) 3(



 ٢٦

تعرف بأنها العملية التي يدار بها النظام التعليمـي فـي المجتمـع وفقـاً                -
أليديولوجيته وظروفه السياسية واالقتصادية واالجتماعية لتحقيق أهـداف         
المجتمع القومية في التعليم وهي تربية الصغار والكبار وإعدادهم للحياة في           

 .)١(لمجتمع وتوفير القوى البشرية الالزمة لدفع حركة الحياة فيها

أما البعض اآلخر فيعرفون اإلدارة التعليمية بأنها مجموعة مـن األفكـار             -
واالتجاهات والفعاليات اإلنسانية التي توضح األهداف وتضع الخطط وتنظم         

لتـدريب  الهياكل التنظيمية وتخلق الوظائف اإلدارية التي تعمل بالتنفيـذ وا         
  .)٢(والمتابعة والتقويم على تحقيق السياسة العامة للتعليم في المجتمع

مما سبق من تعريفات يتضح أن اإلدارة التعليمية هـي ترجمـة األفكـار              
والنظريات أو الفلسفات إلى واقع ، كما أنها أداة لتوجيه التغيـرات االجتماعيـة               

قيق أهداف التربيـة االجتماعيـة      والتيارات الثقافية وتحسين العملية التربوية وتح     
  .)٣(واالقتصادية والسياسية واإلنسانية التي أقرتها الدولة

  :أهمية اإلدارة التعليمية 
تعد اإلدارة بصفة عامة ضرورة اجتماعية لنجاح المؤسسات واألفراد فـي           
أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم المشتركة ، كما تعد اإلدارة عملية تحويل النظريـات       

  .)٤(فات من مجرد الفكر إلى التطبيق الفعلي بصورة منظمةوالفلس
كل هذا يمثل أهمية اإلدارة بوجه عام من حيث كونها ضرورة اجتماعيـة             
وهذا يصدق على اإلدارة التعليمية باعتبارها فرعاً من فروع اإلدارة العامة فضالً            

                                                
ة وهيب سمعان وآخرون ، جيمس هارولد فوكس ، اإلدارة المدرسية مبادئها وعملياتها ، ترجم) 1(

 .١٠م ، ص١٩٦٤مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، 

محمود عبد الرازق وآخرون ، التربية المعاصرة ، طبيعتها وأبعادها ، دار المقام ، الكويت ، ) 2(
 .١٦٤م ، ص١٩٨٩

ألردن ،  مفاهيمها ووظائفها ونظرياتها ، مكتبة األقصى ، ا–طه الحاج يس ، اإلدارة التربوية ) 3(
 .١٢م ، ص١٩٨١

م ، ١٩٦٠محمد أحمد الغنام ، في اإلدارة التعليمية ، صحيفة التربية ، العدد األول ، نوفمبر ) 4(
 .٦١ص



 ٢٧

ألهـداف  عن كونها متصلة بالتعليم ، والتعليم أداة أساسية مـن أدوات تحقيـق ا             
  .، وكل تطوير للتعليم قوامه التطوير في إدارتهالقومية

  :عالقة اإلدارة التعليمية باإلدارة العامة 
تعد اإلدارة التعليمية من أهم مجاالت اإلدارة العامة ألنها تتولى إدارة النظام 
والتعليم وتعتبر العالقة بينهما عالقة جزء من كل ألن اإلدارة التعليمية تتفق مـع              

إلدارة العامة في اإلطار العام للعمل ، أما فيما يتصل بالتفاصيل فإن إدارة التعليم              ا
تشتقها من طبيعة العمل التربوي فاإلدارة كي تكون وظيفية ال بد أن تختلف مـن               
مجال إلى آخر ؛ بل من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة وظروف كل مؤسـسة               

سسة بغيرها من المؤسـسات التـي   وعدد العاملين بها ونوعياتهم وعالقة هذه المؤ   
  .)١(تعمل على تطبيق أهداف المجتمع

كما تلتقي اإلدارة العامة واإلدارة التعليمية في كونهما ال يسعيان إلى تحقيق           
ربح وإنما هدفهما هو تقديم الخدمة التعليمية في أحسن صورة وأعلى كفاءة ، كما              

 من الكفاية الممكنة ، فـاإلدارة       يرتبطان في عملية اتخاذ القرار وتنفيذه بأعلى قدر       
التعليمية تسعى لضمان نجاح التعليم في أداء مهمته السامية أال وهي تربية الصغار 
وإعدادهم للحياة في المجتمع ، وتسعى أيضاً لتحقيق أهـداف المجتمـع وأهـداف          
أفراده ، وفوق كل ذلك تتأثر فلسفة اإلدارة التعليمية في أي مجتمع من المجتمعات              

  .)٢(سفة اإلدارة العامة السائدة فيه تأثراً مباشراًبفل
  :العالقة بين اإلدارة التعليمية واإلدارة التربوية 

معظم الدارسين لإلدارة التربوية ال يفرقون بين مصطلح اإلدارة التربويـة           
واإلدارة التعليمية ، فالواقع أن هذه المفاهيم قد شاع استخدامها في أدبيـات اإلدارة        

وقد تستخدم اإلدارة التربوية بمعنـى اإلدارة       . ولت ميدان التربية والتعليم     التي تنا 
التعليمية أي أنهما تعنيان شيئاً واحداً ، لكن مفهوم اإلدارة التربوية أشمل وأعم من              

                                                
 ، ٣عبد الغني عبود ، إدارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط) 1(

 .٧٢م، ص١٩٩٠

م ، ١٩٩٢مدرسة االبتدائية ، األنجلو المصرية ، القاهرة ، عبد الغني عبود وآخرون ، إدارة ال) 2(
 .٨٩ص



 ٢٨

مفهوم اإلدارة التعليمية، إذْ أن اإلدارة التربوية تعنى بإدارة المؤسسات التعليميـة            
المسئولية ابتداء من المدرسة وانتهاء بأعلى سلطة في        على اختالف مستوياتها في     

المؤسسة التربوية كوزارة التربية والتعليم أو غيرها من المسميات حسب ما هـو             
وتشمل اإلدارة التربوية بهـذا المعنـى الواسـع إدارة    . مستقر في النظام التربوي  

عالميـة  المؤسسات التعليمية األخرى ، كالجامعـات والكليـات والمؤسـسات اإل     
والدينية، أما الذين يستخدمون مصطلح اإلدارة التعليمية فيرون أنها أكثر تحديـداً            

  .ووضوحاً من حيث المعالجة العلمية
أما عالقة اإلدارة التعليمية باإلدارة التربوية فهي عالقة وثيقة ووطيـدة ،            

حين فالتربية أشمل من التعليم ، والتعليم جزء من التربيـة ، وأن كـال المـصطل               
متالزمان ومتممان لبعضهما البعض ، فاإلدارة التربوية مسئولية المجتمع بقطاعاته 
ومؤسساته التربوية والتعليمية واإلعالمية والدينية فهي التي تحدد األهداف التربوية 
العامة ، أما اإلدارة التعليمية فهي ترسم وتحدد السياسات واألسـاليب والوسـائل             

لتربوية ، وتصبح اإلدارة التعليمية هـي المـسئولة عـن        وكيفية تحقيق األهداف ا   
التعليم والتربية وذلك من خالل قنوات اتصال فاعلة مـع قطاعـات ومؤسـسات              

  .المجتمع المؤثرة في التربية
  :وظائف اإلدارة التعليمية 

  :يمكن إيجاز أهم وظائف اإلدارة التعليمية فيما يلي 
 الناجحة بين المدرسة والمجتمع ؛ ألن       القيام ببرنامج فعال لتحقيق العالقات     .١

المدرسة مؤسسة اجتماعية قامت لخدمة المجتمع وتحقيق أغراضـه فـي           
  .تربية النشء

تطوير المناهج الدراسية ويقصد بذلك تطوير العملية التربوية مـن حيـث             .٢
 .األداء والمحتوى

 القيام بتوفير الخدمات التي تكمل التعليم المنظم داخل الفصل والتي تخـص     .٣
التالميذ ، وأهم هذه الخدمات هي الخدمات العلمية واالجتماعية والتوجيـه           
واإلرشاد والعالج ومختلف الخدمات السيكولوجية وتوفير الكتب الدراسـية      

 .ووسائل النقل وغيرها



 ٢٩

توفير القوى البشرية الالزمة لتنفيذ البرامج التعليمية وكذلك رسم سياسـة            .٤
هم وتوجيههم وتـوزيعهم واإلشـراف      العاملين ومستوياتهم وأسس اختيار   

 .عليهم

 .اإلشراف على المباني المدرسية والتجهيزات .٥

االهتمام بالشؤون المالية مثل إعداد الميزانية وترتيب مرتبـات العـاملين            .٦
  .)١(وعالواتهم وترقياتهم والمشتريات والمناقصات وعمل الميزانية الختامية

  :خصائص اإلدارة التعليمية
  :ص رئيسة مميزة لإلدارة التعليمية الناجحة ، من أهمها هنالك عدة خصائ

  .أن تكون متمشية مع الفلسفة االجتماعية والسياسية للدولة -
أن تتسم بالمرونة في الحركة وأن ال تكون ذات قوالب جامدة ثابتة وإنمـا               -

 .تتكيف حسب مقتضيات الموقف وتغير الظروف

ئ حـسب مقتـضيات     أن تكون عملية بمعنى أن تكيف األصول والمبـاد         -
 .الموقف العلمي

أن تتميز بالكفاءة والفاعلية ويتحقق ذلك باالسـتخدام األمثـل إلمكاناتهـا             -
البشرية والمادية والنجاح في تحيقيق األغراض المنشودة في تربية الـنشء    

 .)٢(ومدى ما تحققه المدرسة في مجال التدريس والتعليم

راً في السنوات األخيرة ، وجاء      تطورت النظرة لإلدارة التعليمية تطوراً كبي      -
  :هذا التطور نتيجة للعوامل اآلتية 

  .إضفاء الصيغة العلمية على اإلدارة واعتبار رجل اإلدارة صاحب مهنة  )أ 
 .استخدام النظريات والنماذج في دراسة اإلدارة )ب 

االعتراف بالقوة الجديدة التي تشكل النظرة الجديدة لإلدارة ، كالتكنولوجيـا         ) ج 
واهر السكانية والعقائد األيديولوجية والتغير والصراع في نظام  الحديثة والظ 

 .القيم واالنفجار المعرفي وما شاكل ذلك
                                                

م ، ١٩٨٥أحمد إبراهيم أحمد ، نحو تطور اإلدارة المدرسية ، دار المطبوعات ، القاهرة ، ) 1(
 .٢٠ص

 .٢١محمد منير مرسي ، المرجع السابق ، ص) 2(



 ٣٠

 .تحليل اإلدارة إلى بعدين رئيسين أحدهما يتعلق بالمحتوى واآلخر بالطريقة  ) د 

تركز الدراسة على اإلدارة باعتبارها ظاهرة سلوك وأداء وتفاعل اجتماعي            )ه 
  .)١(وعالقات إنسانية

  :لمهارات التي يتطلبها الرئيس اإلداري ا
يتطلب في من يقوم بالعمل التربوي مجموعة من المهارات التـي تعتبـر             

  :ضرورية لنجاح اإلدارة التعليمية منها اآلتي 
  :المهارات التصورية . ١

ويقصد بها المقدرة على ابتكار األفكار واإلحساس بالمشكالت والتفنن فـي           
ر المهارات التصورية مـن المهـارات الالزمـة لمـدير     إيجاد حلول لها ، وتعتب    

المدرسة ، وهي في نفس الوقت من أصعب المهارات بالنسبة لـه فـي تعلمهـا                
واكتسابها ، ونعني المهارات التصورية لمدير المدرسة مهارتـه فـي التـصور             
والنظرة إلى التربية والتعليم في اإلطار العام الذي يرتبط فيـه النظـام التعليمـي          

لمجتمع وليس مجرد نظرة جزئية إلى التعليم في نطاق مرحلة تعليمية أو مـادة              با
  .)٢(دراسية

) اإلدراكية(وعلى هذا فإن نجاح أي قرار يتوقف على المهارات التصورية           
  .التي يتمتع بها أولئك الذين يتخذون القرارات

  :المهارات الفنية . ٢
لعلميـة والفنيـة التـي      نقصد بها توفر قدر كبير من المعلومات األصول ا        

يتطلبها نجاح العمل اإلداري والقدرة على تنظيم الظروف التي تمكِّن الجماعة من            
تحقيق أهدافها والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المحدد ، والقدرة على         
المزج بين اإلدارة والقيادة والقدرة على التنبؤ برد فعل القرارات التي تتخـذها ،              

طلب من إدارة التعليم أن تضع برامج تدريبية فعالة تساعد مديري المدارس وهذا يت
  .على النمو المهني ومجاالت عملهم

  
                                                

 .٢٠رداح الخطيب وآخرون ، المرجع السابق ، ص) 1(

 .٣٢يد مصطفى ، المرجع السابق ، صصالح عبد الحم) 2(



 ٣١

  :المهارات اإلنسانية . ٣
ويقصد بها القدرة التي يستطيع بها رجل اإلدارة التعامل بنجاح مع اآلخرين      

اإلنتـاج  ويجعلهم يتعاونون معه ويخلصون في العمل ويزيدون من قدراتهم على           
وهي ضرورية لمدير المدرسة نظراً للتنوع الكبير في األفراد الـذين           . )١(والعطاء

  .يتعامل معهم وما يرتبط من طبيعة العالقات التي تجمع بينهم
  :اتجاهات معاصرة في اإلدارة التعليمية 

  :تتلخص أبرز هذه االتجاهات فيما يلي 
وقواعده وأساليبه وممارساته ،  إن اإلدارة التعليمية أصبحت علماً له فلسفته         .١

  .ولم تعد اإلدارة تعتمد على الخبرة واالتجاهات الشخصية
أن اإلدارة التعليمية الحديثة تعتمد علـى الديمقراطيـة وعلـى العالقـات              .٢

 .اإلنسانية والمشاركة وليس على التسلط والفردية
تحقيق إن اإلدارة التعليمية هي أساس أي تطوير أو تجديد للتعليم في سبيل              .٣

 .أهدافه في تطور المجتمع وتنميته الشاملة

إن استخدام التكنولوجيا بأبعادها المختلفة اآلليـة والفعليـة واالجتماعيـة            .٤
 .أصبحت أساس اإلدارة التعليمية الحديثة

إن العناية بالعنصر البشري في اختياره وتأهيله وتدريبه يأتي في أولويات            .٥
مية معظم البحوث اإلداريـة نحـو       التطوير اإلداري المعاصر ، وكذلك تن     

التركيز على اإلداريين على مختلف مستوياتهم مـن المعلـم إلـى مـدير             
 .المدرسة إلى صاحب القرار النهائي في اإلدارة المركزية

إن اإلدارة التعليمية نظام فرعي من اإلدارة العامـة ، وإن اإلدارة العامـة       .٦
 لكل تطوير لـإلدارة     ترتكز على مصير اقتصادي اجتماعي سياسي وال بد       

التعليمية أن يأخذ من النظام اإلداري العام الخصائص الذاتية للمجتمع فـي            
  .)٢(مختلف أبعاده

  
                                                

 .٣٣المرجع نفسه ، ص) 1(

 .٢٤رداح الخطيب وآخرون ، المرجع السابق ، ص) 2(



 ٣٢

  :العوامل المؤثرة في اإلدارة التعليمية 
من هذه العوامل التي تؤثر على شكل وطبيعة اإلدارة التعليميـة العوامـل             

  :االجتماعية السكانية ، وتشمل هذه العوامل 
  :التمدن أو العمران . أ

ويقصد به عملية التحول الحضاري للمجتمعات الريفية إلى ما يماثل حيـاة            
المدن حيث يتجمع ويتركز السكان ، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أساسـية منهـا               
النمو السكاني وتزايد فرص العمل من هنا نفهم بسهولة ما تفرضه عملية النمـو               

من التزامات وما يواجه به من مشكالت تعليميـة         العمراني على اإلدارة التعليمية     
مثل التوسع في الخدمة التعليمية وما يتطلبه ذلك من تخطيط البـرامج التعليميـة              

  .المناسبة للمشروعات الجديدة وتوفير المال الالزم لمواجهة كل االحتياجات
  :السكان . ب

 فهنالـك   يفرض تزايد السكان العديد من المشكالت على اإلدارة التعليميـة         
مشكلة التوسع في إنشاء المدارس الالزمة الستيعاب األعداد المتزايدة وما يستلزم           
ذلك من توفير المعلمين والمعدات واألثاثات والبرامج التعليمية والكتب الدراسـية           
وغيرها ، كما أن عدم تجانس السكان ووجود أقليـات أو مجموعـات عنـصرية           

ارة التعليمية منها مشكلة اللغة والتعلـيم       تفرض مشكالت خاصة متنوعة على اإلد     
  .الديني

  :القوى والضغوط االجتماعية . ج
تخضع اإلدارة التعليمية في أي مجتمع إلى العديد من القـوى والـضغوط             
االجتماعية التي ال يمكن تجاهلها ، فزيادة طموح اآلباء وكبر آمالهم وتوقعاتهم في             

 بمشكالت متنوعة مثل مد وإطالة فترة اإللزام        تعليم أبنائهم يواجه اإلدارة التعليمية    
لاللتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي ، ويرتبط ذلك بتزايد الطلب االجتماعي علـى            

  .نوع معين من التعليم
  :الطبيعية والجغرافية واالقتصاديةالعوامل . د

تتأثر اإلدارة التعليمية بالعوامل الطبيعية والجغرافية فـالتنظيم المدرسـي          
بنية وقيود السن المتعلقة بنظام اإللزام والحضور اإلجباري تحدد في الغالـب            واأل



 ٣٣

بالعوامل الطبيعية والجغرافية للدولة وبالتالي تفرضها على اإلدارة التعليمية وكذلك  
  .تتأثر اإلدارة التعليمية باألوضاع والعوامل االقتصادية السائدة في المجتمع

  :العوامل السياسية . ـه
سياسة التعليمية بالسياسة العامة للدولـة باتجاهاتهـا وتـشريعاتها          تتأثر ال 

وأجهزة الدولة المختلفة ، واختالف التيارات السياسية والحزبية وما يرتبط بها من            
اختالف أيديولوجي يؤثر بصورة مباشرة على اإلدارة التعليمية السيما مع تغيـر            

ات التي حدثت فـي النظـام       ، ولعل أصدق مثال على ذلك التغير      )١(الحزب الحاكم 
  .التعليمي في السودان منذ االستقالل وحتى اآلن

  :مستويات عمل اإلدارة التعليمية 
اإلدارة التعليمية في عالمنا المعاصر تمارس دورها الالزم لتحقيق أهـداف        
المجتمع التي ينشدها في نظام التعليم على مستويات عـدة متكاملـة فيمـا بينهـا            

  .وثيقاً ، ويورد الباحث هذه المستويات لما لها من أهميةومترابطة ترابطاً 
  :المستوى القومي . ١

وهو المستوى األعلى وفيه تحدد األهداف العامة للتعليم في ضوء احتياجات    
ومتطلبات المجتمع بقطاعاته المتنوعة ثم ترتيب هذه األهداف حـسب األولويـة            

  .ط االستراتيجيواألهمية، كما يتم فيه وضع اإلطار العام للتخطي
  :المستوى اإلقليمي . ٢

وفيه تتم مرحلة التخطيط التنفيذي بما يتناسب والحاجات اإلقليمية والمحلية          
فتحدد اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة للنظام التعليمي على المستوى اإلقليمي          

ت كما تتخذ اإلجراءات العملية لتحقيق التعاون والتنسيق بـين مـستويات اإلدارا           
  .التعليمية المحلية

  :المستوى المحلي . ٣
وهو المستوى األكثر التصاقاً بالمدرسة وإداراتها ، وفيه يجري العمل على           

  .تنفيذ الخطط والبرامج التفصيلية

                                                
 .٤١-٣٥محمد منير مرسي ، المرجع السابق ، ص) 1(



 ٣٤

   :المستوى المدرسي. ٤
وفيه يتم التنفيذ الفعلي للخطط والبرامج التعليمية وتقرر الوسائل والطـرق           

  .)١(في ضوء الحاجات الفعليةالالزمة والمناسبة لذلك 

                                                
 .٩٢عبد الغني عبود ، المرجع السابق ، ص) 1(



 ٣٥

  المبحث الثالث
  اإلدارة المدرسية

  
  :تمهيد 

يمثل ميدان اإلدارة المدرسية اهتماماً مشتركاً لكل العاملين في ميدان التربية 
والتعليم ؛ ألن المدرسة الميدان الفعلي الذي تتضافر فيه جهود كل هؤالء جميعاً ،              

 فوق كل ذلك تقدم الرعاية المتاحة للطالب        فعلى المدرسة تقع تنفيذ المناهج ، فهي      
وتعتبـر  . )١(بالمدارس والعاملين بها متعاونة مع البيئة المحلية في تحقيق أهدافها         

اإلدارة المدرسية الناجحة أحد األعمدة الرئيسة في نجـاح المدرسـة علـى أداء              
فـي  رسالتها على الوجه المطلوب ، ولقد شهدت السنوات األخيرة اتجاهاً جديـداً             

اإلدارة المدرسية نتيجة لتغير النظرة نحو العملية التربوية ونتيجة لتغيـر وظيفـة        
المدرسة في المجتمع ، فقد أصبحت اإلدارة المدرسية في ضوء هذا المنظور هي             
القائمة بتنفيذ السياسة التعليمية داخل المدرسة ويقوم على رأسها نـاظر أو مـدير           

سة نحو أداء رسالتها ، وتعتبر تنفيذ القـوانين         ومسئوليته الرئيسة هي توجيه المدر    
واللوائح والتعليمات التي تصدر من الوزارة، ويتعـاون معـه وكيـل المدرسـة              

  .)٢(والمعلمين وغيرهم من العاملين بالمدرسة
  :مفهوم اإلدارة المدرسية 

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم اإلدارة المدرسية فليست هناك اتفـاق           
تفق عليه من جانب األكاديميين المهتمين بقـضايا اإلدارة المدرسـية           عام محدد م  

وذلك الختالف وجهات نظرهم حول طبيعة وأبعـاد ميـدان اإلدارة المدرسـية ،           
  .ويورد الباحث في هذا السياق بعضاً من هذه التعريفات

عرفت بأنها الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين فـي الحقـل              
إداريين وفنيين بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسـة         " المدرسة "التعليمي

                                                
 .٥أحمد إبراهيم أحمد ، المرجع السابق ، ص) 1(

 .١٦ أمين حسن ، المرجع السابق ، صإبراهيم عصمت مطاوع ،) 2(



 ٣٦

تحقيقاً فيما يتماشى مع ما تهدف إليه الدولة في تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى              
  .)١(أسس سليمة

بينما عرفها البعض اآلخر بأنها كل نشاط يتحقق من ورائـه األغـراض             
ق وتوجيه الخبرات المدرسية والتربويـة وفـق        التربوية تحقيقاً فعاالً ويقوم بتنسي    

هذا يعنـي  . )٢(نماذج مختارة ومحددة من قبل هيئات عليا أو هيئات داخل المدرسة    
عملية تخطيط وتنسيق وتوجيه لكل عمل تعليمي أو تربوي         : أن اإلدارة المدرسية    

  .يحدث داخل المدرسة من أجل تطوير وتقدم التعليم بها
ية كل نشاط منظم ومقصود وهادف يتحقـق مـن          ويقصد باإلدارة المدرس  

ورائه األهداف التربوية المنشودة في المدرسة أي أنها ليست غاية في حد ذاتها ،              
  .)٣(وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف العملية التربوية

على ضوء هذه التعريفات يمكن القول بأن اإلدارة المدرسية هـي جهـود             
ل التعليمي هدفه تحقيق األهداف التربويـة       منسقة ونشاط هادف يمارس داخل الحق     

  .التي يتطلع إليها المجتمع ، وأنها وسيلة في حد ذاتها لتحقيق غاية
إن تحقيق األهداف إنما يعتمد على القيادة الجادة الرشيدة التي تـستطيع أن             
تفعل المجتمع وتسخره لصالح المدرسة وتعمل على توطيد العالقة بين المدرسـة            

 جهة وبين المدرسة واإلدارات العليا التي تستمد منهـا الـسياسات            والمجتمع من 
واللوائح التي تحكم العمل التربوي ، وأن تعمل على توحيد جهود العاملين داخـل              
المدرسة من خالل التعامل معهم بروح إنسانية تسهم في دفعهم لإلبداع واالبتكار ،            

. مالً فاعالً يحقق األهـداف      وتوفير كافة اإلمكانات التي تجعل العمل المدرسي ع       

                                                
عرفات عبد العزيز سليمان ، استراتيجية اإلدارة التعليمية ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، ) 1(
 .٢٩٢م ، ص١٩٨٥ ، ٢ط

م، ١٩٩٩محمد حسن العمايرة، مبادئ اإلدارة المدرسية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ) 2(
 .١٨ص

 .١٥٧ أحمد ، المرجع السابق ، صأحمد إبراهيم) 3(



 ٣٧

وجعل المدرسة مركز إشعاع ثقافي واجتماعي تنصهر فيها كل قطاعات المجتمع            
  .)١(وعناصر اإلدارة المدرسية في بوتقة واحدة هدفها تحقيق أهداف التربية

  أهمية اإلدارة المدرسية
تستمد اإلدارة المدرسية أهميتها من حيث أنها ذات وظائف وأدوار خطيرة           

كل األنظمة التعليمية السيما أنها أهم وحدة إدارية منوط بها تنفيذ الـسياسات             في  
والبرامج التعليمية والتربوية ، كما تستمد أهميتها من حيث أنها تهتم باإلنـسان ،              

  .)٢(مما يجعلها في مقدمة اإلدارات أهمية وفاعلية
إداري وتستمد اإلدارة المدرسية أهمية خاصة أخرى في أنها أصغر تشكيل           

في النظام التعليمي وتمثل الوجه المباشر له في مواجهة المجتمع نظراً النتـشارها    
في مختلف جهاته ونواحيه ، فهي إدارة تؤدي دوراً بارزاً وأساسياً فـي العمليـة               
التعليمية ولها أثر بالغ إنجاحها أو إخفاقها وبالتالي فإن نجـاح النظـام التعليمـي               

 مدى كفاءة اإلدارة المدرسية وقدرة العناصر البشرية        يتوقف بالدرجة األولى على   
  .التي تقوم به

  :أهداف اإلدارة المدرسية 
من المسلمات األساسية في مجال الفكر اإلداري أن اإلدارة لكـي تكـون             
وظيفية ال بد أن تستمد أهدافها من أهداف المدرسة ، تأسيساً لذلك فقـد تطـورت                

أمـا فـي    . )٣(ور أهداف المدرسة في المجتمع    أهداف اإلدارة المدرسية نتيجة لتط    
  :الوقت الراهن فتتمثل أهداف اإلدارة المدرسية في اآلتي 

  .بناء شخصية الطالب بناء متكامالَ .١
تنظيم وتنسيق األعمال الفنية اإلدارية في المدرسة تنظيماً يقصد منه تحسين        .٢

قها العالقات بين العاملين في المدرسة وسرعة إنجـاز األعمـال وتنـسي            

                                                
ضياء عبد الشكور ، العالقات بين القيادة التربوية واإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية ، مجلة ) 1(

 .١١١م ، ص١٩٨٨دراسات تربوية ، اإلمارات العربية ، وزارة التربية والتعليم ، العدد الثاني ، 

 .٨عرفات البرادعي ، المرجع السابق ، ص) 2(

 .٩٥عبد الغني عبود ، المرجع السابق ، ص) 3(



 ٣٨

" المدرسـة "والقضاء على االحتكاك الذي يحدث بين أفراد األسرة الواحدة          
 .أحياناً

 .تطبيق ومراعاة ومراقبة األنظمة والقوانين التي تصدر من اإلدارات العليا .٣

 .وضع خطط التنمية والنمو الالزم للمدرسة في المستقبل .٤

 .اإلشراف العام على تنفيذ مشاريع المدرسة حاضراً ومستقبالً .٥

 .العمل على إيجاد العالقات الحسنة بين المدرسة والبيئة الخارجية .٦

 .إعادة النظر في مناهج المدرسة ونشاطاتها ووسائل تعليمها .٧

توفير النشاطات المدرسية التي تساعد الطالب على نمو شخـصية نمـواً              .٨
  .)١(متكامالً داخل المدرسة وخارجها

ن المتعلمين المواد الدراسـية     إذن لم تعد اإلدارة المدرسية قاصرة على تلقي       
حسب المنهج المدرسي الذي يقتصر تنفيذه على قيام المدرسين بإلقاء الدروس ومن       
ثم مطالبة الطالب بحفظها واستيعابها كما لم يعد هدفها المحافظة على نقل التراث             

  .الثقافي ألبناء المجتمع إلعدادهم لحياة الكبار
على نظام المدرسة وتنفيـذ الجـدول   لم يعد هدف مدير المدرسة المحافظة      

المدرسي داخل الفصول وحصر الغياب الخاص بالمدرسين والطالب واإلداريـين          
  .والعمال وتنفيذ التعليمات الصادرة له من اإلدارة العليا

فلقد أصبح هدف هذه اإلدارة يدور حول محور الطفـل وتربيتـه تربيـة              
ا أصبح محور عملها يدور حـول       متكاملة حتى يسهم في بناء وتقدم المجتمع ، كم        

توفير كافة الظروف واإلمكانات التي تساعد علـى تحقيـق األهـداف التربويـة              
  .)٢(واالجتماعية

  :سمات اإلدارة المدرسية الناجحة 
يتوقف نجاح اإلدارة المدرسية في أداء مهامها القيـام بوظائفهـا لتحقيـق             

  :أهدافها على ما يلي
                                                

-٨٦م ، ص١٩٨٧حسن عبد اهللا محضر ، الجديد في اإلدارة المدرسية ، دار الشروق ، جدة ، ) 1(
٨٧. 

 .٩٧عبد الغني عبود ، المرجع السابق ، ص) 2(



 ٣٩

  . واضحاً وذلك باختيار أفضل الطرق لتحقيقهاتحديد أهداف المدرسة تحديداً .١
تنظيم العمل المدرسي بتحقيق االختصاصات والمسؤوليات وتوزيعها على         .٢

أعضاء هيئة التدريس وإدارة المدرسة كل حسب تخصصه حتـى يتـسنى            
 .وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

 المعنوية لجميع   تهيئة المناخ المالئم إلقامة العالقات اإلنسانية ورفع الروح        .٣
 .أعضاء هيئة التدريس وذلك لخلق الشعور باالنتماء للمجتمع المدرسي

تهيئة اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة للمدرسة والعمل على استخدامها          .٤
 .االستخدام األمثل

مواكبة الجديد في الفكر التربوي واإلداري وذلك لزيادة فاعلية اإلدارة أثناء            .٥
 .تحقيق أهدافها

ناء نظام جيد لالتصال بين إدارة المدرسـة وأعـضاء هيئـة التـدريس              ب .٦
 .ومستويات اإلدارة التعليمية والبيئة الخارجية

ممارسة األسلوب الديمقراطي في تحديد السياسات ووضع الخطط والبرامج         .٧
  .)١(وعملية صنع القرارات التربوية

  :خصائص اإلدارة المدرسية 
صها العامة التي تميزها عن غيرها من       لقد أصبح لإلدارة المدرسية خصائ    

  :اإلدارات ، والتي من بينها 
أن اإلدارة المدرسية عملية إنسانية في المقام األول تستهدف تحقيـق مـا              .١

  .عليها من الرغبات والحاجات اإلنسانية
إنها عملية تربوية تستهدف من ناحية تربية وتنمية المرتبطين بها ، وتسعى           .٢

 .)٢(يق األهداف التربوية للمجتمع الذي توجد فيهمن ناحية أخرى إلى تحق

                                                
 .٩٨-٩٧المرجع نفسه ، ص) 1(

يم اإلعدادي والثانوي ، رسالة ماجستير علوان يحيى ، اإلدارة التقليدية واإلدارة الشعبية في التعل) 2(
 م ، ص١٩٩٦منشورة، جامعة الفاتح ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، بنغازي ، 



 ٤٠

أن تكون إدارة هادفة وهذا يعني أنها ال تعتمد على العشوائية أو التخبط أو               .٣
الصدفة في تحقيق غايتها ، بل تعتمد على الموضوعية والتخطيط السليم في     

 .إطار الصالح العام

سلبيات أو المواقف   أن تكون إدارة إيجابية ، وهذا يعني أنها ال تركن إلى ال            .٤
 .الجامدة ؛ بل يكون لها الدور القيادي الرائد في مجاالت العمل وتوجيهه

أن تكون إدارة اجتماعية ، وهذا يعني أنها بعيدة عن االستبداد والتـسلط ،               .٥
مستجيبة للمشورة ، مدركة للصالح العام عن طريق عمـل جـاد مـشبع              

  .)١(بالتعاون واإللفة
   :وظائف اإلدارة المدرسية

كان ينظر إليها قديماً على أنها جهاز يعني بالدرجة األولى باألمور اإلدارية       
الصرفة وأعمال الروتين الشكلية ويهتم بممارسة السلطة والسيطرة والتأكد علـى           
المادة الدراسية وحفظها دون العناية بالتلميذ وتوفير الظروف واالحتياجات الالزمة    

روحي واالجتماعي ، أما اليوم فصار ينظر إلـى    لتوجيه نموه العقلي والجسمي وال    
اإلدارة المدرسية على أنها الجهة المسئولة عن رسم خطط التنفيذ وتهيئـة الجـو              
المدرسي الذي يصب في إطار نمو العملية التربوية والسير بها نحو تحقيق أهداف             

  .)٢(فلسفة التعليم
ن عـدد هـذه     اختلف علماء اإلدارة في حصر عدد وظائفها ولكن مهما كا         

  :الوظائف فإن الباحث يورد أهمها فيما يلي 
تهيئة الظروف وتقديم الخدمات التي تساعد على تربية التالميذ وتعلـيمهم            .١

  .رغبة في تحقيق النمو المتكامل لهم وذلك لنفع أنفسهم ومجتمعاتهم
 .العمل على نمو خبرات كل من في المدرسة وفقاً للصالح العام .٢

 . العمل المدرسيتنظيم وإدارة وتنسيق .٣

                                                
 .١٢-١١أحمد إبراهيم أحمد ، المرجع السابق ، ص) 1(

محمد إبراهيم وآخرون ، وظائف وأدوار مديري ومديري المدارس اإلعدادية والثانوية في دولة ) 2(
 .٤٧م ، ص١٩٨٤ركز البحوث التربوية ، جامعة قطر ، قطر ، م



 ٤١

اإلشراف على برنامج النشاط المدرسي وتحسينه وكذلك القيـام بالعمليـة            .٤
 .المهنية للمدرسين

  .توجيه التالميذ ومساعدتهم على التكيف .٥
ال يعني هذا التحول في بعض وظائف اإلدارة المدرسية التقليل من شـأن             

صبحت تهـتم بأولويـة   النواحي اإلدارية ، وإنما يعني أن اإلدارة المدرسية اليوم أ       
العملية التربوية واالجتماعية كما تهتم بتوجيه الوظائف اإلدارية لخدمة هذه العملية        

  .الرئيسة
  :أنماط اإلدارة المدرسية 

نمط اإلدارة المدرسية كي يكون وظيفياً ال بد أن يختلف من مجتمع آلخـر              
قوى والعوامل  حسب فلسفة المجتمع وظروفه السياسية واالقتصادية وغيرها من ال        

الثقافية التي تقف خلف مؤسسات النظام التعليمي ؛ بل ال بد أن تختلف من مدرسة               
ألخرى حسب طبيعة وظروف كل مدرسة وحـسب شخـصية مـدير المدرسـة              

  .)١(ومقومات تلك الشخصية وما لها من أثر واضح في تحديد العالقات اإلنسانية
ارة المدرسية نمط معين تتبعـه      وانطالقاً من هذا المبدأ يتبين أنه ليس لإلد       

مدارس مجتمعات العالم ، وفي ضوء ذلك يمكن تقسيم أنماط اإلدارة المدرسية إلى             
  :ما يلي 

  " :الشورية"اإلدارة الديمقراطية . ١
تقوم اإلدارة الديمقراطية على احترام الفرد كإنسان وتعتمد في نجاحها على           

نهائي تحدده األغلبيـة ، كمـا تقـوم         إشراك الكل في اتخاذ القرار ، وأن الرأي ال        
  .)٢(اإلدارة الديمقراطية على االستخدام القانوني المشروع للسلطة

وأمرهم شورى  "وهذا النمط من أنماط اإلدارة قرره اإلسالم في قوله تعالى           
  :وشاورهم في األمر ، ومن سمات هذا النمط ما يلي : "وقوله تعالى " بينهم
 موسياسته ، ومن ثم يشعر الجميع بمسئولياته      تقرر الجماعة خطوات العمل      .١

  .المشتركة في تحقيق أهداف المدرسة
                                                

 .٩٩عبد الغني عبده ، المرجع السابق ، ص) 1(

 .٤٩صالح عبد الحميد مصطفى ، المرجع السابق ، ص) 2(



 ٤٢

يناقش القائد طريقة العمل ككل مع المجموعة ، فالعمل الناجح يقوم علـى              .٢
 .المشاركة والتعاون بين العاملين

التعاون المثمر البناء لنجاح األهداف التربوية ؛ ألن من سمات هذا الـنمط              .٣
 . الفردية في تنفيذ العملعدم األخذ بمبدأ

تقوم الجماعة بتوزيع المسئوليات ، فاألعمال غير المحددة تؤدي إلى سوء            .٤
 .الفهم واالحتكاك بين األعضاء

 .ارتفاع الروح المعنوية للعاملين .٥

 .يقل النقد بين األفراد والجماعة .٦
يناقش الجماعة رأي القائد في جو من الحرية والشعور باألمن والطمأنينـة         .٧

 .)١(قة بالنفسوالث
يعالج المدير الديمقراطي األخطاء على أساس أنها ظاهرة طبيعيـة ، وإذا             .٨

اضطر للنقد يفعله بكثير من األدب والذوق وال يجب التفتيش المفاجئ ألنه            
 .يحرج شعور العاملين

يشجع المناخ الديمقراطي على التجريب والبحث وتبادل الخبرة والمنفعـة           .٩
 .بين العاملين

مكافأة على أساس أن اإلنسان كائن اجتماعي له حاجات اجتماعية          تستخدم ال  .١٠
  .)٢(سيكولوجية ال بد من التشجيع والمدح إلثارته على العمل

هذا النمط بهذه السمات يرى الباحث أنه يشعر كل عامل بملكيته للمدرسـة         
  .وأنه جزء منها ، ويسعى الجميع تحقيق أهدافها

   :يةة أو التسلطالدكتاتوري"اإلدارة األوتوقراطية 
وفيها تتمركز السلطة اإلدارية في يد مديرو المدرسة دون سواه باعتبـاره            
في قمة الجهاز اإلداري المدرسي ودون أي مشاركة من قبل المدرسين والفنيـين             
واإلداريين والطالب وأولياء األمور ، وفي هذا النمط يظهر المدير الود والصداقة            

                                                
 .٣٠٤-٢٩٩عرفات عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص ) 1(

 ، ٣توزيع ، عمان ، طجودت عزت عطوي ، اإلدارة المدرسية الحديثة ، دار الثقافة للنشر وال) 2(
 .٢٧م، ص٢٠٠٩



 ٤٣

وكه ، ويظهر الجفوة وعدم الرضا لكل من خالفه         والترحيب لمن يتفق معه في سل     
في الرأي والسياسة ، فاإلدارة المدرسية من وجهة نظر هذا المدير هـي عمليـة               
إصدار للقرارات والتعليمات والتفتيش للتأكد من تنفيذها ، كما يهتم المدير في هذا             

راهـا  النمط بالعمل بالدرجة األولى واألخيرة ويهمل مصالح العـاملين ، فهـو ي            
  :، ومن سمات هذا النمط )١(مصالح متعارضة حتماً مع مصالح العمل

  .كثرة إصدار التعليمات واألوامر الغامضة .١
 .عدم إعطاء حرية في العمل للمرؤوسين والتدخل في عملهم .٢

 .االكتفاء بإصدار األوامر الشفهية في أغلب األحيان .٣
 .تدريس وإدارة المدرسةانعدام العالقات اإلنسانية الفعالة بين أعضاء هيئة ال .٤

 .في هذا النمط االعتداء يطال شخصية المعلم والطالب معاً .٥
عالقة التنظيم في ظل هذا النمط تبنى على أساس شخصي ، كما أن الثواب           .٦

 .)٢(والعقاب في منهجها ال يقوم على أسس موضوعية

العاملون تحت رئاسة هذا النمط اإلداري يؤدون أعمالهم تحـت سـيطرة             .٧
 مدير المدرسة في جو من القلق والرهبة ، مع انعدام الرقابـة             الخوف من 

 .الذاتية

هذا النمط من اإلدارة يسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العـاملين         .٨
  .)٣(معه بكافة السبل والوسائل التي تتنافى مع الجانب اإلنساني

في ضوء هذه السمات يعتبر الباحث هـذا الـنمط اإلداري مـن األنمـاط            
رفوضة من وجهة نظر الفكر اإلداري المعاصر ؛ ألنه يهدم شخصية العـاملين    الم

ويعوق بنائها ونموها ، ويسبب القلق واالضطراب في نفوس العاملين ، وتنعدم فيه     
وحدة العمل اإلنساني بين مدير المدرسة والمعلم والتلميذ ، وهذا يتعارض مع روح 

  .التربية الحديثة
  

                                                
 .٢٤-٢٣المرجع نفسه ، ص) 1(

 .٩٩عبد الغني عبود ، المرجع السابق ، ص) 2(

 .٢٥جودت عزت عطوي ، المرجع نفسه ، ص) 3(



 ٤٤

   " :وضوية أو الترسليةالف"اإلدارة المتساهلة 
وفيها تفهم الديمقراطية على أنها مطلقة تتوافر لجميع العاملين في المدرسة           
دون ضوابط أو حدود ، وبذلك تنعدم السيطرة والرقابة على أعـضاء المدرسـة              
والعاملين حيث يتصرف كل عضو حسب الطريقة التي يختارها وينعدم التعـاون            

مما يجعل المؤسسة فـي     " المدرسة"ي المؤسسة   والتنسيق وروح العمل الجماعي ف    
حالة من التسيب ، ويسود القلق والتوتر بدرجة كبيرة في محيط العمـل حيـث ال         
يوجد فيه توجيه حقيقي فعال ، لذلك ال توجد رقابة فعالـة األمـر الـذي يجعـل              

  .المدرسة ال تحقق أهدافها
ن ، فـالمهم أن تبقـى       والمدير السائب يهتم اهتماماً قليالً بالعمل وبالمعلمي      

  : ، ومن سمات هذا النمط )١(المدرسة على قيد الحياة
تخلي مدير المدرسة عن مسؤولياته للعـاملين معـه دون أي ضـوابط أو           .١

  .حدود
يثير هذا النمط بين أفراد األسرة والمدرسة تنافـساً نقيـضاً يـؤدي إلـى                .٢

 .الصراعات بين التكتالت التي أفرزتها تلك الصراعات
يع القوانين والنظم لتحل محلها الرغبات والنـزوات دون تميـز       تتعطل جم  .٣

ويصبح كل شيء في حالة انعدام الوزن فـال فلـسفة وال مـسؤولية وال               
 .)٢(رقابة

هذا النوع من اإلدارة يؤدي إلى ضياع الوقت وتبديد الجهد ، ويعمل علـى            .٤
 .إشاعة التسيب الفوضى ويزعزع القيم لدى الناشئين

درسة في هذا النـوع أن يـضبط حـضور المدرسـين      ال يحاول مدير الم    .٥
 .وانصرافهم مردداً دائماً وأن المدرسة دائماً تسير نفسها

ال يعارض المسئولين أو المرؤوسين ، وال يتحمل المـسؤولية وال يهـتم              .٦
 .بالعمل إال إذا تعرض للمساءلة واالستجواب

                                                
 .٢٨جودت عزت عطوي ، المرجع السابق ، ص) 1(

 .١٠١عبد الغني عبود ، المرجع السابق ، ص) 2(



 ٤٥

ما أنـه ال    ال يعتبر األخطاء مهمة إال إذا أوقعته في مسئولية شخصية ، ك            .٧
 .ينسب عقوبة ألحد بل يرفع األمر إلى المسئولين لتأتي العقوبة من غيره

  .)١(يفضل العاملون عادة مثل المدير ألنهم يفعلون ما يشاءون .٨
  :اإلدارة الدبلوماسية 

في هذا النمط يتصف المدير بالشخصية الجذابة مع االعتنـاء بـالمظهر ،             
يتصف بالهدوء وضبط األعـصاب وحـسن       واإليمان بالمبادئ الديمقراطية ، كما      

التصرف ورقة المعاملة ، ويميل هذا المدير إلى تمرير آرائه وأفكاره الشخـصية             
بأسلوب مهذب وطريقة دبلوماسية تتسم بحسن التصرف واللباقة الشخصية ، ومن           

  :سمات هذا النمط 
معالجة اآلراء والمقترحات التي تطرح في المجلس من أحـد األعـضاء              .١

  .دبلوماسيةبطريقة 
 .المدير في هذا النمط له قدرة حقيقية على توجيه التفكير الجماعي .٢
يخطط المدير في هذا النمط الجتماعات المدرسة ويشرك معه نخبـة مـن           .٣

  .)٢(المدرسين حتى يبدو العمل منظماً
والتقسيم الذي أورده الباحث ألنماط اإلدارة ما هو إال تقسيم اعتباري ُأريـد      

مح العامة ألنماط اإلدارة المدرسية وإظهار السمات العامة لهـا          منه توضيح المال  
وليست الصفات الفردية ألي إدارة من هذه اإلدارات ، حيث أننا قل ما نجد مـثالً                
إدارة ديمقراطية نقية في جميع ممارساتها وإجراءاتها أو دكتاتورية بكل ما يقتضيه 

ني أن استخدام أي منها يتم      هذا المفهوم الدكتاتوري من معاني وخصائص وهذا يع       
وفقاً لظروف وطبيعية لموقف وطبيعة سلوك من يمارسه أيضاً وهذا يعني أن مدير 

يس لإلدارة نمطاً معـين تـسير       المدرسة ال يمكن أن يسير على وتيرة واحدة إذْ ل         
  .، وأنها عرضة ألن تغير نمطها في ضوء الموقف الذي يواجههاعليه

إلدارة المدرسية يتضح للباحث أن أفـضلها       من خالل هذا العرض ألنماط ا     
بصفة عامة هو نمط اإلدارة الديمقراطية ألن اإلدارة تكون فيه أكثر قـدرة علـى            

                                                
 .٢٩ ، صجودت عزت عطوي ، المرجع السابق) 1(

 .١١١وهيب سمعان ومحمد منير مرسي ، المرجع السابق ، ص) 2(



 ٤٦

تطوير العملية التربوية بصفة مستمرة ، وعلى تحقيق أهدافها بكفاءة عالية ، وذلك             
  .ألن الجميع يتحملون المسئولية بنفس راضية

  :رة التربوية ة باإلدايالمدرساإلدارة عالقة 
يتعلق عمل اإلدارة المدرسية بما تقوم به من مهام لتحقيق رسالة التربيـة             
على مستوى المدرسة ، وهي بذلك تصبح جزءاً من اإلدارة التربوية ككـل ، وأن            
صلة اإلدارة باإلدارة المدرسية التربوية هي صلة الخاص بالعام وذلك من حيـث             

لمدرسة واالستفادة من الموارد المتاحة بهدف      تنسيق وتنظيم وتوجيه العاملين في ا     
تحسين العملية التربوية ، ويمكن توضيح الفرق بـين اإلدارة التربويـة واإلدارة             

   :)١(المدرسية على النحو التالي
  اإلدارة المدرسية  اإلدارة التربوية

هي نظام تربوي على مستوى الدولة والمجتمع      
بما فيه مـن مـدارس ومؤسـسات تعليميـة          

دمات تربوية وصحافة وإعالم وما هو في       وخ
  حكم ذلك من تشريعات وقوانين

هي النشاط المنظم داخل المدرسة الذي      
يعمل على تحقيق األهداف التربويـة      
المرسومة أو المنبثقة مـن الـسياسات    
التربوية المستمدة من فلـسفة التربيـة       

  .وأهدافها
  ت التربويةتعني بتنفيذ السياسا  تعني برسم السياسات التربوية

يرأسها وزير أو مسؤول كبير مهمته تنـسيق        
  السياسة التربوية مع السياسة العامة للدولة

يعمل على إدارتهـا مـدير المدرسـة        
ومهمته إنجاح المدرسة فـي تحقيـق       
أهدافها ضمن األنظمة والقوانين التـي      

  رسمتها اإلدارة التربوية
تمد المدرسة بما يلزمها من متطلبـات ماديـة         

  .يةوبشر
  وحدتها اإلدارية هي المدرسة

تقوم باإلشراف والرقابة على سـالمة تنفيـذ        
السياسات التربوية إما بطريقة مباشرة أو غير       

  .مباشرة من خالل األجهزة اإلدارية المختلفة
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 ٤٧

  :مجاالت عمل اإلدارة المدرسية 
إن االتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسية قد عملت على توسيع مجـاالت       

عمل فيها ، وذلك وفقاً لتغيير أهداف اإلدارة المدرسية ، فلم يعد كافيـاً لتحـسين              ال
العملية التربوية للمتعلمين مجرد االهتمام بالنواحي اإلداريـة والماليـة وطـرق            
التدريس ؛ بل أصبح األمر يتطلب العناية بكل المجاالت التي لها اتصال مباشر أو              

فهنالك عدة مجاالت عمل لـإلدارة المدرسـية        غير مباشر بهذه العملية ، ومن ثم        
   :)١(الحديثة تم إيجازها فيما يلي

  :اإلدارة المدرسية مهارة في القيادة لتنمية البرنامج التعليمي . ١
تقع على عاتق مدير المدرسة مسئولية تنمية القيادة فـي أعـضاء هيئـة              

 المجموعـة   التدريس لتحسين البرنامج التعليمي فيها وذلك مـن خـالل توجيـه           
واالشتراك معها في تحسين األداء ، فواجب كل فرد في المجموعة المساهمة فـي        

  .نجاح العمل بقدر ما يستطيع
وتعد الثروة البشرية من أهم مستلزمات اإلعمار االقتصادي واالجتماعي ،          
وما من برنامج إنمائي إال ويهتم برفع مستوى قدرات الطاقة البشرية عن طريـق              

  . توجيه وتدريب كل فرد في مجال تخصصهإعداد برامج
  :اإلدارة المدرسية مهارة في العالقات اإلنسانية . ٢

من أهم وظائف اإلدارة المدرسية إيجاد جو مرضي في المدرسـة ليـشعر        
العاملون بها بالراحة والسعادة والرضى مما يؤدي إلى حبهم لبعـضهم الـبعض             

 ذلك هي احترام شخصية المدرسـين       ولتالميذهم ، والطريقة التي تقود إلى تحقيق      
الذين يعمل معهم مدير المدرسة ، مما يؤدي إلى اهتمامهم بالعمل وبحل مشكالته             
من خالل طرح األفكار والمقترحات الجادة ، وال يأتي ذلك إال إذا ساد المدرسـة               

  .جو من العالقات اإلنسانية الطيبة
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 ٤٨

  : للعمل اإلدارة المدرسية مهارة في تهيئة ظروف مالئمة. ٣
من مجاالت عمل مدير المدرسة وإدارته المدرسية ، العمل علـى تهيئـة             
الظروف المناسبة التي تساعد على تقدم وتحسين أداء العاملين ، وذلك من خـالل              
تشجيع العاملين وإشراكهم في اتخاذ القرارات ، وتمكين كل منهم من إبداء رأيـه              

 والتعامل معهم بروح العدالة واالبتعاد      بحرية ، وتوفير المعلومات التي يطلبونها ،      
  .عن التحيز لطرف دون اآلخر

  :اإلدارة المدرسية مهارة في تنظيم العمل الجمعي . ٤
على مدير المدرسة العمل على إيجاد الموقف الذي يعمل فيه الناس بطريقة            

ن تعاونية وليتسنى لهم االستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم ، ويمك           
  .أن يتم ذلك من خالل االجتماعات والندوات وحلقات النقاش

  :اإلدارة المدرسية مهارة في التقويم . ٥
إن المهارة في استخدام وسائل مهارة التقويم تمكن مـدير المدرسـة مـن              
مساعدة أعضاء هيئة التدريس فيها على اتخاذ قرارات صحيحة وبدون مساعدتهم           

لتخمين أكثر من االعتماد على البيانات والمقاييس       في استخدامها يلجأ بعضهم إلى ا     
  .الموضوعية ، ويتضمن التقويم التعرف على األهداف ووضع المعايير

  :ج الدراسية تطوير المناه. ٦
قديماً كانت اإلدارة المدرسية مطالبة بتنفيذ المناهج داخل الفصول الدراسية          

 أصبحت مطالبـة فـي الوقـت        كما تم إعدادها من قبل اإلدارة التعليمية ، ولكنها        
الحاضر بتطوير المناهج مما يتطلب من المدرسة مواكبة التغيرات والتطـورات           
الجديدة في ميدان التربية والتعليم ، كل ما يشتمل ذلك التطور من اتجاهات الحديثة       
وطرق وأساليب تدريس مبتكرة وأساليب تقويم ووسائل تعليمية ، ومما ال شك فيه             

ق إال من خالل النمو المهني في مفـاهيم ومهـارات المدرسـين             أن ذلك ال يتحق   
  .وغيرهم من العاملين في حقل التربية والتعليم

  
  



 ٤٩

  :المباني والتجهيزات المدرسية . ٧
إن مسئولية البناء المدرسي وتجهيزاته وبخاصة المدرسة الحديثة أصبحت         

أن : ة منهـا    مهمة أساسية ، فالبناء المدرسي يجب أن تتوافر فيه خصائص عديد          
يكون مريحاً ومأموناً ومناسب الموقع وحسن التجهيز وأن تكون له صيانة مستمرة       
وبذلك يترتب على المدرسة التنسيق المستمر والفعلي مع القـائمين علـى اإلدارة             

  .التربوية لتحقيق ذلك
  :اإلدارة المدرسية والطلبة . ٨

تقدم لطلبتها الخـدمات    إن من واجبات المدرسة باإلضافة لعملية التعليم أن         
االجتماعية والصحية واإلرشادية والنفسية والعالجية ، وأن تذلل كافة الـصعوبات     

  .التي تعوق نمو شخصياتهم المتكاملة
  :مظاهر سوء اإلدارة المدرسية 

على الرغم من أن اإلدارة الجيدة قوة غير منظورة إال أنه يستدل على عدم              
بها فلسوء اإلدارة مظاهر أو عيوب يمكـن االسـتدالل          كفايتها بالنتائج السيئة لغيا   

   :)١(عليها من حيث كيفية أداء العاملين ألعمالهم، وهي
  :القصور في العمل 

وهو عيب خطير في اإلدارة المدرسية ، ويظهر عندما يقصر أحد األفـراد     
في جزء من مسئولياته عن عمد أو يقصر في أداء مسئولياته كلها لفترة من الزمن           

ل اإلهمال في إعداد خطط الدروس اليومية أو في تصحيح الواجبات المدرسـية         مث
أو في عدم متابعة التالميذ الذين يعانون من مشكالت أكاديميـة أو اجتماعيـة أو               

  .نفسية
  :والتقصير عادةً يحدث من عيوب في التنظيم ، أهمها ما يلي 

 منهـا أن    ويحدث ذلك نتيجـة ألسـباب     : التقصير في تحديد المسؤوليات      .١
مسئوليات الفرد تكون أكثر مما يـستطيع أداءه كـامالً ، أو أن الواجـب               
المهمل يقل في األهمية عن الواجب الرئيس أو ربما تكون العالقـة غيـر          
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 ٥٠

واضحة أو جيدة مع الرؤساء أو الزمالء أو ألسباب شخصية خارجة عـن           
  .إرادة الفرد

التنظـيم واالعتمـاد   ويحدث بسبب عدم وضوح  : التأخير في إنجاز العمل      .٢
على الجهد الجماعي المشترك في إنجاز العمل مما يجعـل كـل شـخص             

 .ينتظر اآلخر لكي يعمل

ويحدث ذلك بسبب كبر حجم العمل المطلوب أداؤه من         : األعمال الخاطئة    .٣
الفرد مما يغريه بالسرعة التي تولد األخطاء ، أو عدم كفاية الشخص القائم             

 .بالعمل
ويدل هذا المظهر على نقص     : المبذول إلنجاز العمل    نقص جودة المجهود     .٤

كفاية األشخاص القائمين بالعمل أو نقص كفـاءة  األشـخاص القـائمين             
 .باإلشراف أو عدم تعريف المسئوليات المطلوب تنفيذها تعريفاً كامالً

ومعنى هذا المظهر هو استغالل طـرق  : الكمية الزائدة من الجهد المبذول    .٥
ء العمل تتطلب كميات زائدة من المجهود كأن يقوم معلم          طويلة ومعقدة ألدا  

باستخدام طريقة للتدريس ال تتناسب مع طبيعة الموضـوع الـذي يقـوم             
  .بتدريسه



 ٥١

  المبحث الرابع
  مهام ومواصفات مدير المدرسة

  
  :تمهيد 

تشير الدراسات إلى أن التطوير اإلداري هو لـب أي تطـور حـضاري              
م قوامه تطوير إدارته ، ومن ثم فإن االستراتيجية         وتربوي ، وأن كل تطوير للتعلي     

السليمة لتطوير النظم التربوية هي التي تأخذ في حـسبانها تطـوير إدارات هـذا            
وفي ضوء ما هو معروف عن تعـدد التوقعـات والمتطلبـات       . النظام وتجديدها   

 بالدور الذي يقوم به رجل اإلدارة يمكن أن نفهم تعدد الجوانب التي يتحمل رجـل              
اإلدارة مسئوليته نحوها وفي مقدمتها مسئوليته نحو المجتمع الكبير الذي يخدمه ،            
ومسئوليته نحو األفراد الذين يخدمهم ، ومسؤوليته نحو الرؤساء والمرؤوسـين ،            

مـدير  "ونحو المهنة التي ينتمي إليها ، فلذلك ينبغي أن تتوافر في رجـل اإلدارة               
ة تتعلق بممارسته للعمل في مختلف المجاالت كقائد تربوي كفاءات متعدد  " المدرسة

ويرتبط نجاح اإلدارة بالسمات اإلدارية التي تتوافر لدى مديرها ،          . التي يعمل بها    
فيجب أن تتوافر فيه سمات شخصية واجتماعية تعينه على أداء دوره على الوجـه   

  .األكمل
  :مهام وواجبات مدير المدرسة 

فته يسهم بفاعلية في تحقيق األهـداف       إن إحاطة مدير المدرسة بمهام وظي     
التربوية المنشودة ، لهذا وضعت المهام الوظيفية لمدير المدرسة في مجاالت يمكن     

  :حصرها فيما يلي 
  : المهام اإلدارية –أوالً 
التنظيم العام من حيث األهداف الكبرى للمدرسة في ارتباطهـا بأهـداف              .١

ن متفهماً للسياسة التعليمية    المجتمع وهذا يتطلب من مدير المدرسة أن يكو       
  .في بلده



 ٥٢

التنظيم الداخلي للمدرسة من حيث توزيع العمل على المعلمين والمـوظفين    .٢
 .وتنظيم اليوم المدرسي واألنشطة المدرسية وعمل الجدول

 .إعداد ميزانية المدرسة بإيراداتها ومنصرفاتها .٣

 .االحتفاظ بسجالت منظمة للتالميذ .٤

التي تنشأ من خالل العمل مـا يتعلـق منهـا           مواجهة المشكالت اليومية     .٥
بالمعلمين والعاملين ما يتعلق منها بالتالميذ وآبـائهم وفـي مقدمـة هـذه              
المشكالت الغياب والتأخير والخروج على النظام المدرسي والتقصير فـي          

 .أداء الواجبات وإتالف األجهزة واألثاثات
 .)١(تعزيز ارتباط المدرسة بالمجتمع المحلي .٦

 .)٢(ريق العمل قيادة رشيدة هادفة للصالح العامقيادة ف .٧
 .تشكيل المجالس المدرسية والعمل على تحقيق أهدافها .٨

تقديم التوصيات الخاصة بنقل المعلمين في المدرسة ومرتبـاتهم ووضـع            .٩
 .التقارير الرسمية الشهرية الخاصة بهم ورفعها إلى اإلدارة التعليمية

  درسية وتنفيذهااإلطالع على التشريعات التربوية الم .١٠
  : الواجبات الفنية لمدير المدرسة –ثانياً 

تمثل الواجبات الفنية لمدير المدرسة أهمية كبرى إلنجاح إدارته المدرسية           
وتتركز هذه الواجبات حول العمل على ما من شأنه أن يساعده في تحسين العملية              

  :ما يلي التعليمية واالرتقاء بمستواها ، ويأتي في مقدمة هذه الواجبات 
وقوف ناظر المدرسة باستمرار على حالة التعليم والتدريس في مدرسـته            .١

وما يرتبط بذلك من أسس علمية لتنظيم الفصول وتوزيع التالميـذ علـى             
  .أساس متجانس أو غير متجانس

 .تطوير أساليب األداء والتدريس وتطوير البرامج واألنشطة التعليمية .٢

 .دة مستوى كفاءتهم وأدائهممساعدة المعلمين القدامى على زيا .٣
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 ٥٣

مساعدة المعلمين الجدد على االندماج في أنشطة المدرسة واألخذ بيدهم في            .٤
 .)١(أول خطوات المهنة

المعاونة في تخطيط االختبارات التي تعقدها المدرسة واإلشـراف علـى            .٥
 .تنفيذها

االهتمام بتقويم النواحي الخلقية واالجتماعية لطالب المدرسة بالتعاون مـع         .٦
 .)٢(أسرهم لتفهم نواحي شخصياتهم

  .دعم كافة أنواع النشاط المدرسي .٧
  : التخطيط المستقبلي –ثالثاً 
  .وضع االقتراحات لتطوير المناهج الدراسية وأساليب تدريسها .١
 .وضع الخطط للتوسعات البنائية المستقبلية .٢
 .وضع الخطط لتنمية الموارد المالية للمدرسة .٣

ائية الالزمة لتشخيص المـشكالت التربويـة       تحديد البحوث التربوية اإلجر    .٤
 .المدرسية ووضع الحلول الناجعة لها

 .)٣(وضع الخطط العامة الحتياجات المدرسة وتطلعاتها المستقبلية .٥

وليتمكن مديرو المدارس من القيام بهذه المهام على أفضل وجه البد مـن أن              
  :شكالت هي  ، وهذه الم)٤(يعاونهم مجالس تربوية في تنظيم أمور المدرسة

ويتشكل من مدير المدرسة وجميـع المعلمـين بهـا ،            : مجلس المعلمين  .١
وتكون المهمة األساسية لهذا المجلس رسم السياسة العامة للمدرسة والعمل          

  .على تنفيذها
يتشكل من عـدد مـن المعلمـين ، ومهمتـه           : مجال النشاطات التربوية     .٢

االت وتحديد مهماتهـا    اإلشراف على تكوين اللجان المدرسية مختلفة المج      
 .وتنفيذ برامج األنشطة المدرسية وتقديمها
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 ٥٤

 يتشكل هذا المجلس من مجموعة مـن الطلبـة          :مجلس األسر المدرسية     .٣
الذين يمثلون مختلف الصفوف والشعب المدرسية بإشراف معلم ، ويتـيح           

 .هذا المجلس للطالب التدرب على تحمل المسئولية

من مدير المدرسة وعـدد مـن اآلبـاء          يتشكل   :مجلس اآلباء والمعلمين     .٤
والمعلمين، ومهمته العمل على تحسين المدرسة وإمكاناتها وتجهيزاتها من         
خالل حفز المجتمع المحلي على دعم المدرسة بتذويدها باإلمكانات المادية          

 .الممكنة واإلسهام في تحسين ظروفها البيئية والتعليمية
وعدد من األمهات ، ومهمتـه       يتكون من مدير المدرسة      :مجلس األمهات    .٥

توثيق العالقة بين المنزل والمدرسة ورفع مستوى الوعي التربـوي بـين            
األمهات لتكون لديهن فكرة واضحة عن مهمة المدرسـة وحـل بعـض             

  .)١(مشكالت الطالبات داخل المدرسة وخارجها
  :السمات الشخصية لمدير المدرسة 

المية الثانيـة ، وهـي أن القيـادة         كانت هنالك فكرة قديمة سائدة حتى الحرب الع       
 ،  )٢(اإلدارية سمة فطرية وموهبة موروثة يتمتع بها البعض دون البعض اآلخـر           

بينما في الوقت الحاضر فإن البحوث اإلدارية أشارت إلى أن القيادة اإلدارية التي             
يلزمها سمات شخصية واجتماعيـة معينـة       " مدير المدرسة "منها القيادة المدرسية    

  : فرها في المرشحين لشغل منصب مدير المدرسة ، ومن هذه السمات يجب توا
توفر الصحة الجيدة بجانبيها الجسمي والنفسي ، وهنالك ارتباط وثيق بـين             .١

الصحة الجسمية والصحة النفسية للفرد ألن كل منهما قد يؤثر على الجانب            
  .اآلخر ويتأثر به

خرين وإعطائهم انطباع  االهتمام بمظهره الشخصي لما له من تأثير على اآل         .٢
 .طيب

 .أن يكون قدوة حسنة في سلوكه العام .٣
                                                

 .٢٦٤صالح عبد الحميد مصطفى ، المرجع السابق ، ص) 1(

 ، ٢ذكي محمود هاشم ، الجوانب السلوكية في اإلدارة ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط) 2(
 .٥٢م ، ص١٩٧٩



 ٥٥

 .أن يجمع بين الحزم والعطف والمحبة .٤

 .أن يكون قوي الشخصية مع القدرة في التأثير على اآلخرين .٥
 .أن يتمتع بالطالقة اللفظية ألنها وسيلته لتوصيل أفكاره لآلخرين .٦

 .ر الروتينيةأن يهتم بجوهر األمور ، وال يصرف وقته في األمو .٧

أن يكون مشهوداً له بحسن السمعة والماضي الشرف وأن يكون قادراً على             .٨
 .)١(الحسم والبت في األمور والوصول إلى قرارات سليمة وحكيمة

أن يكون على دراية بالعادات والتقاليد في المجتمـع الـذي توجـد فيـه                .٩
 .المدرسة

ت متعلقـة   أن يتمتع برحابة الصدر في كل ما يعرض عليه مـن مـشكال             .١٠
 .بالمدرسة

 .أن يكون عادالً وموضوعياً وديمقراطياً ومستمعاً جيداً .١١

 .أن يكون مبادراً وخالَّقاً ومبدعاً ويؤمن برسالته .١٢

 .أن يكون واثقاً من نفسه ولديه القدرة على تحمل اإلحباط والفشل .١٣

  .أن يتمتع بالقدرة على التعامل مع األزمات والطوارئ .١٤
ة يتوقع من مدير المدرسة أن يقوم بما يلي مـن           في ضوء هذه الصفات السابق    

  .أجل نجاح عمله اإلداري
 .وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .١

 .توخي الموضوعية في تقويم العاملين .٢
 .حل المشكالت والعقبات التي تعوق العمل .٣

عدم تصعيد أي مشكلة إلى المستوى الوظيفي األعلى والعمل علـى حلهـا       .٤
 داخلياً

  .ة طيبة لجميع العاملين معه في كل ما يقوله ويفعلهأن يكون قدو .٥
 .عدم الخلط بين العمل والعالقات اإلنسانية .٦

  

                                                
 .١١٣محمد منير مرسي ، المرجع السابق ، ص) 1(



 ٥٦

  :اختيار مديري المدارس الثانوية 
في ضوء التغيرات المستمرة في نظم التعليم وما يصاحبها من مشكالت إدارية            

تنـوع الواجبـات   وفنية كتزايد الطلب االجتماعي على التعليم وزيادة عدد التالميذ ، و    
واألعمال اإلدارية والفنية والتغيرات المستمرة في المنـاهج التعليميـة ، واالنفجـار             

فقد تطلبت مثل هذه األمور وغيرها أن يكـون         . المعرفي الهائل والتقدم التكنولوجي     
مدراء المدارس على درجة عالية من الكفاية اإلدارية والعلمية باإلضافة إلى سـمات             

وأن عملية اختيار مدراء المدارس تقع بالدرجة األولـى         . ة المدير   ومقومات شخصي 
. على وزارة التربية والتعليم بالوالية ألن هذه المدارس تقع تحت سلطتها اإلداريـة               

وتهدف عملية االختيار إلى تعيين أفراد يتوقع لهم النجاح في المدارس التي سيديرونها             
بغي أن تخضع عمليات االختيار إلى نـوع        ولتقليل فرض تعيين مديرين غير أكفاء ين      

  :من التدقيق في اختيار مدير المدرسة الثانوية وفقاً للشروط اآلتية 
يفضل االختيار ممن حصلوا على مؤهل تربـوي بعـد           : المؤهل العلمي  .١

  .الحصول على المؤهل العلمي
 وهي عامل مهم في االختيار ويفضل ممن مارسوا العمل اإلداري         :الخبرة   .٢

 .)١(تدريس في المدارس الثانويةأو ال

وهذه لها عالقة بالخبرة والمؤهل العلمـي ، وتعطـي          : الدرجة الوظيفية    .٣
 .)٢(الدرجة الوظيفية أولوية عند تساوي النقاط

يفضل أن تكون للهيئات التربوية والمهنية رأي إيجابي في المرشحين لهذا            .٤
 .العمل باإلضافة إلى رأي الهيئات المحلية ذات العالقة

يتم االختيار بعد إجراء بحوث واعتماد مقاييس في مواقف تعليمية تظهـر أسـلوب               .٥
 .)٣(المدير في التعامل االجتماعي المدرسي وعالقاته ، إضافة إلى صفاته الشخصية

                                                
 عقبات اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية بوالية الخرطوم ، رسالة أحالم اإلمام عبد اهللا ،) 1(

 .٢٥م ، ص١٩٩٨ماجستير غير منشورة ، جامعة إفريقيا العالمية ، 

 .٥٤جودت عزت عطوي ، المرجع السابق ، ص) 2(

لفكر عرفات البرادعي ، مدير المدرسة الثانوية صفاته ومهامه وأساليبه واختياره وإعداده ، دار ا) 3(
 .٨٩م ، ص١٩٨٨العربي، دمشق ، 



 ٥٧

باإلضافة إلى ما سبق فإن إعداد مدير المدرسة وتدريبه أثناء الخدمة مـن              .٦
التعلـيم وتحديثـه ورفـع      أهم العوامل التي يمكن التحكم بها في تطـوير          

  .)١(مستواه
أما عن األساليب المتبعة في اختيار مدير المدرسة الثانوية وكما أبرزهـا             

  :عرفات البرادعي فهما أسلوبان 
أسلوب تحديد الشروط وهو أن يكون رجل اإلدارة حاصالً علـى مؤهـل              .١

علمي ، وأن يكون ذا خبرة في العمـل التربـوي وأن يخـضع لمقابلـة                
  .شخصية

لوب االنتقاء ، وهو أن يخضع الـشخص لمنـصب مـدير المدرسـة              أس .٢
  .الختبارات موضوعية تكشف عن مهارته وقدراته

وفي الحقيقة يرى الباحث أن االختبارات والشهادات والخبرة فـي مجـال            
العمل التربوي ال تكفي لكي تكون سبيالً لتولي اإلدارة ، بل ال بد أن تتوافر فيمن                

رغبة واالستعداد والمواصفات المحددة فـي أطـر متعـددة          يقع عليهم االختيار ال   
ومختلفة ، وأن يتم اإلعداد والتدريب قبل بدء الممارسة بغية التـزود بالمعـارف              
والمهارات واالتجاهات المناسبة ، أما عن األساليب المتبعة في اختيـار مـديري             

لهـذه  المدرسة الثانوية في واقعنا المعاصر كما يرى الباحـث فهـي ال تخـضع          
األساليب والشروط ، وإنما المتبع في عملية االختيار أساليب تقليدية ال تتوافق مع             

وأياً كانت طريقة االختيار ال بد من التأهيـل         . الشروط واألساليب التي ذكرها آنفاً    
والتدريب المستمر لمواكبة التقدم والتطور المطرد للحياة العامة والمجال التربوي          

بد لمدير المدرسة أن يطور نفسه مهنياً فـي مجـال عملـه             بصفة خاصة ، وال     
  .اإلداري من خالل التدريب والممارسة والصدق في األداء واإليمان بالمهنة

  :تدريب مديري المدارس الثانوية 
يحظى النمو المهني المستمر لرجال اإلدارة التعليمية وغيرهم من العاملين          

بة التغيرات المستمرة والمتجـددة للمجتمـع   في ميدان التعليم بأهمية متزايدة لمواك   
                                                

محمد عبد اهللا المنيع ، أهمية اختيار مدير المدارس ، مجلة التوثيق التربوي ، وزارة المعارف ، ) 1(
 .٢٤هـ ، ص١٤٠٠ ، رجب ١٩المملكة العربية السعودية ، العدد 



 ٥٨

البشري ، وقد اكتسب كل من التدريب والتعليم المستمر أهمية متزايدة لما لها من              
أثر فعال في تطوير معارف ومهارات العاملين وتغيـر اتجاهـاتهم وسـلوكهم ،              
ويعرف التدريب بأنه األنشطة المنظمة الموجهة أساسـاً لتحـسين األداء المهنـي     

  .)١(ف هندرسون نقالً عن جودت عزتتعري
يعتبر التدريب المستمر المتعلـق بـدورات اإلدارة المدرسـية للمـديرين            

  :والمديرات مهماً للغاية حيث يكسبهم كفايات متنوعة وضرورية تتمثل في اآلتي 
  .اإلشراف على العملية التربوية وتنظيم التعليم .١
 .إثراء المنهج التربوي .٢
 .معلمينرعاية النمو المهني لل .٣

 .التخطيط لتطوير وتحسين األداء المدرسي .٤
 .تطوير العالقات اإلنسانية اإليجابية داخل المدرسة ومع المجتمع المحلي .٥

  .)٢(تطوير أساليب التقويم وأدواته في المدرسة .٦
  :يرى الباحث أن أهمية التدريب المستمر تظهر من خالل اآلتي 

مهارات مختلفة فنية وإنسانية    رفع مستوى أداء المتدربين بما يكتسبونه من         .١
  .مستحدثة في ميدان العمل اإلداري

زيادة قدرة المتدربين على التفكير المبدع الخالق بما يمكنهم من عملهم من             .٢
 .ناحية ومواجهة المشكالت والتغلب عليها من ناحية أخرى

 .تنمية اتجاهاتهم السليمة نحو العمل التربوي .٣
ا تلقيه على المديرين مـن مطالـب        مواجهة ظروف المجتمع المتغيرة وم     .٤

  .ومسؤوليات متجددة
  :التدريب أثناء الخدمة 

يعد التدريب أثناء الخدمة من أكثر أساليب التدريب كفاءة وفاعلية في تنمية            
قدرات ومهارات العاملين بصفة عامة ، ويتوقف نجاح هذا النوع من التدريب على 

                                                
 .٥٥جودت عزت عطوي ، المرجع السابق ، ص) 1(

وصنع القرار وحل المشكالت ، معهد التربية ، عمان ، أنروا أحمد بلقيس ، القائد التربوي ) 2(
 .٤٩م ، ص١٩٩٠اليونسكو ، 



 ٥٩

رورته ، ويتميز هذا األسلوب مـن      مدى رغبة األفراد وقناعة اإلدارة بأهميته وض      
التدريب في أن وجود الفرد المتدرب بين مجموعة من المتدربين يجعله مهيأ لجو             
العمل الطبيعي ، كما أن وقوفه على كيفية التعامل مع المشكالت بشكل جماعي مع 
متدربين آخرين ومشرفين يقلل من إمكانية وقوعه في الخطأ ويجعله أكثـر ثقـة              

  .بنفسه
الباحث أن هذا األسلوب من التدريب يتيح للفرد التعلم والتدرب من           ويرى  

خالل الممارسة الحية والمباشرة للعمل بإشراف المدربين مما يسهم فـي صـقل             
  .مهاراته وقدراته

  :أنواع البرامج التدريبية أثناء الخدمة 
  :هنالك نوعان من البرامج التدريبية في أثناء الخدمة ، هما 

وهي تهدف إلى تجديد الجوانب المهنية للفرد وتزويده         : يديةالبرامج التجد  .١
  .بأحدث االتجاهات والمفاهيم والخبرات المتصلة بميدان عمله

 وهي تهدف إلى تأهيل األفراد للوظائف األعلى التـي          :البرامج التأهيلية    .٢
  .)١(يرقون إليها بعد تدريبهم

لواقع المعاش في وقتنا بالرغم من أهمية التدريب كما أورده الباحث إال أن ا      
الراهن كما يبين أن عملية التدريب تقتصر على عقـد دورات تأهيليـة للكـوادر               
اإلدارية قبل وأثناء الخدمة وهي دورات غير كافية وغير منتظمة وتفتقر لإلعداد             
الجيد وتخطيط البرامج ونقص األجهزة والوسائل والتقنيـات الالزمـة للتـدريب            

مدربين ذوي الكفاءات العالية ، كما تتأثر هذه الـدورات          وكذلك يوجد نقص في ال    
التدريبية رغم قلتها بتخلف المتدربين عن حضور برامج التـدريب بـسبب عـدم          
مناسبة وقت التدريب أو بعد مكان التدريب أو طول البرنامج التـدريبي ، وأهـم               

دات عامل ذي تأثير سالب على برامج التدريب في هذه الوالية هو قلـة االعتمـا              
والمخصصات المالية لبرامج التدريب ، هذه األسباب مجتمعة تعتبر عامالً أساسياً           

  .في تعثر بعض اإلدارات في األداء اليومي

                                                
 .٥٧-٥٦جودت عزت عطوي ، المرجع السابق ، ص) 1(



 ٦٠

  :العالقات في مجال عمل مدير المدرسة 
مدير المدرسة قائد تربوي في مدرسته فهو إداري محض ولكنـه أيـضاً              

 المدرسة متعـددة ، والـشكل       مشرف تربوي مقيم وبهذا فإن مجاالت عمل مدير       
  .)١(التالي يوضح هذه العالقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن هذه العالقات التي يحددها الشكل السابق تتميز فـي بعـض جوانبهـا              
بالتقارب والتداخل والتفاعل باعتبار أن إدارة المدرسة تتم في وسط جماعي قوامه            

  .مجموعات متفاعلة من القوى البشرية
 المدرسية هي عمل جماعي يتطلب فيمن يقود هذا         ويرى الباحث أن اإلدارة   

العمل أن يتوفر لديه قدر كبير من المهارات اإلنسانية التي تمكنـه مـن تحقيـق                
التفاعل اإليجابي بينه وبين هذه الجماعات المتنوعة ذات الصلة بالعمل التعليمـي            

  .حتى تحقق األهداف المرجوة من التربية
  :عالقة المدير بالمعلم 

ذه العالقة إلى الجانب السيكولوجي للمعلم وتحرص علـى تطـور           تستند ه 
إمكاناته وتقدير مكانته واحترامه ودفعه نحو اإلبداع واالبتكار وتمكنه مـن تفهـم             
مكونات مجتمعه ومقتضياته وفي التفاعل مع أفراده وجماعاته من أجـل تحـديث         

                                                
 .١٧٢صالح عبد الحميد مصطفى ، المرجع السابق ، ص) 1(

 مدير التعليم

 المدرسةمدير 

أولياء  اإلداريين المعلمين التالميذ
 األمور

 المجتمع المحلي



 ٦١

ستند هذه العالقة علـى     البنية المحلية ودفع التطوير فيها إلى األمام كما ينبغي أن ت          
هنـاك  . )١(مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين وتوفر الثقة بين المدير والمعلـم          

مجموعة من المبادئ التي تحكم العالقة بين المدير والمعلم يمكن إجمالهـا فيمـا              
   :)٢(يلي

ينبغي أن تكون العالقة بين المدير والمعلم في عملية التوجيـه واإلرشـاد              .١
قوق المواطنة والزمالة ال على التعـالي ومحاولـة فـرض           مبنية على ح  

  .السيطرة والهيمنة
يجب أن تكون العالقة بينهما مبنية على أساس مهني بعيداً عـن األمـور               .٢

 .الشخصية

يجب أن تكون العالقة بينهما مبنية على مبـدأ الثقـة والـشعور بـاألمن                .٣
بداع واالبتكـار   واالطمئنان ألن توفير مثل هذا الجو يشجع المعلم على اإل         

 .وتطوير القدرات

يجب أن يعمل على تقوية أواصر العالقات المهنيـة واالجتماعيـة بـين              .٤
 .العاملين بالمدرسة

يجب أن يعمل على مبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين في كل ما يساعد على               .٥
 .نموهم الشخصي والمهني

ومون يجب أن يوظف قدرات المعلمين كل حسب إمكانياته وأن يثمن ما يق            .٦
 .به من عمل

يجب أن يعمل على توفير كل ما يستطيع من أسـباب الراحـة الجـسمية                .٧
 .والنفسية للمعلمين

 .يجب أن يتمسك بالموضوعية في تقويم نفسه وتقويم المعلمين .٨

يجب أن يركز على الجوانب اإليجابية في عمل مرؤوسيه وأالَّ يركز على             .٩
  .جوانب الضعف

                                                
 .١٧٢صالح عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص) 1(

 .٥٠-٤٨م ، ص١٩٨٠ ، مكتبة الفالح ، الكويت ، محمد حامد األفندي ، اإلشراف التربوي) 2(



 ٦٢

تي تم ذكرها تجعل العالقة بـين المـدير         ويرى الباحث أن هذه المبادئ ال     
والمعلم متينة للغاية ومبنية على الثقة واالحترام المتبادل والتفهم الجيد للفروقـات            
الفردية بين المعلمين وعلى تطوير قدرات المعلم مما يجعله قادراً على االبتكـار             

قيـق  واإلبداع والنمو المهني الممتاز وكل هذا يصب فـي مـصلحة العمـل وتح            
  .األهداف

  :عالقة المدير بالموجه التربوي 
تعتبر وظيفة المدير والموجه وظيفتين متكاملتين تهدفان إلى تحقيق أهداف          
المدرسة ، ولذا فإن العالقة السليمة بين المدير والموجه يجب أن تستند إلى التعاون 

 إيجاباً في المنـاخ   ، وتعد هذه العالقة عامالً مهماً يؤثر     )١(والتفاهم والتنسيق بينهما  
االجتماعي والعلمي في المدرسة ويحقق أهـداف اإلشـراف التربـوي الفاعـل             
بالمدرسة ، ويرى الباحث أن توطيد هذه العالقة وتفعيلها بـين مـدير المدرسـة               
باعتباره مشرفاً تربوياً مقيماً والموجه التربوي ينعكس ذلك على تحسين وتطـوير            

يرى الباحث أن دور مدير المدرسة فـي اإلشـراف          العملية التعليمية برمتها كما     
التربوي وتوجيه المعلمين هو األقوى واألكثر فاعلية باعتباره األقرب للمعلمـين           
والتالميذ وعناصر العملية التعليمية ، فال بد أن يكـون بينهمـا عالقـة تعـاون                

  .ومساعدة أمالً في تطوير عملية التعليم والتعلم
  :عالقة المدير بالتالميذ 

  :يجب أن تستند عالقة مدير المدرسة مع التالميذ على المنطلقات اآلتية 
إجراء دراسات علمية تتسم بالدقة والموضوعية للتعرف علـى اتجاهـات            .١

  .إقبال التالميذ على المدرسة
 .إجراء خطط توجيه منظمة لتوعية التالميذ حول النظام المدرسي .٢
مكين التالميـذ مـن بلـوغ      توفير أفضل ما يمكن من الظروف المناسبة لت        .٣

 .األهداف التربوية
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تعمل على توثيق الصلة بين التالميذ والمعلمين وأن تكون العالقـة مبنيـة         .٤
 .على االحترام

 .)١(مشاركة التالميذ في اليوم الدراسي .٥

االرتفاع بمستواهم العلمي والصحي واالجتماعي بتنمية خبراتهم ونـواحي          .٦
  .شخصياتهم فكرياً وثقافياً

  :دير المدرسة بالمجتمع المحلي عالقة م
يعد دور مدير المدرسة في التعاون مع البيئة المحلية من األدوار المهمـة             
والمتميزة والتي تظهر االختالف بين السلوكيات اإلدارية من مدرسـة ألخـرى ،        
فمدير المدرسة الناجح يجب عليه خلق عالقة وطيدة بين المدرسة والبيئة المحيطة            

 من هذه العالقة ألقصى درجة ممكنة في دعم إمكانـات مدرسـته             بها واالستفادة 
وتحسينها باستمرار واالستفادة من البيئة المحيطة كأحد المصادر المهمة في عملية           
التعليم ، ومن هنا يصبح من أهم واجبات مدير المدرسة وضـع برنـامج فاعـل                

لمدرسة وتوثيق  لتحسين العالقات بين المدرسة والمجتمع أساسه ربط المواطنين با        
عالقاتهم بها وكلما كانت عالقات مدير المدرسة بالمجتمع المحلي سـليمة وقويـة    
كلما ساعد ذلك على نجاح مدير المدرسة في عمله وفي قدرته على تطوير وتغيير              

  .برنامج المدرسة
ويحتاج توثيق العالقات بين المجتمع المحلي إلى خدمة كل منهما لآلخـر            

المدرسة هي مؤسسة اجتماعية داخل المجتمـع المحـيط بهـا           بطريقة تبادلية ، ف   
ووجدت لتعليم أبنائه وتحقيق غاياته من خالل حفظ تراثه وقيادته للتغييـر الـذي              
يؤدي إلى رقيه وتقدمه فالمدارس وجدت لتحقيق حاجات المجتمع وتفـسير تلـك             

أن الحاجات أساس لبرنامج المدرسة وأمر حيوي لنجاح المؤسسة المدرسية كمـا            
تفسير البرنامج المدرسي للمجتمع أمر حيوي أيضاً للدعم الذي تلقاه المدرسة فـي             

والمدرسة داخل هذا الجسم االجتماعي ليست منفردة في وجودها بـل           . )٢(المجتمع
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هي جزء ال يتجزأ من المجتمع يتأثر بكل ما يدور فيه كما تؤثر فيه ، والمدرسة ال 
لها ، بل إن كثيراً مـن المـشكالت التـي    تستطيع أن تعيش بمعزل عما يدور حو   

الزمة لهـا تقـع خـارج إطـار         تواجه المدير داخل المدرسة قد تكون الحلول ال       
، ولهذا أنشأت اإلدارة المدرسية بعض التنظيمات المساعدة مثل مجلـس           ةالمدرس

اآلباء والمعلمين والمجالس المدرسية بدافع إيجاد قنوات اتصال دائمة بين المدرسة           
تمع المحلي ويقع على عاتق مدير المدرسة التخطيط لخدمة المجتمع المحلي           والمج

من خالل المدرسة وما تحويه من طلبة ومباني ومرافق وتجهيزات وبذلك عليه أن      
يضع برنامجاً فاعالً لخدمة البيئة المحلية فيعمل علـى المـساعدة علـى تنـسيق             

 المحلي ووضـع الخطـط      الخدمات االجتماعية والصحية والترويحية في المجتمع     
لبرنامج العالقات العامة ومقابلة اآلباء وغيرهم من الزائرين ومناقـشة مـشكالت    
المدرسة معهم ويعلن عن أهداف المدرسة وسياستها ويـشرح وسـائلها ألوليـاء             

  .)١(األمور
يرى الباحث أن كثير من األنشطة والبرامج الدراسية التي يمكن ألوليـاء            

 وذلك لتوثيق الصلة بين المدرسة والمجتمع المحلي ومنهـا          األمور االشتراك فيها  
مجالس أولياء األمور التي أصبحت التربية الحديثة تعتبرها الجسم الـذي يوصـل     
المدرسة بالمجتمع ، ولعل من المجاالت المهمة التي تستطيع هذه المجالس اإلسهام         

 وتوجيه اتجاهـات    فيها العمل على زيادة وعي المجتمع المحلي واهتمامه بالتعليم        
اآلباء نحو االهتمام بتعليم أبنائهم هذا باإلضافة إلى مساعدة المدرسة في كثير من             
المشكالت المتعلقة باالنتظام المدرسي واالنقطاع عنها والتأخر الدراسي وجنـوح          

  .التالميذ وانحرافهم
ولكن الواقع كما يراه الباحث أن المدرسة ال تدعو أوليـاء األمـور إال إذا               
كانت بحاجة لدعم مادي مثل حاجاتها لتأسيس فصول إضافية أو إعـادة إعمـار              
لبعض البنيات األساسية في المدرسة ، وهذا قد يهز ثقة المجتمع بالمدرسة التي ال              

  .يتم توجهها إليه إال وقت الحاجة
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  :عالقة مدير المدرسة مع السلطات التعليمية األعلى 
متبع فقد يكون نظاماً مركزياً أو ال مركزياً        تحكم هذه العالقة نظام اإلدارة ال     

وفي كل األحوال ينبغي أن يسود عالقة المدير بالسلطات التعليمية األعلـى الـود              
والتفاهم واالحترام المتبادل والعمل على رفع شأن التعليم ، ويرى الباحـث أن أي          

  .هدافهاقصور في هذه العالقات ينعكس سلباً على العملية التعليمية وال يحقق أ
  :عالقة مدير المدرسة بالمناهج 

يمكن أن نميز بين ثالثة أدوار رئيسة للمدير فيما يتعلق بالمناهج الدراسـية   
  :هي
  :دور المدير في تطبيق المناهج . ١

إن التطبيق التدريجي للمناهج الدراسية على مراحل زمنية يسهل من مهمة           
طلباتها واإلفـادة مـن تجربـة       المدير ويعينه على استيعاب أبعاد كل مرحلة ومت       

  .المرحلة الواحدة في تحسين العمل في المراحل التي تليها
   :)١(من أبرز متطلبات المدير في مجال تطبيق المناهج الدراسية ما يلي

  .دراسة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة والصفوف التي يديرها -
 .دراسة الكتب وأدلة المعلم الخاصة -

 .وراق العملدراسة التقارير وأ -
 .االطالع على خطط المعلمين ومساعدتهم في عملية التخطيط -

 .توفير التسهيالت المادية المختلفة لمساعدة المعلمين على أداء أدوارهم -
زيارة المعلمين في صفوفهم ومالحظة أدائهم وتطبيقهم للمنـاهج وتفاعـل            -

 .الطلبة مع هذه المناهج

 .ل ما يتصل بتطبيق المناهجرصد مالحظاته ومالحظات المعلمين حول ك -

 .دراسة نتائج الطلبة التحصيلية -

التعاون مع جميع ذوي العالقة من متخصصين ومديري مدارس ومعلمـين    -
  .لتقديم التغذية الراجعة المناسبة
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ويرى الباحث أن هذه المتطلبات التي يقوم بها المدير في تطبيـق المـنهج            
 ومـدى صـالحيته ومالءمتـه       توفر له سيل من المعلومات عن المنهج المطبق       

للدارسين كما تكشف له عن عيوب المنهج المطبق مما يعنينه على إبـداء الـرأي      
  .الصائب في عملية التطوير

  :اء المنهج دور المدير في إثر. ٢
  :يتلخص دور المدير في إثراء المنهج فيما يلي 

لطرق إثارة اهتمام المعلمين بأهمية إثراء المنهاج ووسائل تحقيق ذلـك بـا            -
  .التعاونية وإثارة دافعيتهم لتحسين أدائهم

تقديم نماذج للمعلمين توضح مجاالت إثراء المنهاج وتكليف المعلمين بإعداد   -
 .نماذج مختلفة في المناهج التي يعلمونها

عقد ورش تربوية للمعلمين واالستعانة ببعض الخبرات إن لزم األمر إلنتاج  -
 .نماذج تتمتع باإلغناء واإلثراء

ع خطة تتيح للمعلمين فرص إنتاج بعض مواد إثراء المنهاج في إطار            وض -
 .مهامهم

تعميم برامج وتجارب خاصة لتقويم أثر استخدام مواد بإثراء المنهاج على            -
 .تحصيل التالميذ

  : في تطوير المناهج دور المدير. ٣
يقصد بتطوير المناهج التغيير الشامل للمنهج من أهدافه ومحتواه وطرائقه          

تراتيجيته والتقويم المتبع فيه ، ويأتي التطوير عادة نتيجة لشعور المتخصصين           واس
وذوي العالقة بقصور المنهاج المعمول به عن بلوغ الغايات واألهداف التي وضع            
من أجلها وعجزه عن الوفاء بحاجات المجتمع والمتعلمين وعدم مواكبته لمتطلبات           

تلخيص دور المدير في عملية التطـوير       الحقبة الزمنية التي يطبق فيها ، ويمكن        
  :فيما يلي 

جمع المعلومات من خالل مالحظاته ومالحظات المعلمين والطلبة وأولياء          -
  .األمور حول نواحي قصور المنهاج
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تحليل نتائج الطلبة الفصلية والسنوية وتحليل أداء المعلمين واستخالص ما           -
 .الدراسيةتكشف عنه نتائج هذا التحليل من قصور في المناهج 

تشجيع المعلمين على االحتفاظ بسجالت خاصة يدونون مالحظاتهم حـول           -
  جميع أوجه القصور في المناهج ومقترحاتهم لمعالجتها

  : واللجان والتقارير سمجالعالقة مدير المدرسة بال
تشكيل المجالس واللجان المدرسية المقررة والعمل على زيـادة فاعليتهـا            .١

  .ة الجماعية للعمل المدرسي لتحقيق أفضل النتائجوالتأكيد على روح القياد
المشاركة في اللقاءات الدورية التي يدعو إليها أولياء األمور لبحث أوجـه             .٢

الرعاية المناسبة ألبنائهم والتأكيد على دور المنزل ومشاركته فيها وعرض        
 .الظواهر اإليجابية لتدعيمها والسلبية لمعالجتها

 .عني باألمور التربوية والتي يدعي العضو إليهاالمشاركة في اللجان التي ت .٣

مراجعة واعتماد التقارير التي ترفع عن المدرسة وفقاً للنماذج المقررة لهذا         .٤
  .)١(الشأن
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  المبحث الخامس
  مشكالت اإلدارة المدرسية في المرحلة الثانوية

  
  :تمهيد 

هود تعترض العمل في اإلدارة المدرسية بعض المشكالت المتنوعة رغم الج
التي تبذلها تلك اإلدارات بالتعاون مع األسرة وقد ترجع أسباب هذه المشكالت إلى             
التالميذ أنفسهم أو إلى المعلم أو إلى اإلدارة أو البيئة المدرسية أو المنهـاج ممـا                
يجعلها غير قادرة على أداء مهامها وتحقيق أهدافها على الوجه المطلوب ، ومـن            

  :هذه المشكالت ما يأتي 
  : المشكالت التي مصدرها الطالب -الً أو

يواجه الطالب بصفة عامة في الدول النامية مشكالت ناتجة عن نقص في            
خدمات التوجيه التربوي التي بمقتضاها يتمكن الطالـب مـن االلتحـاق بـالنوع              

كذلك نجد أن طرق التدريس     . المناسب من الدراسة لمقدراته واستعداداته وميوله       
ويق كما أن المنهاج الدراسي الموحد في جميع المدارس ال يأخـذ      تفتقر لعامل التش  

في االعتبار قدرات الطالب واالعتبارات البيئية لذلك نجد أن العديد من المـشاكل             
   :)١(المدرسية يعاني منها الطلبة بطريق مباشر أو غير مباشر منها

  :مشاكل التغيب عن المدرسة وعدم االنتظام في الدراسة . ١
لغياب المتكرر عرضاً من أعراض المشاكل التي تـرتبط ارتباطـاً           يعتبر ا 

وثيقاً بشخصية الطالب وعالقاته المنزلية والمدرسية ويعد التغيب عن المدرسة من           
أصعب المشكالت التربوية التي تعود بأسوأ النتائج على التالميذ ، ومـن أسـباب             

   :)٢(التغيب عن المدرسة ما يأتي
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ة وعدم هضمه لمادة من المواد العلمية أو رسوبه  ضعف قوى الطالب العقلي    -
  .المتكرر فيها

 .جفاف المادة العلمية التي يتلقاها التالميذ -

 .الخوف من السخرية والعقاب -

الدالل المفرط للطالب خاصة إذا كان ابناً وحيداً لوالديه أو مريضاً أو ابنـاً              -
لـب ضـعيف    ذكراً في أسرة غالبية أطفالها إناث هذا الدالل يجعـل الطا          

الشخصية ال يستطيع االستقالل في عمله ويهرب من المدرسة عادة لفارق           
 .الرعاية بين البيت والمدرسة

األسر مفككة الروابط وهذا التفكك نـاتج عـن مـشاجرات الوالـدين أو               -
اختالفهما في وجهات النظر في تربية األطفـال أو انفـصالهما أو لـسوء            

 الوالدين أو لوفاة أحد الوالدين أو       وضعهما االقتصادي أو لسوء سلوك أحد     
كليهما فكثيراً ما يهرب الطفل من المدرسة والبيت معاً ويلجأ إلى الـشارع           

  .حيث يصبح سلوكه غير مرغوب فيه
  :التأخر الدراسي . ٢

تعتبر هذه المشكلة أكثر األنواع شيوعاً بين الطلبة بغض النظر عن الحالة            
الك أسباب ذاتية للتأخر الدراسي تتعلق بكثرة       االجتماعية واالقتصادية للطالب وهن   

الغياب عن المدرسة لألسباب التي تم ذكرها آنفاً ونقص الذكاء أو نقص السمع أو              
البصر أو غيرها من األسباب ، وهنالك أسباب موضوعية منها العوامل المدرسية            
وصعوبة التوافق مع الجو المدرسي ، ومن مشكالت الطالب أيـضاً المـشكالت             

دينية واألخالقية ، والمشكالت العاطفية والجنسية والمشكالت االقتصادية وغيرها     ال
  .)١(من األسباب

  :األسباب التي مصدرها المعلم ، منها . ٣
  .تفضيل المعلم تلميذ على آخر دون مسوغ مشروع -
  .ضعف شخصية المعلم -
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  .إعطاء بعض األلقاب المزرية لبعض الطالب -
  :ارة األسباب التي مصدرها اإلد. ٤

  .ضعف اإلدارة في ضبطها للطالب وكل من يعمل بالمدرسة -
 .عجز اإلدارة عن تنفيذ األوامر والتعليمات -

 .جهل اإلدارة بمعرفة كل طالب في مدرسته وسلوكه واتجاهاته -

شعور الطالب بضعف اإلدارة لبعض الصفات السيئة التي يتـصف بهـا             -
  .)١(المدير

  :سن القبول في المرحلة الثانوية . ٥
تتراوح سن قبول الطالب بالمدرسة الثانوية بين الرابعة عشرة والتاسـعة           
عشرة وهي ما تعرف بسن المراهقة وهي السن الخطرة في حياة الطالب بما يتميز   
به من صفات هي في األصل نتاج لعدم النضوج الفكري والجسماني والنفـسي ،              

  :ومن أبرز المشاكل في هذه السن ما يلي 
إن المدرسة بإمكاناتها الضعيفة اليوم والمتمثلة في        : ء للمدرسة ضعف االنتما . ١

عدم توفير المكتبات المدرسية والمعامل والمسارح والميادين الرياضية وقلـة          
النشاط المدرسي ال يمكن أن تستوعب من زمن الطالـب أكثـر مـن زمـن                

ال الحصص الدراسية ولذلك نجد الطالب اليوم غير مرتبط بالمدرسة وبالتـالي     
نتوقع منه في المستقبل أن يكون مرتبطاً بها ألنها ال تمثل له فـي المـستقبل                
سوى ذكرى باهتة عن أيام قضاها في غرف دراسية ضيقة يتشارك فيها ستون       

  .أو سبعون طالباً
  :ضعف العالقة بين المعلم والطالب ، والسبب في ذلك يرجع إلى اآلتي . ٢

 .جبات المنزلية والتماريناكتظاظ الفصول بالطالب وإهمال الوا  )أ 

 .مشغوليات الطالب والمعلم المتعددة على حٍد سواء )ب 
  :عدم االنضباط السلوكي ، ولهذه النقطة عدة مظاهر  ) ج 

  .عدم اكتراث الطالب لوجود المعلم داخل الفصل -

                                                
 .٣٨محمد مصطفى يحيى ، المرجع السابق ، ص) 1(
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 .التدخين داخل المدرسة وخارجها -

 .راسيالتلفظ بألفاظ نابية والتسكع في الشارع العام بعد نهاية اليوم الد -
 .عدم االلتزام بالزي المدرسي والمظهر العام -

  .)١(التعدي على ممتلكات المدرسة بالهدم والتخريب -
   :مصدرها المعلم المشكالت التي -رابعاً 

من أهم المشكالت التي تحدث بين إدارة المدرسة وبعـض المعلمـين مـا       
   :)٢(يلي

 يـؤثر   إن غياب المعلم أو تـأخره      : مشكلة تأخر المعلم أو غيابه     .١
تأثيراً سيئاً على الروح المعنوية للطالب إذْ يعتقدون بـأن معلمهـم            
غير متمسك بأهداف النظام ، كما أن التأخر أو الغياب يؤدي إلـى             
بلبلة النظام في المدرسة وإشاعة الفوضى في الصف ، كما يـؤدي            

يـرى الباحـث أن   . إلى تأخير التالميذ في تكملة مناهجهم الدراسية    
 أصبحت متفشية في المدارس اليوم ويعزي الباحث تلك         هذه المشكلة 

الظاهرة ألسباب عديدة منها الوضع المادي الضعيف للمعلـم ممـا           
يضطره وحسب ضغوطات الحياة إلى البحث عن مورد آخر يـسد           
الفجوة في ميزانية األسرة ، وقد يرجع سبب الغياب لعدم الرغبـة             

رته الظروف المتهان   أصالً في االنتماء لمهنة التدريس وإنما اضط      
  .تلك المهنة

 وتظهر هذه المشكلة فـي بدايـة العـام          :مشكلة توزيع الدروس     .٢
الدراسي حيث توزع الدروس على الـصفوف ، ويرجـع الباحـث     
أسباب تلك المشكلة إما لضعف شخصية المعلم أو ضعفه في مادته           
العلمية ، أو في إعداده المهني أو رغبته في التقاعس عن العمل أو             

ليفه بتدريس مادة علمية ال يرغب في تدريسها ، أو يكون لـسبب      تك
                                                

ورشة عمل ، مشاكل المعلم والتلميذ والمدرسة ، إدارة التدريب ، وزارة التربية والتعليم ، ) 1(
 ٦-٢م ، ص١٩٨٢التوثيق التربوي، 

 .٧٥-٦٥محمد مصطفى يحيى ، المرجع السابق ، ص) 2(



 ٧٢

ضعف اإلدارة في تسيير األعمال المدرسية أو لتحيزها لمعلـم دون          
 .آخر

 لما كان المدير هـو      :مشكلة زيارة المدير للمعلمين في الصفوف        .٣
المسئول عن سير األعمال اإلدارية والفنية في المدرسة فإن واجب          

يه بأن يقوم بزيارات من وقت آلخـر للمعلمـين          المسئولية يلقى عل  
داخل الصفوف للتأكد بأن العملية التدريسية داخل الصف تسير على          
ما يرام حسب ما خطط لها ، لكن مثل هذه الزيارات رغمـاً عـن               
قلتها تقلق المعلم وتشعره بعدم االرتياح ، وذلك إما لضعف المعلـم            

م قدرته على ضبط الـصف      في المادة العلمية التي يدرسها ، أو لعد       
لضعف شخصيته ، أو للطريقة الرديئة التي يستخدمها في التدريس          
لمثل هذه األسباب وغيرها يكره المعلمون زيارة المدير لهـم فـي            

 .الصف الدراسي

 :مشكلة اطالع المدير على أوراق إجابة التالميذ ودفاتر واجباتهم           .٤
 ودفاتر واجباتهم فيه    مع أن اطالع المدير على أوراق إجابة التالميذ       

للمعلم فائدة إذ يظهر عمله وحسن نتائجه إال أن بعض المعلمـين ال           
يرغبون في ذلك ألسباب تتمثل في عدم االهتمام بالتصحيح وعـدم           

 .إعطاء الواجبات المنزلية

  : وتكون عادة لألسباب اآلتية :مشكلة استجواب المعلم  .٥
  .عدم انصياع المعلم للتعليمات واألنظمة  )أ 
 .ر كلمات غير الئقة منه تجاه أحد التالميذ أو أحد زمالئه المعلمينصدو )ب 

 .التالعب بالدرجات أو التهاون والتقصير في عمله ) ج 

قد تكون أسباب االستجواب أحداث وقعت خارج المدرسة وتم تقديم شكوى             ) د 
  .فيها إلدارة المدرسة

  :هذه األسباب وغيرها تستدعي استجواب المعلم ويرجعها الباحث لآلتي 
  .عدم رغبته في مهنة التعليم وإنما اتخذها وسيلة للعيش .١



 ٧٣

رداءة صحته أو إصابته بأمراض نفسية تعيق انـسجامه مـع تالميـذه أو             .٢
 .زمالئه

  .حقده على مدير المدرسة الذي جاء بدالً عنه .٣
  :المشكالت التي تحدث بين أولياء أمور التالميذ واإلدارة  -ثالثاً 

عالقات المدرسة بالمحيط الخارجي ، ومن      من واجب مدير المدرسة تنظيم      
أهم عناصر هذا المحيط أولياء أمور التالميذ ، فال بد للمدير أن يثير اهتمام أولياء               
أمور التالميذ بأهداف المدرسة وأن يناقشهم في جو مفعم باألخوة والمحبة ووحدة            

الميـذ  الهدف ، ومع ذلك فقد تحدث أحياناً بعض المشكالت بين أولياء أمـور الت             
  :والمدير من أسباب ذلك 

  .رسوب أبنائهم في االمتحانات .١
 .إنزال العقوبة بأبنائهم عند مخالفتهم لألنظمة أو لسوء السلوك .٢

 .كثرة جمع التبرعات من التالميذ .٣
سوء فهم بعض أولياء األمور بما يقصد بدرجات السلوك وخاصة بالنـسبة             .٤

  .للطالبات
  : مشكالت المنهج -رابعاً 

ج على أنه مجموعة الخبرات التربوية التي تهيئهـا المدرسـة           يعرف المنه 
للتالميذ داخلها أو خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل في جميع الجوانـب      
العقلية والثقافية والدينية واالجتماعية والجسمية والنفسية والفنية نمواً يؤدي إلـى           

 ، ويكمـن دور     )١(نـشودة تعديل سلوكهم ويعمل على تحقيق األهداف التربوية الم       
مدير المدرسة كما أسلفنا في عالقته بالمنهاج فـي التخطـيط لتحـسين المنهـاج             

 المجال عـدد مـن المـشكالت ،         وتطويره ويعترض دور مدير المدرسة في هذا      
  :أهمها

ضعف المحتوى التربوي وعجز المنهاج عـن مواكبـة التطـور            .١
  .العلمي

                                                
حلمي أحمد الوكيل ومحمد أمين المفتي ، المنهاج المفهوم ومحمد أحمد المفتي ، العناصر ، ) 1(

 .٢٢م ، ص٢٠٠٤ ، التنظيمات ، التطوير ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، األسس



 ٧٤

تويات في النظم التربوية    انخفاض مستوى خبرة المعلم مقارنة بالمس      .٢
 .األخرى لألمم المتقدمة

 .عدم جدية اإلشراف الفني واإلداري في المدرسة .٣

نهج تقديم المواد الدراسية يعتمد على أسلوب التلقـين والحفـظ وال             .٤
 .يشجع الطالب على التفكير المنطقي

عدم وجود قاعة للمكتبة في كثير من المدارس والضعف األكاديمي           .٥
امة وقلة توفر الوسائل التعليمية الضرورية الالزمة       للطلبة بصفة ع  

 .)١(للتدريس

مـن جهـة المبنـى المدرسـي      مشكالت تواجه مديري المدرسة      -خامساً  
  :وتجهيزاته

يعتبر المبنى المدرسي المالئم للعملية اإلدارية التربوية من أهم أسس نجاح           
يادة العمل التربوي   تلك العملية ، وذلك بما يسهل على مدير المدرسة اإلشراف وق          

بكفاءة ولكن هنالك مدارس ال تتناسب في شكلها العام مع الغـرض التعليمـي ،                
ويرى الباحث أن هنالك العديد من المشكالت التي تواجه مديري المدرسة في هذا             

  :الشأن ، منها ما يلي 
  .وجود عدد من المباني المدرسية غير مشيدة ألغراض تعليمية .١
 غير الصالحة وتحتاج إلصـالحات فـي البنيـات          وجود عدد من المباني    .٢

 .األساسية

قلة األماكن المخصصة لألنشطة المدرسية بسبب تغول الفصول الدراسـية           .٣
 .عليها

 .قلة توافر المالعب الرياضية والساحات في المدارس .٤
 .قلة توافر المرافق الصحية .٥

                                                
هنية يوسف محمود ، المشكالت التي يواجهها مديرو المدارس وكالة الغوث الدولية للمرحلة ) 1(

األساسية بين وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في محافظات شمال فلسطين ، رسالة 
 .٢٤م ، ص٢٠٠٧، جامعة النجاح ، ماجستير غير منشورة



 ٧٥

س التهيئة الفيزيقية في بعض المدارس متدنية للغاية ، خاصة فـي اإلجـال       .٦
  .والتهوية واإلضاءة

أثبتت العديد من الدراسات العربية واألجنبية وجود عالقة ربط بين البيئـة            
الفيزيقية المحيطة بالعمل كاإلضاءة والتهوية وموقع المدرسة وغيرها من العوامل          
التي تؤثر في مستوى الضغط الرضى الوظيفي للمديرين وكذلك المعلمين والطلبة           

لعملية التربوية والتعليمية بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر           فتنعكس آثارها على ا   
  .بالسلب واإليجاب

ويمكن تلخيص المشكالت اإلدارية التي تعترض اإلدارة المدرسـية فـي           
  :الوقت الحاضر ما يلي

عدم وضوح الدور الذي يقوم به المدير واالفتقار إلى تحديد محتواه بحيـث      .١
األداء الصحيح بسبب عدم إلمامه     يكون القائم بإنجاز هذا الدور عاجزاً عن        

بمحتوى هذا الدور أو التأكد مما يتوافر لديه من معلومات حول ما يتوقـع              
  .منه القيام به

قصور اإلدارة المدرسية عن تبني المستحدثات في علوم اإلدارة المعاصرة           .٢
وتطويرها الحتياجات التعليم فقد ارتبطت األساليب اإلداريـة فـي جميـع          

يكل النظام التعليمي بروتينات تقليدية مما ينتج عنـه كـبح           مستوياتها في ه  
 .لحرية المعلم داخل الفصل وقيد لحرية المدرسة ومحدودية الحركة بها

اعتماد الترقيات للوظائف القيادية واإلدارية والفنية على األقدميات المطلقة          .٣
 .دون اعتبار كبير للكفايات الوظيفية القيادية ومتطلباتها التأهيلية

 .انخفاض مستوى أداء بعض العاملين ألسباب مهنية أو نفسية .٤

 .كثرة عدد التالميذ في المدرسة الواحدة ، أو في الفصل الواحد .٥

عدم توفر اإلمكانات المادية والتجهيزات في المدرسة ، فهنالـك مـدارس             .٦
 .بنيتها التحتية متهالكة وأثاثاتها تالفة

قـصها العـدد الـالزم مـن        العجز في إعداد المدرسين فهنالك مدارس ين       .٧
 .المدرسين وبعض المدرسين غير مؤهلين التأهيل المناسب



 ٧٦

ضعف التدريب للمتقدمين لشغل وظائف مدير المدرسة أو وكيلها أو عـدم             .٨
 .كفاءتهما وعدم التسلسل في شغل الوظائف اإلدارية

عدم وجود خريطة تنظيمية توضح واجبات وسلطات المستويات أو عـدم            .٩
 .ومديري ووكالء المدارس عليهااطالع المدرسين 

كثرة وتالحق القرارات اإلدارية والتنظيميـة التـي تـصدر مـن اإلدارة              .١٠
 .المركزية أو مديريات التعليم

 .ضعف أجهزة السكرتارية بالمدارس وعدم وجود أرشفة جيدة .١١

عدم رغبة أولياء األمور في التعاون مع إدارة المدرسة في تسيير أمورهـا       .١٢
 مديري المدارس في عقد مجالس اآلباء والمعلمـين إال          وكذا عدم رغبة بعض   

 .إذا كانوا محتاجين لبعض التمويل
ضعف ثقة المستويات اإلدارية األعلى في إدراة المدرسة وبالتـالي عـدم             .١٣

رغبة هذه المستويات في إعطاء إدارة المدارس مزيداً من الـسلطات لتـسيير          
 .أمورها أو تفويضها بعض السلطات

 التكنولوجيا اإلدارية أدى إلى تخلف مستوى التعلـيم عـن           إهمال استخدام  .١٤
 .مسايرة التقدم الحادث في العالم

كثرة تنقالت المعلمين وبعض أفراد الجهاز اإلداري أثناء العام الدراسي مما  .١٥
 .يعوق العمل داخل المدرسة

  .)١(تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية وأثرها في العمل المدرسي .١٦
  : باإلدارة المدرسية مشكالت تتعلق: سادساً 

يعتمد نجاح أي نشاط اجتماعي في المقـام األول علـى اإلدارة الرشـيدة              
الموجهة ، وتمثل اإلدارة المدرسية الرشيدة الشق األول من اإلدارة التعليمية ، وقد           
ساعد انعدام اإلدارة الرشيدة على تفاقم مشاكل التعليم من هبوط المستويات وإهدار            

يار للمديرين المؤهلين إلى جانب سلب سلطات المدارس بـسبب        للموارد وعدم اخت  

                                                
عبد العظيم سالمة حسين ، اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة ، دار الفكر العربي ، ) 1(

 .٦٢م ، ص٢٠٠٤عمان، 



 ٧٧

، ومن أهم المشكالت التـي تعـاني منهـا اإلدارة           )١(ضعف اإلدارة في المدارس   
  :المدرسية 

جهد مدير المدرسة ووقته يضيع في المشكالت اإلداريـة والمـسؤوليات            .١
  .المالية وال يكاد يتفرغ للعملية التربوية

درسة في ظل القواعد القائمة ال تحقق الغرض وال         طريقة اختيار مدير الم    .٢
 .تقدم للمدرسة المدير الصالح

المدرسة في صراع مستمر مع اإلدارة التعليمية لنقص االعتمادات الالزمة           .٣
إلصالح األثاث وتدبير األدوات ، كما أن العالقة بينهما وبين البيئة المحلية            

 .)٢(ضعيفة للغاية

بشخصية المدير نفسه ومـن أمثلتهـا قلـة         كما أن هنالك مشكالت تتعلق       .٤
المعرفة باألساليب اإلشرافية الفاعلة ، وعدم القـدرة علـى إدارة الـذات             
وتوقف التطور الشخصي وضعف مهارة حل المشكالت وضعف القـدرة          

  .)٣(على العمل الجماعي
من المشكالت الشخصية والبيئية التي تواجه مديري المدرسة الخوف مـن           

ق الرؤساء ومحاولة إرضائهم حتى على حساب المصلحة العامة         المسئوليات وتمل 
وعدم اللجوء إلى التخطيط وتغلب النظرة الشخصية في اتخاذ القرار وعدم تحديـد       

  .)٤(األهداف بوضوح وقصور البيانات والمعلومات
مما سبق يتضح للباحث أن اإلدارة المدرسية تواجهها الكثير من الصعوبات         

 على تحقيق أهدافها ومن هذه المشكالت ما يتعلق بالمـدير           والمشكالت التي تؤثر  
نفسه وأسلوب إدارته للمدرسة والعاملين فيها ، ومنها ما يتعلق بالبيئة المدرسـية             

                                                
 وزارة التربية والتعليم ، التوثيق  ورقة عمل،مشاكل التعليم في السودان ومقومات التغلب عليها ،) 1(

  .١٠م، ص١٩٧٥التربوي ، 

 .٨٣م ، ص١٩٩٩أحمد إبراهيم أحمد ، نحو تطور اإلدارة التربوية ، عالم الكتب ، القاهرة ، ) 2(

حرب فوزي أبو عودة ، المشكالت والصعوبات التي تواجه مديري المدارس الثانوية ، قطاع ) 3(
 .٧٢م ، ص٢٠٠٤غزة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين شمس ، كلية التربية ، 

الح عبد الحميد مصطفى ، التعليم الثانوي في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ، دراسة ص) 4(
 .٦٣م ، ص١٩٩٣مقارنة ، رابطة التربية الحديثة ، القاهرة ، 



 ٧٨

وكل ما له صلة بالعملية التعليمية كالمنهاج والوسائل التعليمية والبناء المدرسـي            
اإلضافة هذا إلـى عـبء      وتجهيزاته أو المجتمع المحلي وعالقته بالمدرسة هذا ب       

الدور اإلداري والفني الذي يجعل من مدير المدرسة يصرف جل وقتـه وجهـده              
للقيام بالدور اإلداري على حساب الدور الفني وهذا يؤثر سلباً في تحقيق األهداف             
العليا للمدرسة من إعداد التالميذ نفسياً وجسدياً وعقلياً واجتماعيـاً ليتكيـف مـع              

  .المجتمع المعاصر
  



 ٧٩

  المبحث السادس
  الدراسات السابقة

  
حظي مجال مشكالت اإلدارة المدرسية بعدد وافر من الدراسات العربيـة           
واألجنبية في المدارس الحكومية واألهلية والمشتركة لما لها من دور كبيـر فـي           
عرقلة تحقيق األهداف التربوية ، وقد سعت هذه الدراسات التـي حـصل عليهـا          

ة لمعالجة هذه المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية ، وقد          الباحث إلى إيجاد آلي   
  :صنَّف الباحث هذه الدراسات على النحو التالي

الدراسات العربية بما فيها الدراسات السودانية التـي تناولـت موضـوع             -
  .المشكالت اإلدارية التي يواجهها مديري المدارس الثانوية

لمشكالت اإلدارية التي يواجههـا  الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع ا      -
  .مديري المدارس

  : الدراسات السودانية –أوالً 
   :)١()م١٩٩٨(دراسة أحالم اإلمام عبد اهللا . ١

عقبات اإلدارة المدرسية في المـدارس الثانويـة بواليـة          عنوان الدراسة   
  .الخرطوم

 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العقبات التي تواجه اإلدارة المدرسـية فـي    
المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم والعمل على إيجـاد الحلـول المناسـبة لتلـك              
المشكالت ، وقد شمل مجتمع الدراسة مـديري المـدارس الثانويـة والحكوميـة       
والمعلمين والمعلمات ومديري اإلدارات التعليمية والموجهين والموجهـات فـي          

  .محافظات والية الخرطوم
  :يلي وقد أظهرت نتائج الدراسة ما 

  .عدم توفير الكتاب المدرسي منذ بداية العام الدراسي .١

                                                
أحالم اإلمام عبد اهللا ، عقبات اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية بوالية الخرطوم ، رسالة ) 1(

 .م١٩٩٨امعة إفريقيا العالمية ، ماجستير غير منشورة ، ج



 ٨٠

 .النقص في المعلمين في المدارس الثانوية .٢

 .عدم مواصلة الدورات التأهيلية للمعلمين .٣
 .ازدحام الفصول باألعداد الكبيرة من الطالب .٤

  .ال يلبي أولياء األمور الدعوات للمشاركة في نشاطات المدرسة .٥
  :)١()م٢٠٠٦( اهللا أبو إدريس دراسة عادل محمد دفع. ٢

  . اإلدارة المدرسية بمرحلة األساس بوالية النيل األزرق: عنوان الدراسة 
هدفت هذه الدراسة لمعرفة أهم المشكالت التـي تعـوق فاعليـة اإلدارة              
المدرسية من وجهة نظر المديرين والمديرات والمعلمين والمعلمات ، وقد استخدم           

الموضوعي كمـا اسـتخدم االسـتبانة كـأداة لجمـع           الباحث في دراسته المنهج     
مـديراً  ) ١٢٠(معلم ومعلمـة و     ) ٣٠١(المعلومات ، وتكون مجتمع الدراسة من       

  :ومديرة ، وقد اسفرت الدراسة عن أهم النتائج التالية 
وجود مشكالت تعوق العمل اإلداري المدرسي بدرجة كبيرة مـن وجهـة             .١

لدرجة من وجهة نظـر المـديرين   نظر المعلمين والمعلمات وأيضاً بنفس ا  
  .والمديرات

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات نحـو أهـم األعمـال               .٢
والمهام الممارسة لإلدارة المدرسية بالنسبة للمعلمين والمديرين في أربعـة         
محاور هي اإلشراف المدرسي ، التقويم المدرسـي ، االرتقـاء المهنـي             

  . وتنفيذ المنهجللمعلمين ، ورعاية التالميذ
  :)٢()م٢٠٠٠(دراسة آدم اسحق حامد . ٣

 –وظائف وأدوار مديري ومديرات المـدارس الثانويـة         : عنوان الدراسة   
  .دراسة تحليلية لواقع اإلدارة المدرسية في التعليم الثانوي بوالية الخرطوم

                                                
عادل محمد دفع اهللا أبو إدريس ، اإلدارة المدرسية بمرحلة األساس بوالية النيل األزرق ، رسالة ) 1(

 .م٢٠٠٦دكتوراه غير منشورة ، جامعة النيلين ، كلية التربية ، 

تحليلية لواقع  دراسة –آدم اسحق حامد ، وظائف وأدوار مديري ومديرات المدارس الثانوية ) 2(
اإلدارة المدرسية في التعليم الثانوي بوالية الخرطوم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم 

 .٢٠٠٠درمان اإلسالمية ، كلية التربية ، 



 ٨١

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وجهة النظر المثالية والواقع الفعلي لممارسة 
دير المدرسة الثانوية الحكومية بوالية الخرطوم ، وقد اشتمل مجتمـع الدراسـة             م

  :مديراً ومديرة ، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية ) ١٩٣(على عينة مكونة من 
تصدرت السلطات التعليمية المرتبة األولى في األهمية من وجهة النظـر            .١

  .هاالمثالية بينما تصدر دور المدير تجاه المجتمع أدنا
 .وجود فارق بين وجهة النظر المثالية وواقع الممارسة الفعلية للوظائف واألدوار .٢

إن ممارسة من خبرتهم خمس سنوات فأكثر كانت أعلى ممن خبرتهم دون             .٣
  .الخمس سنوات في جميع األدوار

  :)١ ()م٢٠٠٢(دراسة سيدة عبد الرحمن األحمدي . ٤
 الثانويـة    لمـدير المدرسـة    الواجبات اإلدارية والفنيـة   : عنوان الدراسة   
  .محافظة أم بدةواألكاديمية الحكومية ب

هدفت الدراسة إلى معرفة الواجبات اإلدارية والفنية لمدير المدرسة الثانوية          
األكاديمي ومدى إلمام المديرين والمديرات والمعلمين والمعلمات بهذه الواجبات ،          

) ٨٦(مـديراً ومـديرة و      ) ١٤(وقد اشتمل مجتمع الدراسة على عينة مكونة من         
معلماً ومعلمة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة اإللمام واإلدراك بالواجبـات            
اإلدارية والفنية كانت كبيرة لدى عينة الدراسة ، كمـا دلـت النتـائج علـى أن                 

  .الواجبات تجاه غير المعلمين والمجتمع أقل اهتماماً
  :)٢ ()م٢٠٠٣(ح المدراسة المعز محمود أحمد . ٥

المهام اإلدارية واإلشرافية لمدير المدرسة والعقبات التي       : عنوان الدراسة   
  .تواجهه أثناء عمله في السودان ، دراسة ميدانية بوالية غرب كردفان

                                                
سيدة عبد الرحمن األحمدي ، الواجبات اإلدارية والفنية لمدير المدرسة الثانوية واألكاديمية ) 1(

ة لمحافظة أم بدة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم درمان الحكومية ، دراسة ميداني
 .م٢٠٠٢اإلسالمية ، كلية التربية، 

المعز محمود أحمد مالح ،المهام اإلدارية واإلشرافية لمدير المدرسة والعقبات التي تواجهه أثناء ) 2(
ير منشورة ، جامعة عمله في السودان ، دراسة ميدانية بوالية غرب كردفان ، رسالة دكتوراه غ

 .م٢٠٠٣النيلين ، 



 ٨٢

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المهام اإلدارية واإلشرافية لمـدير مدرسـة       
المـديرين والمعلمـين    األساس والعقبات التي تواجهه أثناء عمله من وجهة نظر          

والموجهين ، كما هدفت إلى معرفة العالقة بين درجة قيام مديري مدارس األساس       
  .بتلك المهام ومستوى الخبرة

وقد اشتمل مجتمع الدراسة على جميع مديري مدارس األساس البالغ عددهم      
موجهـاً  ) ٦١(معلمـاً ومعلمـة و      ) ٤٠٦٤(مديراً ومديرة باإلضافة إلى     ) ٥٨٤(

  .ةوموجه
أظهرت نتائج الدراسة أن تقييم المعلمين لدرجة العقبات التي تواجه مديري           
مدارس األساس أثناء العمل مرتفعة جداً في جميع أبعاد العقبات أثناء العمل ، كما              
دلت النتائج على وجود فروق جوهرية بين المديرين والمديرات في بعد العقبـات             

  .ةذات الصلة المباشرة بالعملية التعليمي
   :)١()م٢٠٠٥(دراسة أحمد الريح يوسف . ٦

فاعلية اإلدارة المدرسية في تحقيـق أهـداف المرحلـة          : عنوان الدراسة   
  .الثانوية دراسة ميدانية

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية دور اإلدارة المدرسية في تحقيق أهـداف        
ام والوظائف  المرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم وذلك من خالل أهم األعمال والمه         

) ٦٣(مديراً ومديرة و) ٤٦(الممارسة لإلدارة المدرسية ، وقد شملت عينة الدراسة    
  :معلماً ومعلمة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة اآلتي ) ١٢١(موجهاً وموجهة و

المشكالت التي تعوق عمل المدرسة تتمثل في عدم تـشجيع روح البحـث              -
  .لدى الطالبوالتجريب واإلطالع وتنمية التفكير العلمي 

 .العالقة بين المدرسة والمجتمع ضعيفة -
 .عدم االهتمام بالبيئة المدرسية من قبل اإلدارة المدرسية -

  
  

                                                
أحمد الريح يوسف ، فاعلية اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف المرحلة الثانوية دراسة ميدانية ، ) 1(

 .م٢٠٠٥رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة إفريقيا العالمية ، كلية التربية ، 



 ٨٣

   :)١ ()م١٩٩٧(دراسة عمر بشارة أحمد بشارة . ٧
التعليم الثانوي األكاديمي في الوالية الشمالية واقعه وأهم        : عنوان الدراسة   

  :هدفت الدراسة إلى اآلتي . مشكالته
الوقوف على الواقع الحالي للتعليم الثانوي األكاديمي في الوالية الـشمالية            .١

  .ومدى تلبيته الحتياجات ومتطلبات الوالية
التعرف على أهم المشكالت التي تواجه التعليم الثانوي األكاديمي بالواليـة           .٢

الشمالية ومن ثم اقتراح الحلول التي يمكن أن تسهم في حل المـشكالت ،              
  :لدراسة باآلتي وقد أوصت ا

دمج بعض المدارس الثانوي بالوالية لالستفادة من معلمي النـدرة وكـذلك      -
  .المعامل واألدوات واألجهزة

 .العمل على دعم مشروعات تنموية بالمدارس لدعم ميزانية المدارس -

إقامة دورات تدريبية في اإلدارة لمدراء المدارس الذين لم ينالوا تدريباً في             -
  .هذا المجال

  ) :م٢٠٠٣ ()٢(دراسة عاطف مصطفى المليح. ٨
وظائف وأدوار مـديري ومـديرات مـدارس األسـاس      : عنوان الدراسة   

  .بمحافظة جبل أولياء
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهـم الوظـائف واألدوار لمـديري             
المدرسة بمرحلة األساس الممارسة حالياً بالمدارس وكذلك للتعرف على ترتيـب           

ب األهمية النسبية للممارسة أو مـدى إدراك المـديرين والمـديرات            األدوار حس 
لوظائفهم وأدوارهم ومعرفة أثر بعض المتغيرات الجـنس ، الخبـرة ، المؤهـل              

) ١٠٠(تكونت عينة الدراسـة مـن       . الدراسي ، التدريب على األداء والممارسة     

                                                
في الوالية الشمالية واقعه وأهم مشكالته ، عمر بشارة أحمد بشارة ، التعليم الثانوي األكاديمي ) 1(

 .م١٩٩٧رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخرطوم ، كلية التربية ، 

مدارس األساس بمحافظة جبل عاطف مصطفى المليح ، وظائف وأدوار مديري ومديرات ) 2(
 .م٢٠٠٣ ، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم درمان اإلسالمية ، كلية التربيةأولياء



 ٨٤

 ، أي بنـسبة     مديراً ومديرة ) ٢٠٠(مديراً ومديرة من جملة مجتمع الدراسة البالغ        
  :فأظهرت نتائج الدراسة اآلتي . من المجتمع األصلي% ٥٠

دور المدير تجاه إدارة التعليم يعتبر أهم األدوار من حيث الترتيب النـسبي            .١
  .الممارس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول األداء الممارس تعـزى لمتغيـر              .٢
  .الجنس أو الخبرة أو المؤهل التربوي أو التدريب

  ) :م١٩٩٧ ()١(اسة عمر الفاروق محمد علي الحوريدر. ٩
 المدرسة الثانوية بمعلميه وأثر ذلـك علـى         عالقة مدير : عنوان الدراسة   

  .العملية التربوية
هدفت الدراسة إلى بيان الوضع اإلداري في المدرسة وتوضيح مدى تنفيـذ          

قات غيـر   مدير المدرسة لواجباته الرسمية ، كما هدفت الدراسة إلى معرفة العال          
الرسمية بين أفراد أسرة المدرسة وأثرها التربوي ، كما سعت الدراسـة لوضـع              
نموذج أمثل لهذه العالقة والمساهمة في تطوير وتحديث اإلدارة التعليمية بـصفة            

مـديراً ومـديرة   ) ١٠(عامة والثانوية بصفة خاصة ، وقد شملت عينة الدراسـة           
  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي . طالباً وطالبة) ١٠٠(معلم ومعلمة و) ٥٠(و

انشغال المدير بالواجبات اإلدارية وإهماله للواجبات الفنية وبـذلك يكـون            -
  .انتهى دوره كموجه تربوي مقيم

يتضرر الطالب كثيراً من المعلمين الذين عينوا حديثاً ولم يتم تدريبهم مما              -
 .يؤدي إلى فقدان الثقة بين المعلم والطالب

يزانية معتمدة من الوزارة للمدارس أو وجود مـوارد ذاتيـة           عدم وجود م   -
تسهم في دخل المدرسة جعل اإلدارة تعاني الكثير بفقدها لتـسيير شـؤون             

 .المدرسة

 .تعاني العالقة بين مدير المدرسة والمعلمين كثيراً من المشاكل -

  
                                                

عمر الفاروق محمد علي الحوري ، عالقة مدير المدرسة الثانوية بمعلميه وأثر ذلك على العملية ) 1(
 .م١٩٩٧التربوية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخرطوم ، كلية التربية ، 



 ٨٥

  ) :م١٩٩٧ ()١(دراسة علي محمد عثمان. ١٠
سياسـات  وة فـي المرحلـة الثانويـة      اإلدارة المدرسـي  : عنوان الدراسة   
  .الالمركزية في التعليم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشاكل والمعوقات التربويـة التـي            
تواجه إدارات المدارس الثانوية األكاديمية في ضوء السياسات الالمركزيـة فـي            

ارس التعليم ، شملت عينة الدراسة القيادات التربوية العليا وبعض مـديري المـد            
، ستبانة والمقابلة لجمع المعلوماتالثانوية بوالية الخرطوم ، وقد استخدم الباحث اال

  :وقد أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي 
أهمية تحقيق وتفعيل الالمركزية في التعليم وباألخص في المرحلة الثانوية           -

وذلك بتوفير الدعم المادي الالزم مع ترك حريـة التـصرف والــحركة     
  . والمحليات باإلضافة إلى التخطيط السليم والتنظيم والتنسيقللواليات

عدم وجود سياسات واضحة لتدريب واختيار مديري المـدارس الثانويـة            -
والمعلمين والقيادات التربوية العليا مع عدم وجـود الحـوافز التـشجيعية            

 .المادية واألدبية الالزمة

نات المادية ، وضعف    هنالك قصور في العديد من الجوانب مثل قلة اإلمكا         -
قنوات االتصال بين المستويات المختلفة ، والعجز في المعلمين ، واألدوات           

  .والكتب والمختبرات
  :ومن أهم ما أوصت به هذه الدراسة 

الدور القيادي الذي يقوم به مدير المدرسة الثانوية في نجاح العملية التربوية  .١
 االختيار والتدريب أثناء    اإلدارية في خارج أو داخل مدرسته يحتاج لحسن       

الخدمة لمديري المدارس الثانوية لرفع مستوى األداء الفني واإلداري لهـم           
  .مع توفير التسهيالت الالزمة لنجاح العملية التربوية واإلدارية

العمل على زيادة صالحيات مدير المدرسة الثانوية اإلدارية والمالية ومنحه       .٢
  . وذلك لتمكينه من ممارسة دوره القياديالحرية الكافية في اتخاذ القرارات

                                                
 التعليم ، علي محمد عثمان ، اإلدارة المدرسية في المرحلة الثانوية لسياسات الالمركزية في) 1(

 .م١٩٩٧رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخرطوم ، كلية التربية ، 



 ٨٦

  : الدراسات العربية –ثانياً 
  ) :م١٩٩٤ ()١(دراسة محمد تيسير إبراهيم محمد أبو شريعة. ١

المهام اإلدارية واإلشـرافية لمـدير المدرسـة الثانويـة     : عنوان الدراسة   
  .الحكومية والعقبات التي تواجهه أثناء عمله في األردن

 للتعرف على درجة ممارسة مديري ومديرات المدارس        هدفت هذه الدراسة  
الثانوية الحكومية في محافظتي أربد والمفرق للمهام اإلدارية واإلشـرافية ، كمـا       
هدفت إلى التعرف على العقبات التي يعاني منها مـديرو ومـديرات المـدارس              

دراسة من  تكونت عينة ال  . الثانوية الحكومية في المحافظتين السابقتين أثناء عملهم        
  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة اآلتي . معلماً ومعلمة ) ٦٧٦(مديراً ومديرة و) ٧٤(

إن المهام اإلدارية واإلشرافية التي يمارسها مديرو ومـديرات المـدارس            .١
كانت بدرجة كبيرة في غالبها من وجهـة نظـر المـديرين والمـديرات              

 .والمعلمين والمعلمات

ئية في المتوسطات الحسابية لدرجة العقبات ال توجد فروق ذات داللة إحصا    .٢
التي يعاني منها مديرو ومديرات المدارس الثانوية من وجهة نظرهم تعزى        

  .للجنس في جميع المجاالت
  ):م١٩٨٩ ()٢(دراسة فوزية أحمد الحاوي. ٢

مهام مدير المدرسة اإلشرافية والصعوبات التي تواجهـه        : عنوان الدراسة   
  . وكالة الغوث الدولية في األردنمدارسأداء عمله في في 

                                                
محمد تيسير إبراهيم محمد أبو شريعة ، المهام اإلدارية واإلشرافية لمدير المدرسة الثانوية ) 1(

الحكومية والعقبات التي تواجهه أثناء عمله في األردن ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم 
 .م١٩٩٤رمان اإلسالمية ، كلية التربية ، د

فوزية أحمد الحاوي ، مهام مديري المدارس اإلشرافية والصعوبات التي تواجهه في أداء أعماله ) 2(
في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، 

 .م١٩٨٩



 ٨٧

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم مهام مدير المدرسة والصعوبات           
التي تواجهه في أداء عمله في مدارس وكالة الغوث الدولية فـي األردن ، وقـد                

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
لصفوف في هنالك صعوبات تتعلق بالطالب تتمثل في توزيع الطالب على ا    .١

بداية العام الدراسي ومشكلة الضبط المدرسي وتنظـيم فعاليـات النـشاط            
  .المدرسي

صعوبات تتعلق بالمعلمين والمعلمات والعاملين في المدرسة تتمثـل فـي            .٢
المعلم غير المهتم بعمله ومشكلة المعلم الجديد وتدريبه ومشكلة مشاكـسة           

 .المعلم للمدير والمعلم كثير الغياب

لق بالبناء والتجهيزات المدرسية والبيئة المحلية ومنها عـدم         صعوبات تتع  .٣
اختيار الموقع الناسب في كثير من األحيان لتجمعات سـكن الطـالب وأن       

 .معظم المدارس تنقصها المختبرات والمكتبات المدرسية

دلت النتائج أن مديري المدارس االبتدائية يواجهون صعوبات ومـشكالت           .٤
 بالعـاملين والمعلمـين فـي       إلعدادية تتعلـق  أكبر من مديري المدارس ا    

، بينما تظهر فروق بالنسبة للمشكالت التي تتعلق بالطالب والبناء          المدرسة
  .والبيئة المحلية

  ) :م١٩٨٥ ()١(ندراسة مجيد إبراهيم دمعة وآخري. ٣
وظائف وأدوار مديري ومديرات المدارس ودراسة لواقع       : عنوان الدراسة   

  .دولة قطراإلدارة التعليمية في 
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى آراء مديري ومديرات المدارس اإلعدادية          
بدولة قطر والمشكالت اإلدارية والفنية التي تواجهها باإلضافة إلى معرفة األهمية           

  : ، أظهرت الدراسة النتائج اآلتيةالنسبية لألدوار الوظيفية

                                                
 وأدوار مديري ومديرات المدارس ودراسة لواقع اإلدارة مجيد إبراهيم دمعة وآخرون ، وظائف) 1(

 .م١٩٨٥التعليمية في دولة قطر ، مركز البحث ، جامعة قطر ، 



 ٨٨

 وتنظـيم المدرسـة     إن األعمال اإلدارية األكثر ممارسة تـصدرتها إدارة        .١
واإلشراف على سير العمل بينما األقل ممارسة تقـدمتها عمـل ميزانيـة             

  .المدرسة
األعمال والمهام الفنية األكثر ممارسة بالنسبة لمديري المدرسة جاء التوجيه  .٢

واإلشراف الفني في مقدمتها بينما األقل في الممارسة فتصدرتها العالقـات    
 .اإلنسانية

ثر أهمية ممارسة بالنسبة للمديرات التخطيط لجميـع       تصدرت األعمال األك   .٣
األعمال بينما األقل أهمية تصدرتها دورها القيادي كمـديرة فـي تنميـة             

  .وتطوير البرنامج التعليمي
  ) :م١٩٧٠ ()١(وريدراسة حنان الجب. ٤

  .مشكالت إدارة المدرسة الثانوية في العراق: عنوان الدراسة 
المشكالت التي تواجـه مـديري المـدارس        هدفت هذه الدراسة إلى تحديد      

الثانوية في أعمالهم اإلدارية والعمل على تفاديها حيث تم تحديد المـشكالت فـي              
  :ثالث مجاالت هي 

  .مشكالت متعلقة بالبيئة المدرسية .١
 .مشكالت متعلقة بالطالب وأولياء األمور .٢

  .مشكالت متعلقة باإلدارة نفسها وعالقاتها بالمسئولين .٣
  : الدراسة عن اآلتي أسفرت نتائج

إن من أهم المشكالت التي تواجه مديري المدارس الثانوية تتعلق بالطالب            -
من حيث الغياب والمشكالت السلوكية والتأخير واالنتقال من مدرسة إلـى           

  .أخرى وتوزيع الطالب على قاعات االمتحانات واالهتمام بالمظهر العام
ه المدير هي المشكالت التي     أظهرت الدراسة أن أشد المشكالت التي تواج       -

تتعلق بالمدرسة والمسئولين ، والبناء المدرسي ، وتعاون أولياء األمور مع           

                                                
حنان الجبوري ، مشكالت إدارة المدرسة الثانوية في العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ) 1(

 .م١٩٧٠جامعة بغداد ، 



 ٨٩

اإلدارة، الكتب المدرسية ، وقلة اإلمكانات المالية وكثرة األعمال الكتابيـة           
  .اليومية وجدول الدروس اليومية

  ) :م٢٠٠٧ ()١(د اللهوانيودراسة هنية يوسف محم. ٥
وكالـة الغـوث    مدارس  المشكالت التي يواجهها مديرو     : سة  عنوان الدرا 

الدولية للمرحلة األساسية من وجهة نظر مديري هذه المـدارس ومعلميهـا فـي              
  .محافظات شمال فلسطين

هدفت هذه الدراسة لمعرفة المشكالت التي يواجهها مديرو مدارس وكالـة           
، لمنهاج ، األبنية المدرسية   ا: ية  الغوث الدولية للمرحلة األساسية في المجاالت اآلت      

شؤون المعلمين، المجتمع المحلـي واألجهـزة التعليميـة والوسـائل والتطبيـق             
  .التكنولوجي المدرسي

كما هدفت الدراسة إلى التعرف لدور متغيرات كل من الجـنس المؤهـل             
العلمي وسنوات الخبرة وموقع المدرسة ونظام دوام الفترتين ومستوى المدرسة في   

وتتكون عينة الدراسة من    . التي يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث       المشكالت  
معلماً ومعلمة ، وقد أسفرت نتائج الدراسة عـن         ) ٢٢١(مديراً ومديرة ، و     ) ٢٧(

  :اآلتي 
إن أكثر المشكالت التي يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث هي تكليـف             .١

المعنويـة  المعلمين لتدريس مواد في غر تخصصهم وكذلك تدني الـروح           
  .لديهم

أكثر المشكالت في مجال الطلبة مشكلة انضباط الطلبة في الصف الواحـد           .٢
 .وضعف تحصيل الطلبة بشكل عام وكذلك كثرة غياب الطلبة

المشكالت المتعلقة بالمجتمع المحلي ، فقد كانت أكثرها مواجهة لمـديري            .٣
مدارس وكالة الغوث ، النقص في تعاون بعض األهـالي مـع المـدارس             

تصحيح سلوك أبنائهم الخاطئ ، وقلة اهتمام أولياء األمور باالستفسار عن           ل
                                                

التي يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية هنية يوسف محمود اللهواني ، المشكالت ) 1(
للمرحلة األساسية من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في محافظات شمال فلسطين ، 

 .م٢٠٠٧ ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس



 ٩٠

أبنائهم ، وكذلك قلة تقديم المجتمع للدعم المالي والمعنوي للمدارسة وقلـة            
 .تجاوب الكثير من أولياء األمور لحضور النشاطات والحفالت المدرسية

 الخاصـة   المشكالت المتعلقة بالبناء والتجهيـزات المدرسـية والقاعـات         .٤
بممارسة النشاطات المختلفـة وصـعوبة اسـتخدام المعلمـين لألجهـزة            
المستخدمة في المدرسة وقلة توفر الشروط البيئية الصفية المناسـبة مـن            

  .التهوية واإلنارة وكذلك نقص المرافق الصحية
  ) :م٢٠٠٠ ()١(دراسة أحمد إبراهيم أحمد. ٦

  .الواقع والعالج: القصور اإلداري في المدارس : عنوان الدراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع المدارس الثانوية في جمهورية مصر            
العربية من خالل الكشف عن بعض مظاهر القصور اإلداري من وجهة المديرين            
والمعلمين ، كما هدفت إلى معرفة أهم األسباب والعوامل التي تؤدي إلى تفـشي              

رسي ، وقد تكونت عينة الدراسـة مـن      ظاهرة القصور اإلداري في المجتمع المد     
معلماً ومعلمة ، وقد توصلت الدراسـة إلـى أهـم           ) ١٦٠(مديراً ومديرة و  ) ٦٠(

  :نواحي القصور اإلداري اآلتية وأوزانها النسبية 
  ).٢,٤٠(شكلية األنشطة الطالبية وعدم وجودها في الواقع  -
 ).٢,٠٨(ضعف جدية بعض المعلمين في شرح دروسهم  -

 ).١,٩٨(علم على ضبط الصف ضعف قدرة الم -

 ).١,٩٨(تهاون إدارة المدرسة مع المقصر يؤدي إلى كثرة األخطاء  -

 ).٢,٠٤(عدم فاعلية أداء مجلس أولياء األمور  -
تدني مستوى الرضا المهني لدى المعلمين في مجال التعليم مقارنة بـبعض       -

  ).٢,١٢(المهن األخرى 
  ) :م١٩٩٤ ()٢(دادراسة علي هود باعب. ٧

                                                
ج ، دراسة منشورة ، دار الواقع والعال: أحمد إبراهيم أحمد ، القصور اإلداري في المدارس ) 1(

 .م٢٠٠٠الفكر العربي ، القاهرة ، 

درسة الثانوية في علي هود باعباد ، المشكالت والصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجه الم) 2(
 .م١٩٩٤ة ، دراسات المؤتمر النسوي الثاني ، القاهرة ، جامعة عين شمس ، ينالجمهورية اليم



 ٩١

المشكالت والصعوبات اإلدارية والفنيـة التـي تواجـه         : ان الدراسة   عنو
  .ةيالمدرسة الثانوية في الجمهورية اليمن

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المشكالت والصعوبات التي تواجه المدرسة          
الثانوية في اليمن ووضع حلول لها ، قام الباحث بإجراء مقابالت مع عينـة مـن                

  :سة ومعلم من كل الجنسين وأظهرت النتائج اآلتية مديراً ووكيل مدر) ٨٠(
  .يوجد نقص في حزم اإلدارة المدرسية ونقص كفاءاتها العلمية والثقافية -
المديرون غير مؤهلين وال تتوافر فيهم اإلمكانات والقدرات والخبرات التي           -

 .تمكنهم من إدارة المدرسة
 .دارة المدرسيةمديرو المدارس بحاجة إلى دورات تدريبية في مجال اإل -

ال يتابع أولياء األمور أبناءهم في تحصيلهم العلمي والتربوي وتفشي األمية            -
 .بينهم

تنشغل إدارة المدرسة في متابعة األمور التنظيمية والمالية مما يـؤثر فـي     -
 .متابعة مهام المدير األخرى

  .مال يلم مديرو المدارس الثانوية بأهداف المرحلة الثانوية إال القليل منه -
  ) :م١٩٩١ ()١(دراسة منصور قاسم المدحجي. ٨

المشكالت التـي تعيـق إدارة المدرسـة الثانويـة فـي          : عنوان الدراسة   
  .الجمهورية اليمنية

هدفت الدراسة عن الكشف عن المشكالت التي تعيق إدارة المدرسة الثانوية       
) ١٦٠(ومديراً ومديرة ،    ) ٤٠(في الجمهورية اليمنية وذلك من خالل عينة بلغت         
  :معلماً ومعلمة ، وقد تم التوصل إلى النتائج اآلتية 

إن أكثر مصادر المشكالت اإلدارية مرتبة ترتيباً تنازلياً حـسب متوسـط             -
تكرارها في مجال المنهاج والكتب الدراسية ، ومجال األعمـال اإلداريـة            
التنفيذي للمصادر البشرية والمادية ، ومجال المجتمع المحلـي ، ومجـال            

  .لبةالط
                                                

تي تعيق إدارة المدرسة الثانوية في الجمهورية اليمنية ، رسالة منصور قاسم ، المشكالت ال) 1(
 .م١٩٩١ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، أربد ، 



 ٩٢

قلـة اسـتخدام    : أكثر المشكالت اإلدارية التي تعيق إدارة المدرسة هـي           -
الحوافز المادية والمعنوية للمدرسين ، ازدحام الصفوف ، قلة زيارة أولياء           
األمور ، تأخير صرف الرواتب ، عدم تلبية المسئولين للكثير من مطالـب          

 .المدرسة ، نقص الغرف والقاعات الخاصة بممارسة النشاط

بينت الدراسة وجود أثر للجنس والمنطقة التعليمية في تصورات مـديري            -
المدارس ومعلميهم نحو المشكالت اإلدارية في حين لم تظهر الدراسـة أي      

  .أثر للمرتبة الوظيفية وسنوات الخبرة
  ) :م١٩٩٨ ()١(دراسة أيمن أحمد إبراهيم العمري. ٩

رسية والمجتمع المحلي في    واقع التعاون بين اإلدارة المد    : عنوان الدراسة   
  .المرحلة الثانوية بمحافظات غزة

هدفت الدراسة إلى معرفة معوقات ومشكالت اتخاذ القـرارات المدرسـية        
والتي تعتبر من أهم المشكالت في اإلدارة المدرسية المتعلقة بالروح المعنوية لدى            

 معلمـاً   )٤٤١(المعلمين في المدارس الثانوية في األردن من خالل عينة بلغـت            
  :ومعلمة ، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية 

وجود عالقة سلبية بين وجود المعوقات المدرسية ومشكلة اتخاذ القرارات           -
  .والروح المعنوية

إن مصادر معوقات ومشكالت اتخاذ القرارات مرتبة تنازلياً حـسب قـوة             -
 المـشكالت   المعوقات اإلداريـة ،   : عالقتها مع الروح المعنوية كما يأتي       

  .اإلدارية ، البيئة العلمية والفنية والمهنية ، المشكالت المالية واالقتصادية
  ) :م٢٠٠١ ()٢(دراسة مرزوق الخنجر. ١٠

                                                
أيمن أحمد إبراهيم العمري ، واقع التعاون بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي في المرحلة ) 1(

 .م١٩٩٨جامعة اإلسالمية ، عزة ، الثانوية بمحافظات غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ال

مرزوق الخنجر ، المشكالت الرئيسية التي تواجهها اإلدارة المدرسية للبنين من وجهة نظر ) 2(
مديري المدارس والمعلمين في محافظة القريات في المملكة العربية السعودية ، جامعة آل البيت ، 

 .م٢٠٠١األردن ، 
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المشكالت الرئيسية التي تواجهها اإلدارة المدرسية للبنين       : عنوان الدراسة   
 من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين في محافظة القريـات فـي المملكـة             

  .العربية السعودية
هدفت هذه الدراسة إلى عـرض وتحليـل اإلدارة التربويـة والمدرسـية             
والوقوف على المشكالت الرئيسة التي تواجهها اإلدارة المدرسية للبنين من وجهة           
نظر مديري المدارس والمعلمين ، وقد ركزت الدراسة الميدانية على المـشكالت            

ابتـدائي ،   (افظـة القِريـات     لبنين فـي مح   الرئيسة التي تواجهها إدارة مدارس ا     
وذلك من خالل دراسة اتجاهات مديري المدارس والمعلمـين ،          ) ، ثانوي متوسطة

فرداً ، وأظهرت نتـائج الدراسـة أن لمـستوى          ) ٣٩٧(وقد شملت عينة الدراسة     
التي يعمل بها أفـراد العينـة أثـر علـى           ) ابتدائي ، متوسطة ، ثانوي    (المدرسة  

رجة وجود المشكالت التي تواجهها اإلدارة المدرسية للبنين فـي          اتجاهاتهم نحو د  
محافظة القريات ، كما أظهرت الدراسة أن هنالك فروقاً فردية ذات داللة إحصائية 

كما أظهرت الدراسة أن لكـل مـن الحالـة          ) معلم/ مدير  (تعزى لنوع الوظيفة    
ر على اتجاهاتهم نحـو     االجتماعية وسنوات الخبرة والفئة العمرية ألفراد العينة أث       

درجة المشكالت بينما أظهرت الدراسة أن ليس للمؤهل العلمي أثر في اتجاهاتهم            
  .نحو درجة المشكالت التي تواجه إدارات مدرسة البنين في محافظة القريات

  ) :هـ١٤٠٠ ()١(دراسة فاطمة عبد اهللا عريف. ١١
محافظـة مكـة    مشكالت اإلدارة في المرحلة الثانويـة ب      : عنوان الدراسة   

  .المكرمة
هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن المشكالت اإلدارية التي تواجـه اإلدارة           
المدرسية في المرحلة الثانوية بمنطقة مكة المكرمة وتحديد األسباب المؤدية إلـى            
هذه المشكالت اإلدارية ، وقد أظهرت الدراسة قصوراً فـي تـوفر التجهيـزات              

يمية ، كما أشارت الدراسة إلى سوء التنظيم فـي          الالزمة من معامل ووسائل تعل    
توزيع الخدمات التعليمية واستغالل المديرات للمعلمات في األعمال اإلدارية لـسد           

                                                
إلدارة في المرحلة الثانوية بمحافظة مكة المكرمة ، رسالة فاطمة عبد اهللا عريف ، مشكالت ا) 1(

 .ه١٤٠٠ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، 
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النقص ، كما أشارت الدراسة إلى أن المباني المدرسية غير صالحة وغير مناسبة             
  .للجو الحار وليس بها حدائق وال مكان مالئم للمكتبة

  ) :م٢٠٠٤ ()١(حرب أبو عودةدراسة فوزي . ١٢
المشكالت والصعوبات التي تواجه مـديري المـدارس        : عنوان الدراسة   
  .الثانوية في قطاع غزة

هدفت الدراسة إلى معرفة الصعوبات والمشكالت التـي تواجـه مـديري            
اتبع الباحث المـنهج    . المدارس الثانوية في قطاع غزة وإيجاد الحلول الالزمة لها        

فقرة تعبر عن مـشكالت وصـعوبات       ) ١٧٢( استبانة مكونة من     الوصفي ثم بناء  
  :تتجه باتجاهين هما 

  .المجال الذاتي المتعلق بشخصية المدير -
المجال البيئي ويتناول المشكالت والصعوبات البيئية المحيطة التي تعرقـل          -

مديراً ومديرة ، ) ٧٤(عمل المدير ثم تطبيق االستبانة على عينة مكونة من          
  :لماً معلمة ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية مع) ٢٧٩(و 

كانت أكثر المشكالت والصعوبات حدة من وجهة نظر المديرين والمعلمين           .١
  :معاً كما يلي 

 )٩٠,٦٥(قلة تعاون المعلمين بسبب تدني رواتبهم  .٢

 )٩٠,٥٩(الترفيع اآللي للطلبة  .٣

 )٨٩,٠٣(شكوى المعلم من قلة الحوافز  .٤

 )٨١,١٩(لوسائل التعليمية قلة توفر األجهزة وا .٥
  )٨٠,٥٧(يتأثر المناخ بالظروف السياسية واألمنية  .٦
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقـدير المـديرين تعـزى         -

  .لمتغير سنوات الخبرة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المديرين تعزى            -

  .لمتغير المؤهل العلمي والتربوي للمدير
                                                

فوزي حرب أبو عودة ، المشكالت والصعوبات التي تواجه مديري المدارس الثانوية في قطاع ) 1(
 .م٢٠٠٤غزة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين شمس ، كلية التربية 



 ٩٥

  : الدراسات األجنبية –ثالثاً 
قام العديد من الباحثين األجانب بإجراء دراسات تتعلق بالمشكالت اإلدارية          

  :، ومن هذه الدراسات 
  :في والية ألباما ) Wesley 1972 ()١(دراسة ويسلي. ١

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المشكالت اإلدارية التي يواجههـا مـديرو            
ري كما يراها المديرون أنفسهم حيث صنفت المـشكالت         المدارس في عملهم اإلدا   

مجاالت التعليم وهيئة التعليم في المدرسة وحجم المدرسـة     : في عدة مجاالت هي     
وقد أثبتت النتائج أن أكثر المشكالت التي . والتمويل والعالقات مع المجتمع المحلي

 التدريـسية وأن    يواجهها مديرو المدارس في عملهم تأتي في مجال التعليم والهيئة         
طالباً تزداد بها المشكالت وخاصـة مـع        ) ٢٥٠٠(المدارس التي تضم أكثر من      

المعلمين والطالب ، وتكون المشكالت أكثر شدة في المدارس الريفية فيما يتعلـق           
  .بالتمويل والمجتمع المحلي

  ) :١٩٩٦ ()٢(]Derwesthuizen[دراسة دروسثويزن . ٢
هم المشكالت التي تواجه مديري المـدارس     هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أ     

الثانوية المبتدئين في كينيا ، استخدم الباحث لهذا الغرض استبانة تم إرسالها إلـى              
مدير مبتدئ و   ) ١٠٠(مقاطعات كينية بواقع    ) ٨(مدير مدرسة ثانوية في     ) ٢٠٠(
%) ٧١(استبانة بمعـدل    ) ١٤٢(مدير ذو خبرة ، عاد من تلك االستبانات         ) ١٠٠(

  :من مجموع االستبانات المرسلة ، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى ما يلي 
أخطر المشكالت التي تواجه مديري المدرسة الثانوية في كينا هـو عـدم              -

مقدرة الطلبة على دفع الرسوم المقررة وكذلك عدم مقدرتهم علـى شـراء        
ص الكتب المدرسية ونقص التسهيالت الفيزيقية والتجهيزات المدرسية ونق       

                                                
)1(Wesley, H. William., An analysis of Problems identified by school  

superintendents in Albama. (Ed, D Alabama State university) 1972. 
)2 (Derwsthuizen. Philip Cvan and Waketari Mwaya., Problems facing 

beginning School Principle on Kenya (1996) Paper Presented at annual meeting 
of American Educational Research association Eric No. 11. 



 ٩٦

تكيف العاملين في المدرسة ونقص المالعب ، والمسافات الطويلـة التـي            
  .يقطعها الطلبة إلى المدرسة ، واستخدام اللغة اإلنجليزية كوسيط تعليمي

هناك مشكالت تعزى إلى فشل النظام التعليمي مما يتطلب دائماً دعماً مالياً             -
يمية ونشاطات أثناء مقبوالً للتغلب عليه ، وأوصت الدراسة بتقديم برامج تعل  

  .الخدمة لمديري المدارس الثانوية
  :في البرتا] Maureen 1993 [)١(دراسة موريين. ٣

هدفت الدراسة الكشف عن القيود التي تقف حائالً في وجه فاعلية المدارس            
العليا ومديراتها وتحليل فاعلية العالقة بينهما وإدراك المديرين لها ، واتبع الباحث            

ي ثم استخدم أداتين لها هما المقابلة الشخصية واالسـتبانة ، حيـث             المنهج الوصف 
مدير مدرسة عليا في البرتـا      ) ١٠٨(مديراً من أصل    ) ٩٤(طبقت على عينة من     

من المجتمع األصلي للمديرين فيها ، وكانت أبرز النتائج كمـا           %) ٨٧(أي بنسبة   
  :يأتي 
تحقيـق أهـدافها    الدعم المالي غير كاف للمدارس مما يؤثر سـلباً علـى             -

  .ورغباتها
 .ضعف مواهب الطلبة في زيادة التحصيل الدراسي المطلوب -

إدراك المديرين لمستوى الفاعلية يختلف باختالف الخبرة اإلداريـة لـديهم            -
  .ونوعية نظام المدرسة وعدد الطلبة

  ) :م٢٠٠٢ ()٢(دراسة نيوهاميشير. ٤
  :هدفت الدراسة إلى التعرف على اآلتي 

  . أهمية لدى مديري المدارس الثانويةأكثر القضايا -
 .أولويات العمل لدى وزارة التربية بشأن تلك القضايا -

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالسـتبانة كـأداة لجمـع المعلومـات ،             
  :وتوصلت إلى النتائج التالية 

                                                
)1 (Maureen, A., Constraints on effective of Jounior high School and their 

princpals. Dissertation Abstract International. ED. 8847. 1993 
)2 (Secondary School Reform Task Force, New Hampshire Department of 

Education. 2002. 
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  .إن من أولويات ومهام مدير المدرسة االهتمام بالمناهج -
  .ليمتطوير المعلمين وبرامج التع -

  ) :م١٩٨٥ ()١(دراسة ألفي كوالدراس. ٥
بة التي تواجـه المـديرين فـي        هدفت الدراسة لتحديد أهم المجاالت الصع     

  :، ودلت النتائج على اآلتي عملهم
  .وجود صعوبات تتعلق بالمناهج التعليمية والتعليمات الشخصية والمهنية -
 .دة التعليميةالتنافس بين الوقت الفعلي والوقت الذي يجب أن يكون للقيا -

 .كثرة األعمال الروتينية وعدم تفرغ المديرين لألعمال الفنية -
إن المديرين يهتمون في أعمالهم بشئون الطالب أكثر من المهمات اإلدارية            -

  .األخرى كما يراها المعلمون
  ) :م١٩٧٩ ()٢( دراسة براون.٦

 مـديرو   هدفت الدراسة الستقصاء المهام اإلدارية واإلشرافية التي يمارسها       
  : المدارس والتعرف على اآلتي 

حجم المهام اإلدارية واإلشرافية وترتيبها ومعرفة آراء المديرين حول هذه           -
  .األعمال اإلدارية

  .آراء المعلمين حول المهام اإلدارية واإلشرافية -
  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

ن المدرسـة  إن تطور المناهج واإلشراف على شئون الطالب والعالقة بـي         .١
  .والمجتمع وجدت اهتماماً أكبر من قبل المعلمين

إن مجاالت شئون العاملين واألعمال اإلدارية والخدمات واألثاثات وجـدت    .٢
 .اهتماماً أقل من قبل المديرين

  
                                                

)1 (Alvy. Harvey Coaladarci., Dor Problems of the wovice Principals Research 
in Rural, Education. 1985. 

)2 (Berown. Larryital., A Study of the Delegation of the Administrative Taks 
the School Principal unselected Public Elementary School unpublished 

Doctoral Dissertation Florida state university 1979. 
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  :التعليق على الدراسات السابقة 
اجه مديري يمكن التعليق على الدراسات السابقة المتعلقة بالمشكالت التي تو   

  :دارس بما يأتيالم
اتبعت كل الدراسات المنهج الوصفي وهو ما يناسـب هـذا النـوع مـن                -

  .الدراسات المسحية
استخدمت كل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع هذا البحث االستبانة           -

كأداة لجمع البيانات عدا القليل منها استخدم المقابلة الشخصية كأداة ثانيـة            
 .اعباد وموربيين وعلي محمد عثمانكدراسة ب. إلى جانب االستبانة

اتفقت الدراسات السودانية والعربية واألجنبية علـى أن مـدير المدرسـة             -
تواجهه مشكالت وصعوبات في الدول المتقدمة والنامية على حٍد سـواء ،            

 .ولكن اختلفت حول حدة المشكالت ونوعيتها من مجتمع آلخر

 والصعوبات يؤدي إلى    اتفقت تلك الدراسات على أن وجود تلك المشكالت        -
عرقلة عمل مدير المدرسة ومن ثم عدم اإلفادة من كفاءتـه فـي العمـل               

 .اإلداري المدرسي
اتفقت الدراسات السابقة مجتمعة على أن حل تلك المشكالت والعمل علـى           -

تذليلها يؤدي إطالق طاقات المدير والعاملين معه نحو التحسين والتطـوير           
 .اإلداري والتربوي والتعليمي

أكدت الدراسات العربية والسودانية أن أهم ما يواجه مدير المدرسـة هـو              -
كثرة أعماله الكتابية الروتينية اليومية مما يشغله عن متابعة أعمالـه ذات            

 .الطابع الفني

أظهرت جل الدراسات السابقة وباألخص العربية والسودانية منها ضـعف           -
 .العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي

نة الدراسة في معظم الدراسات مكونة من المـديرين والمعلمـين           كانت عي  -
 .والمعلمات
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أكدت الدراسات األجنبية على أن أهم المشكالت التي تواجه مدير المدرسة            -
الثانوية هي صعوبة المناهج وكيفية تطويرها كما جاء في دراسة بـراون            

 .ونيوهامشير

حمد عثمان وجود   أكدت بعض الدراسات كدراسة باعباد والحوري وعلي م        -
أثر كبير للحوافز المادية وضعف الرواتب وتأخرها في انخفاض الـروح           

  .المعنوية لدى المعلمين
  



 ١٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة
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  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة

  :تمهيد
يتضمن هذا الفصل وصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث لتنفيـذ           

لميدانية بما في ذلك تحديد المنهج المتبع فـي الدراسـة ، ومجتمـع     هذه الدراسة ا  
الدراسة وعينتها، واألداة المستخدمة، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتهـا،           

  .والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واستخراج النتائج
  :منهج الدراسة

المسحي والذي يعرف بأنه استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي        
ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحـث أو        "

عينة كبيرة منه ، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة 
  .)١(وجودها
، ع أو الظاهرة كما توجد في الواقععلى دراسة الواقيعتمد المنهج الوصفي و

وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً ويعني المـسح            ويهتم بوصفها   
 للوصول إلى النتيجة النهائية     هافي مجمله بجمع البيانات حول ظاهرة معينة وتحليل       

للدراسة التي استخدم المسح فيها، والمسح جزء من المنهج الوصفي والمسح شأنه            
يـدرس  هـو   في طبيعة المعالجة ، و    شأن بقية الدراسات الوصفية التي ال تتحكم        

المتغيرات كما وجدت في الطبيعة، وكما هو موجود أصالً ، ولذلك هـو يجمـع               
معلوماته عن الظاهرة ليصيغها كماً وكيفاً ، ويعتبر المنهج الوصفي مـن أكثـر              
المناهج استخداماً وانتشاراً وصالبة ، ألن طبيعة الدراسة اقتضت االعتماد علـى            

مع المعلومات واستخالص النتائج وتفسير العالقات بين المجاالت        هذا المنهج في ج   
  .المختلفة التي تناولها البحث وألنه يساعد على ما هو كائن وما ينبغي أن يكون

  
                                                

 ، الريـاض، مكتبـة     ٣المدخل إلى البحث في العلـوم الـسلوكية، ط        : صالح بن حمد العسافي     ) 1(
  .٢٥هـ، ص١٤١٦العبيكان، 



 ١٠٢

  :مجتمع الدراسة 
يتكون مجتمع الدراسة من مديري ومديرات المدارس الثانوية األكاديميـة          

مديراً ومديرةً ممثلة في محلياتهـا      ) ٨١(الحكومية بالوالية الشمالية البالغ عددهم      
محلية مروي ، محلية الدبة، محلية القولد، محلية دنقال، محلية البرقيـق،            : السبع  

وقد تم تطبيق أداة الدراسة على كامـل مجتمـع   . محلية دلقو ، ومحلية وادي حلفا     
  .الدراسة

  )١(رقم جدول 
 بالوالية الشمالية حسب يوضح إحصائية المدارس الثانوية الحكومية األكاديمية

  :م٢٠١٣المحليات لسنة 
  المجموع  مدارس مشتركة  مدارس البنات  مدارس البنين  المحلية

  ١٨  ٢  ٨  ٨  مروي
  ١٥  ٣  ٦  ٦  الدبة
  ١٠  ٢  ٤  ٤  القولد
  ٢١  ٥  ٨  ٨  دنقال

  ٩  ١  ٤  ٤  البرقيق
  ٤  -  ٢  ٢  دلقو

  ٤  -  ٢  ٢  وادي حلفا
  ٨١  ١٣  ٣٤  ٣٤  المجموع

  م٢٠١٣ الوالية الشمالية –ة والتعليم وزارة التربي: المصدر 
  :عينة الدراسة 

لقد تم اختيار عينة الدراسة بأسلوب الحصر الشامل لجميع أفـراد مجتمـع         
  .وذلك لقلة عدد أفراد عينة البحث% ١٠٠الدراسة بنسبة 

  :وصف عينة الدراسة 
 توضح توزيع عينة الدراسة حسب      ٧ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٣ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١الجداول  

  .تهامتغيرا
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  )٢(رقم جدول 
  :يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير الجنس 

  النسبة المئوية  التكرار  النوع
  %٦٠,٤٩  ٤٩  مدير
  %٣٩,٥١  ٣٢  مديرة

  %١٠٠  ٨١  المجموع
 ٣٢، وبلغ عدد المـديرات      % ٦٠,٤٩ مديراً بنسبة    ٤٩بلغ عدد المديرين    

  .ةسمن مجموع أفراد عينة الدرا% ٣٩,٥١مديرة بنسبة بلغت 
  )٣(رقم جدول 

  :يوح توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي 
  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  %٧٧,٧٨  ٦٣  بكالوريوس
  %١٤,٨١  ١٢  دبلوم عالي

  %٦,١٧  ٥  ماجستير
  %١,٢٤  ١  دكتوراه

  %١٠٠  ٨١  المجموع
ـ   ) ٦٣(حيث بلغ عدد الحاصلين على مؤهل البكالوريوس         ديرة مـديراً وم

%  ١٤,٨١بنـسبة  ) ١٢(، والحاصلين على الدبلوم العالي   % ٧٧,٧٨وشكلوا نسبة   
ن علـى   يوإلى الحاصـل  %. ٦,١٧بنسبة بلغت   ) ٥(والحاصلين على الماجستير    . 

  .من مجموع أفراد عينة الدراسة% ١,٢٤ما يمثل نسبة ) ١(الدكتوراه 
  هل المهنيعينة تبعاً لمتغير المؤيوضح توزيع أفراد ال )٤(رقم جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل المهني
  %٧٠,٣٧  ٥٧  تربوي

  %٢٩,٦٣  ٢٤  غير تربوي
  %١٠٠  ٨١  المجموع



 ١٠٤

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل المهنـي         ) ٤(يبين الجدول   
بكالوريوس تربية ، دبلـوم عـالي       (حيث كان عدد الحاصلين على مؤهل تربوي        

أما الحاصلين على مؤهل غير     . ٧٠,٣٧ة شكلوا ما نسبته      ومدير اً مدير ٥٧) تربية
 من مجمـوع أفـراد عينـة        %٢٩,٦٣ مديراً ومديرة بنسبة     ٢٤يشكلون  فتربوي  
  .الدراسة

  ) ٥ ( رقمجدول
  :يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير الخبرة

 

 ويةئالنسبة الم التكرار الدورات التدريبية

 %٤٥,٦٨ ٣٧ دورة

 %١٩,٧٥ ١٦ دورتان

 %٣٤,٥٧ ٢٨ ثالثة فأكثر

 %٤٥,٦٨١٠٠ ٨١ المجموع

مـديراً ومـديرة   ) ٢٢( سنوات  ٥ن على خبرة أقل من      لحاصلوحيث جاء ا  
كانـت  أما الذين .  سنوات١٠، وكذا للذين خبرتهم أقل من    %٢٧,١٦بنسبة شكلت   

مـن  % ٤٥,٦٨ مديراً ومديرة بنسبة ٣٧ سنوات فبلغ عددهم  ١٠خبرتهم أكثر من    
  .مجموع أفراد عينة الدراسة

  )٦(رقم جدول 
  :يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير عدد الدورات التدريبية

  ويةئالنسبة الم  التكرار  الدورات التدريبية
  %٤٥,٦٨  ٣٧  دورة

  %١٩,٧٥  ١٦  دورتان
  %٣٤,٥٧  ٢٨  كثرثالثة فأ

  %٤٥,٦٨١٠٠  ٨١  المجموع
بة شكلت   مديراً ومديرة بنس   ٣٧حيث بلغ عدد الحاصلين على دورة واحدة        

 بنـسبة شـكلت      مديراً ومـديرة   ١٦ن  ين على دورت  بينما جاء الحاصلو  . ٤٥,٦٨
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 ٢٨بلـغ عـددهم     فن على ثالث دورات تدريبية فأكثر       ، أما الحاصلو  % ١٩,٧٥
  .من أفراد عينة الدراسة% ٣٤,٥٧مديراً ومديرة بنسبة بلغت 

  ) ٧ ( رقمجدول
  :يوضح توزيع أفراد العين تبعاً لمتغير موقع الدراسة

  النسبة المئوية  التكرار  موقع الدراسة
  %٣٩,٥١  ٣٢  مدينة
  %٦٠,٤٩  ٤٩  قرية

  %١٠٠  ٨١  المجموع
% ٣٩,٥١ بنسبة شكلت ٣٢حيث بلغ عدد مديري ومديرات مدراس المدينة    

 بنسبة شكلت   ٤٩ة ، بينما بلغ عدد مديري ومديرات مدارس القرى          من أفراد العين  
  .من مجموع أفراد العينة% ٦٠,٤٩

  :أداة الدراسة
استخدم الباحث في هذه الدراسة أداة واحدة لجمع المعلومات والبيانات وهي         
االستبانة، وذلك لمناسبتها لموضوع البحث ومجتمع الدراسة ، إضافة إلـى أنهـا             

دوات المنهج الوصفي في مجال التربية ، وتعرف االستبانة بأنهـا           تعتبر من أهم أ   
ستمارة ترسل   حول موضوع معين يتم وضعها في ا       مجموعة من األسئلة المرتبة   (

تجرى عملية تسليمها باليد تمهيداً للحـصول علـى         أو  لألشخاص المعنيين بالبريد    
  .)١( )دعمة بحقائقأجوبة وحقائق جديدة أو التأكد من معلومات عليها لكنها غير م

  :خطوات بناء االستبانة 
  :اعتمد الباحث في بناء االستبانة على اآلتي

  .االستفادة من أدبيات الدراسة الميدانية موضوع البحث -
 .االستفادة من الدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة -

 .االستفادة من بنود االستبانات الواردة في بعض الدراسات -

                                                
، األردن ، مكتبة    ) أسس وأساليب (مناهج البحث العلمي    : عماد بوحوش ومحمد محمود الزينات      ) 1(

  .٥٦ت ، ص.المنار ، د



 ١٠٦

 .ين الذين قاموا بتحكيم هذه االستبانةاألخذ بآراء المحكم -

االستفادة من االستطالع الشفاهي الذي أطره الباحث مع مديري ومـديرات      -
المدارس الثانوية حول أهم المشكالت اإلدارية التي تواجههم أثناء عملهم ،           
وقد قام الباحث بهذا االستطالع خالل الزيارات اإلشرافية لطالب التربيـة           

  .دارسلية بهذه الممالع
ميم االستبانة في صورتها األولية     صبناء على هذه المؤشرات قام الباحث بت      

  .وفقاً لألسس العلمية ومتى تم عرضها على المشرف
  :وصف االستبانة 

الجزء األول يحتـوي  : اشتملت االستبانة في صورتها النهائية على جزأين     
دراسة والهدف منها ،    على خطاب موجه ألفراد العينة وضح الباحث فيه عنوان ال         

أما الجزء الثـاني   . كما اشتمل أيضاً على البيانات األساسية التي تتعلق بالمستجيب        
فقرة جاءت موزعة على    ) ٨١(فقد اشتمل على فقرات االستبانة والتي بلغ عددها         

  : محاورةست
  ).١٠(مشكالت تتعلق بالمنهج عدد الفقرات : المحور األول  -
 ).١٩(تتعلق بالمعلمين عدد الفقرات مشكالت : المحور الثاني  -

 )١٦(مشكالت تتعلق بالطالب عدد الفقرات : المحور الثالث  -

 ).١٣( عدد الفقرات يمشكالت تتعلق بالمجتمع المحل: المحور الرابع  -

مشكالت تتعلق بالمبنى المدرسـي وتجهيزاتـه عـدد         : المحور الخامس    -
 ).١٥(الفقرات 

  ).٨(جهزة والوسائل عدد الفقرات مشكالت تتعلق باأل: المحور السادس  -
  :صدق االستبانة

للتأكد من صدق محتوى االستبانة المستخدمة في الدراسة ، فقـد عـرض             
من حملة الـدكتوراه  ) ١ملحق (الباحث هذه االستبانة على مجموعة من المحكمين  

الختصاص في جامعة الخرطـوم وجامعـة أم        في ا في التربية ومن ذوي الخبرة      
  :وأسند إليهم الحكم على فقرات االستبانة من حيث. مية وجامعة دنقالدرمان اإلسال

  .مدى مناسبة الفقرات للمجال الذي وضعت فيه -
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 .مدى سالمتها لغوياً -

 .مدى وضوح لغة الفقرات -
 .مدى شمول الفقرات للجانب المدروس -

 .إضافة أو حذف أي فقرات أو معلومات أو مقترحات يرونها مناسبة -

  . إلى آخررمحوتحويل أي فقرة من  -
وقد أعطى المحكمون مالحظاتهم وتوصياتهم وعدلت االستبانة بناء علـى          

% ٨١,٨ن بنـسبة     الفقرات التي أجمع عليها المحكمـو      هذه المالحظات واعتمدت  
  . فقرة٨١حيث أصبحت االستبانة في صورتها النهائية مكونة من 

  :بات االستبانةث
الثبات يعطي اتساقاً في النتائج عندما       متطلبات أداة الدراسة و    منيعد الثبات   

تطبق األداة مرات عديدة ، ولقد تم استخراج معامل ثبات هذه الدراسة بمجاالتهـا              
) ٠,٩٦٢(نباخ ، وقد بلغت قيمة معامل الثبـات         والمختلفة باستخدام معادلة ألفاكر   

  .وهو معامل ثابت يفي بأغراض الدراسة
  ) ٨(رقم جدول 
  جاالت الدراسةات لميوضح معامالت الثب

  معامل الثبات  لفقراتاعدد   المجاالت  رقم
  ٠,٧٥٣  ١٠  مشكالت تتعلق بالمنهج  ١
  ٠,٩١٦  ١٩  مشكالت تتعلق بالمعلمين  ٢
  ٠,٩٢٣  ١٦  مشكالت تتعلق بالطالب  ٣
  ٠,٨٧٦  ١٣  مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي  ٤
  ٠,٨٥٤  ١٥  مشكالت تتعلق بالمبنى المدرسي  ٥
  ٠,٨٨٣  ٨  هزة التعليميةمشكالت تتعلق باألج  ٦

  ٠,٩٦٢  ٨١  معامل الثبات الكلي
  :إجراءات توزيع االستبانة

اتبع الباحث اإلجراءات التالية في توزيع االستبانة بعد التأكد مـن صـدقها    
  :وثباتها حتى يمكن وصولها ألفراد العينة بطريقة مضمونة
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التعليم استخرج الباحث خطاب موجه من مسجل الدراسات العليا إلى مدير            .١
  .الثانوي بالوالية بغرض تسهيل مهمة الباحث

تم توزيع االستبانة بواسطة اليد من قبل الباحث نفـسه ومعاونـة بعـض               .٢
الزمالء ، كما قام الباحث باإلجابة عن االستفسارات الموجهة من قبل أفراد        

 .العينة

  .استغرقت عملية التوزيع والجمع حوالي أربعة أسابيع .٣
  :متغيرات الدراسة

  :تضمن الدراسة المتغيرات اآلتيةت
  :المتغيرات المستقلة. أ

  ).مدير ، مديرة(النوع ، مستويان  .١
بكالوريوس ، دبلوم عالي ، ماجستير ،       ( مستويات   ةالمؤهل العلمي ، أربع    .٢

 ).دكتوراه

 ).تربوي ، غير تربوي(المؤهل المهني ، مستويان ،  .٣

ات ، أكثر مـن      سنو أقل من خمس سنوات ، أقل من عشر       (سنوات الخبرة    .٤
 ). سنواتعشر

 ).دورة ، دورتان ، ثالثة فأكثر(الدورات التدريبية ، ثالثة مستويات  .٥

  ).مدينة ، قرية(موقع المدرسة ، مستويان  .٦
  :المتغير التابع. ب

  .يمثل في االستجابة على فقرات االستبانة لمجاالتها الستة
  :المعالجة اإلحصائية

الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة     ستخدم الباحث في تحليل االستبانة      ا
)SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences  لمعرفة مـدى 

، مثل مقـاييس التـشتت      ) SPSS(داللة النتائج تم القياس ببعض أدوات الرزمة        
النسبة المئوية، واستخدام دالالت اإلحصاء     ، االنحراف المعياري،    الوسط الحسابي   
) ت(لمجموعـة واحـدة واختبـار       ) ت( مربع كـاي واختبـار       االستداللي مثل 

لمجموعتين وتحليل التباين اآلحادي ، واستخدم مربع كاي لقياس مدى داللة كـل             



 ١٠٩

لمجموعة واحدة لمعرفـة    ) ت(عبارة في االستبانة على حدة ، كما استخدم اختبار          
 )ت(مدى داللة المحاور كل محور على حدة ولكل االستبانة واسـتخدم اختيـار              

لمجموعتين لمعرفة مدى الداللة في اختالف النوع مدير أو مديرة وموقع المدرسة            
  .قرية أو مدينة
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  الفصل الرابع
  عرض النتائج ومناقشتها
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  الفصل الرابع
  عرض النتائج ومناقشتها

  
  :تمهيد 

يتضمن هذا الفصل عرضاً ألهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل            
 اإلحصائية للبيانات والمعلومات التي جمعت بواسطة االستبانة من أفراد          المعالجة

  .العينة، وفيما يلي نتائج الدراسة تبعاً لتسلسل األسئلة وفرضياتها
  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول / ١

كالت اإلدارية التي يواجهها    ما درجة المش  : "ينص هذا السؤال علي اآلتي      
  ". األكاديمية بالوالية الشمالية من وجهة نظرهم؟ المدارس الثانويةمديرو

لمجموعة واحـدة  ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار   
 درجة المشكالت التي يواجهها مديرو    لكل محور من محاور االستبانة للحكم على        

  .هذه المدارس من وجهة نظرهم ، والجداول التالية توضح نتائج هذا اإلجراء
  )٩ ( رقمولجد

 ولمجموعة واحدة لدرجة المشكالت التي يواجهها مدير) ت(يوضح نسبة اختبار 
  المدارس الثانوية لمحور المشكالت المتعلقة بالمنهج

نوع 
  البيانات

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   قيمة ت
  ةالحري

مستوى 
  الداللة

  االستنتاج

  دالة  ٠,٠١  ٨٠  ٧,٣٢  ٦,٤٢  ٢٤,٧٧٨  ٨١
لمتعلقة بـالمنهج التـي     اأن درجة المشكالت    إلى  ) ٩( نتائج الجدول    تشير

يواجهها مديرو المدارس الثانوية األكاديمية بالوالية الشمالية من وجهة نظرهم قد           
ويتضح من هـذه    ) ٠,٠٥(حققت فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

 عمـل اإلدارة المدرسـية      عليةفا منوق  عالنسبة أن المشكالت المتعلقة بالمنهج ت     
  .بدرجة كبيرة كما يراها مديرو هذه المدارس

  



 ١١٢

  ) ١٠(رقم جدول 
لمجموعة واحدة لدرجة المشكالت التي يواجهها ) ت(يوضح نسبة اختبار 

  :مديرو المدارس الثانوية لمحور المشكالت المتعلقة بالمعلمين
نوع 
  البيانات

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 درجة  قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  االستنتاج

  دالةغير   ٠,٨٣١  ٨٠  ٠,٢١  ١٤,٥١  ٥٦,٦٥  ٨١
أن درجة المشكالت المتعلقة بالمعلمين التـي  إلى ) ١٠(تشير نتائج الجدول   

يواجهها مديرو المدارس الثانوية األكاديمية بالوالية الشمالية من وجهة نظرهم لم           
 داللـة   ، ولمعرفة ) ٠,٠٥( الداللة   تحقق فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى      

ع كاي لقراءة فقرات محـور المـشكالت المتعلقـة          كل فقرة استخدم الباحث مرب    
  . الجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء– ة كل على حد–بالمعلمين 

  ) ١١(جدول رقم 
ة اختبار مربع كاي لمعرفة داللة كل فقرة ودرجتها نحو يوضح نتيج

  المعلمينالمشكالت المتعلقة ب
رقم 
  القوة

مستوى   درجة الحرية  "ت"قيمة 
  الداللة

  االستنتاج

  غير دالة لصالح متوسطة  ٠,٠٦  ٤  ٢,٧٧  ١١
  دالة لصالح قليلة  ٠,٠١  ٤  ٢٥,٦١  ١٢
 دالة لصالح قليلة  ٠,٠١  ٤  ٢٠,٠٥  ١٣

 دالة لصالح قليلة  ٠,٠١  ٤  ٣٠,٠٥  ١٤

  دالة لصالح متوسطة  ٠,٤٤  ٤  ٣,٧٥  ١٥
  الة لصالح كبيرةد  ٠,٠١  ٤  ١٨,٩٤  ١٦
 دالة لصالح قليلة  ٠,٠١  ٤  ٢٢,٠٣  ١٧

 دالة لصالح قليلة  ٠,٠١  ٤  ٢١,٩١  ١٨

 دالة لصالح كبيرة  ٠,٠٢  ٤  ١١,٧٨  ١٩

 دالة لصالح كبيرة  ٠,٠١  ٤  ٣١,١٦  ٢٠



 ١١٣

 دالة لصالح كبيرة  ٠,٠١  ٤  ٣٠,٤٢  ٢١

 دالة لصالح كبيرة  ٠,٠١  ٤  ١٩,٣١  ٢٢

  دالة لصالح كبيرة  ٠,٠١  ٤  ٢٠,٣٠  ٢٣
 دالة لصالح قليلة  ٠,٠٥  ٤  ٩,٥٦  ٢٤

 دالة لصالح قليلة  ٠,٠١  ٤  ٢,٧٧  ٢٥

 دالة لصالح قليلة  ٠,٠١  ٤  ٣٤,٢٥  ٢٦

  دالة لصالح متوسطةغير   ٠,٥٣  ٤  ٣,١٤  ٢٧
  دالة لصالح كبيرة  ٠,٠١  ٤  ٥٠,٠٥  ٢٨
  دالة لصالح كبيرة  ٠,٠١  ٤  ٣٨,٥٧  ٢٩

اجههـا مـديرو    إلى أن درجة المشكالت التي يو     ) ١١(تشير نتائج الجدول    
 منهـا   شمالية من وجهة نظرهم جاءت ثمان     المدارس الثانوية األكاديمية بالوالية ال    
  :بدرجة كبيرة ، وهذه المشكالت هي 

  .ضعف مهارات بعض المعلمين في استخدام الوسائل التعليمية .١
 .انخفاض الروح المعنوية لدى المعلمين .٢
 .قلة برامج التدريب أثناء الخدمة .٣

 .علمين لألساليب التربوية الحديثة للتدريسافتقار بعض الم .٤
افتقار بعض المعلمين لألساليب التربوية الحديثة التي تمكنهم مـن تقـويم             .٥

 .الطالب بصورة مثالية

 .ية بمواصفات جيدة وضع االمتحانات النقويمضعف بعض المعلمين في .٦

 .ن لدعم المنهج ومعالجة عيوبهدرة البحوث التي يقوم بها المعلمون .٧
 خبرات المعلمين في تحليل محتوى المنهج من أجل إثرائه وتطويره توظيف .٨

  .بصورة جيدةال تتم 
  : منها بدرجة متوسطة ، وهيكما جاءت ثالث

  .ن دخول الحصة في الوقت المحددعتأخر بعض المعلمين  .١
 .ضعف انتماء المعلمين للمهنة .٢

  .وجود نقص في التخصصات النادرة .٣



 ١١٤

  : بدرجة قليلة ، وهي من هذه المشكالتبينما جاءت ثمان
  .الغياب المتكرر لبعض المعلمين عن الدوام المدرسي .١
 .كثرة تنقالت المعلمين .٢

 .تكليف المعلمين بتدريس مواد في غير تخصصاتهم .٣

 .ضعف بعض المعلمين في مادة تخصصهم .٤

 .عدم قدرة بعض المعلمين على ضبط النظام الصفي .٥

 .عدم اهتمام بعض المعلمين بالتصحيح .٦

 .بعض المعلمين بإعطاء الواجبات المنزليةعدم اهتمام  .٧
  .ضعف العالقات االجتماعية بين المعلمين ومدير المدرسة .٨

  ) ١٢(رقم جدول 
لمجموعة واحدة لدرجة المشكالت التي يواجهها مديرو ) ت(يوضح نتيجة اختبار 

  المدارس الثانوية لمحور المشكالت المتعلقة بالطالب
نوع 
  البيانات

الوسط 
  الحسابي

حراف االن
  المعياري

درجة   قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  االستنتاج

  دالة  ٠,٠١  ٨٠  ٤,٢٥  ١٣  ٥٤,١٤  ٨١
أن درجة المشكالت المتعلقة بالطالب التـي       إلى  ) ١٢(تشير نتائج الجدول    

 وجهة نظرهم قـد  نميواجهها مديرو المدارس الثانوية الحكومية بالوالية الشمالية   
وهي داللـة إيجابيـة     ) ٠,٠٥(ئية بمستوى داللة    حققت فروقات ذات داللة إحصا    

ه من عبارات فـي محـور المـشكالت المتعلقـة          حتخالف رأي الباحث فيما طر    
 هذه المدارس ، أي  يمثلون أدنى مشكلة بالنسبة لمديري    بالطالب، إذْ أن الطالب ال      

أن درجة المشكالت التي يواجهها مديرو هذه المدارس من وجهة نظرهم جـاءت             
  .يلةبدرجة قل

  
  
  
  



 ١١٥

  ) ١٣(رقم جدول 
لمجموعة واحدة لدرجة المشكالت التي يواجهها مديرو ) ت(يوضح نتيجة اختبار 

  المدارس الثانوية لمحور المشكالت في المجتمع المحلي
  

نوع 
  البيانات

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  االستنتاج

  دالة  ٠,٠٢  ٨٠  ٣,١٨  ١٠,١٥  ٣٥,٤٢  ٨١
أن درجة المـشكالت المتعلقـة بـالمجتمع        إلى  ) ١٣(تشير نتائج الجدول    

المحلي التي يواجهها مديرو المدارس الثانوية بالوالية الشمالية من وجهة نظـرهم      
وهـي داللـة    ) ٠,٠٥(وى الداللة   قد حققت فروقات ذات داللة إحصائية عند مست       

 في محور المـشكالت المتعلقـة       لةحه من أسئ   طر ماة توافق رأي الباحث في    سلبي
أن درجة المشكالت التي يواجهها مديرو       هذه النتيجة    ويتضح من بالمجتمع المحلي   

 مع إدارة  المحلي قد جاءت بدرجة كبيرة ، وأن درجة تفاعل المجتمعسهذه المدار
  .المدرسة ضعيفة للغاية

  ) ١٤(رقم جدول 
مشكالت التي يواجهها مديرو لمجموعة واحدة لدرجة ال) ت(يوضح نتيجة اختبار 

  :المدارس الثانوية لمحور المشكالت المتعلقة بالمبنى المدرسي وتجهيزاته
نوع 
  البيانات

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  االستنتاج

  غير دالة  ٠,٢٩١  ٨٠  ١,٠٦  ١١,٩٢  ٤٣,٥٩  ٨١
 المـشكالت المتعلقـة بـالمبنى       أن درجـة  إلى  ) ١٤(تشير نتائج الجدول    

المدرسي وتجهيزاته التي يواجهها مديرو المدارس الثانوية بالوالية الشمالية مـن           
) ٠,٠٥(ق فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة           قلم تح وجهة نظرهم   

ولمعرفة داللة كل فقرة استخدم الباحث اختيار مربع كاي لقراءة فقـرات محـور        
 بالمبنى وتجهيزاته كل على حدة ، والجدول التالي يوضح نتائج           المشكالت المتعلقة 

  .هذا اإلجراء



 ١١٦

  ) ١٥(جدول رقم 
فة داللة كل فقرة ودرجتها نحو المشكالت ريوضح نتيجة اختيار مربع كاي لمع

  المتعلقة بالمبنى المدرسي وتجهيزاته
رقم 
  ةالفقر

درجة   قيمة ت
  الحرية

  االستنتاج  مستوى الداللة

  دالة لصالح قليلة  ٠,٠١  ٤  ٨١,٩  ٥٩
  ة لصالح كبيرةدال  ٠,٠١  ٤  ٢٤,٩٦  ٦٠
  )متوسطة(غير دالة   ٠,٩  ٤  ١٠,٠٤  ٦١
  )متوسطة(غير دالة   ٠,٠٧  ٤  ٨,٧٥  ٦٢
  )متوسطة(غير دالة   ٠,٠٧  ٤  ٨,٦٩  ٦٣
  دالة لصالح قليلة  ٠,٠١  ٤  ٣٢,٥٢  ٦٤
  دالة لصالح قليلة  ٠,٠٣  ٤  ١٥,٧٣  ٦٥
  )ةمتوسط(غير دالة   ٠,٦٨  ٤  ٢,٢٧  ٦٦
  دالة لصالح كبيرة  ٠,٠١  ٤  ٢٧,٥٨  ٦٧
  )متوسطة(غير دالة   ٠,١٧  ٤  ٦,٢٧  ٦٨
  لصالح قليلة  ٠,٠٢  ٤  ١٦,٧٢  ٦٩
  دالة لصالح كبيرة  ٠,٠١  ٤  ٤٢,٧٢  ٧٠
  دالة لصالح كبيرة  ٠,٠٢  ٤  ١١,٢٨  ٧١
  )متوسطة(غير دالة   ٠,٠٨  ٤  ٨,٣٢  ٧٢
  دالة لصالح كبيرة  ٠,٠١  ٤  ٧٠,٩١  ٧٣

إلى أن درجة المشكالت التي يواجههـا مـديرو          )١٥(تشير نتائج الجدول    
 ، من   خمس وجهة نظرهم جاءت     نمة األكاديمية بالوالية الشمالية     المدارس الثانوي 

  :هذه المشكالت بدرجة كبيرة وهي
  .قلة توافر خدمات الصيانة للمبنى المدرسي .١
 .عدم وجود مكتبة بالمدرسة .٢



 ١١٧

 .قلة وجود معامل لتدريس حصص العلوم في المدرسة .٣

 .نقص المالعب والساحات الرياضية بالمدرسة .٤
  .عدم وجود معلم للتربية الرياضية بالمدرسة .٥

  :ست من هذه المشكالت بدرجة متوسطة وهيجاءت كما 
  .قلة المستخدمين في المدرسة مما يؤثر على نظافتها .١
 .ممارسة النشاطات المدرسيةقلة الغرف والقاعات الخاصة ب .٢

 .رسةقلة المرافق الصحية في المد .٣

 .لتدريس حصص الحاسوبالمخصصة قاعات القلة  .٤
 .عدم وجود مستودعات لتخزين األثاثات واللوازم المدرسية .٥

  .ضعف مشاركة المعلم في النشاطات الالصفية .٦
  : من هذه المشكالت بدرجة قليلة هيبينما جاءت أربع

  .وجود عدد من المباني المدرسية مشيدة ألغراض غير تعليمية .١
 .ر مالئم مما يؤدي إلى تشويش في العملية التعليميةموقع المدرسة غي .٢

 .قلة توافر شروط التهيئة الفيزيقية مثل التهوية واإلنارة .٣

  .ضيق غرف التدريس مما يؤدي إلى ازدحام الطالب .٤
  ) ١٦(رقم جدول 

لمجموعة واحدة لدرجة المشكالت التي يواجهها مديرو ) ت(يوضح نتيجة اختبار 
  المشكالت المتعلقة باألجهزة التعليميةالمدارس الثانوية لمحور 

نوع 
  البيانات

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  االستنتاج

  دالة  ٠,٠١  ٨٠  ٨,٢  ٧,٠٩  ١٧,٥٤  ٨١
أن درجة المـشكالت المتعلقـة بـاألجهزة        إلى  ) ١٦(تشير نتائج الجدول    

 الثانوية األكاديمية بالوالية الـشمالية مـن        التعليمية التي يواجهها مديرو المدارس    
) ٠,٠٥(وجهة نظرهم قد حققت فروقاً ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة              

وهي داللة سلبية توافق رأي الباحث فيما طرحه من أسئلة في محور المـشكالت              
المتعلقة باألجهزة التعليمية ، ويتضح من هذه النتيجة أن درجة المـشكالت التـي             



 ١١٨

 بدرجة كبيرة مما يؤثر سلباً على عمل اإلدارة  جاءت جهها مديرو هذه المدارس   يوا
  .المدرسية

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني. ٢
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي        : (ينص هذا السؤال على اآلتي      

ي لمتغيـر المؤهـل     عزن ت المديريمتوسطات المشكالت اإلدارية من وجهة نظر       
ري المؤهل العلمي لإلجابة عن هذا السؤال الذي يحتوي على متغي) ؟نيمهالعلمي ال

والمؤهل المهني قام الباحث باستخدام اختبار التباين اآلحـادي لمتغيـر المؤهـل             
سـتخراج  الللفرق بين مجموعتين لمتغير المؤهل العلمـي        ) ت(العلمي، واختبار   
المهني ،  لمتغيرات المؤهل ن متوسطات المشكالت اإلدارية وفقاً      بيدالالت الفروق   

  .والجداول التالية توضح نتائج هذا اإلجراء
  )١٧(رقم الجدول 

يوضح نتيجة اختبار تحليل التباين اآلحادي الستخراج دالالت الفروق في مجال 
  المشكالت تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

درجــة   مجموع المربعات  مصدر البيانات  المشكالت
  الحرية

ــط  متوس
  المربعات

نــسبة ال
  ةالفائي

ــستوى  م
  الداللة

  االستنتاج

  بين المجموعات  المنهج
  داخل المجموعات

  المجموع

٦٤  
٣٢٣٤  
٣٢٩٨  

٣  
٧٧  
٨٠  

٢١,٣٤  
٤٢  

  
٠,٥٠٨  

  
٠,٦٧٨  

  
  غير دالة

  داخل المجموعات  المعلمين
  بين المجموعات

  المجموع

١٦٠,٩٥  
١٦٦٩٣,٣٧  
١٦٨٥٤,٣٢  

٣  
٧٧  
٨٠  

٥٣,٦٥  
٢١٦,٨٠  

  
٠,٢٤٧  

  
٠,٨٦٣  

  
  غير دالة

  المجموعاتبين   طالبال
  داخل المجموعات

  المجموع

٦٦,٥٩  
١٣٤٦٠,٩٢  

١٣,٥٢٧  

٣  
٧٧  
٨٠  

٢٢,٢٠  
١٧٤,٨٢  

  
٠,١٢٧  

  
٠,٩٤٤  

  
  غير دالة

المجتمـــع 
  المحلي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٦٤٨,٢٦  
٧٧٧١,٤٧  
٨٢٣٩,٧٣  

٣  
٧٧  
٨٠  

١٥٦,٠٩  
١٠٠,٩٣  

  
١,٥٥  

  
٠,٢٠٩  

  
  غير دالة



 ١١٩

المبنـــى 
ــي  المدرس

  وتجهيزاته

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٤٧,٩٥  
١١٢٢٧,٦٠  
١١٣٧٥,٥٦  

٣  
٧٧  
٨٠  

٤٩,٣٢  
١٤٥,٨١  

  
٠,٣٣٨  

  
٠,٧٩١  

  
  غير دالة

األجهـــزة 
  التعليمية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٨٠,١٢  
٣٩٣٥,٩٨  
٤٠١٦,١٠  

٣  
٧٧  
٨٠  

٢٦,٧١  
٥١,١٢  

  
٠,٥٢٢  

  
٠,٦٦٨  

  
  غير دالة

دم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد          ع) ١٧(ن نتيجة الجدول    تبي
لمعلمين والطالب  وا المشكالت المتعلقة بالمنهج     مجالفي  ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   

والمجتمع المحلي والمبنى المدرسي وتجهيزاته واألجهزة التعليمية تعزى لمتغيـر          
  .المؤهل العلمي

  ) ١٨(رقم الجدول 
ستخراج دالالت الفروق قي مجموعتين الللفرق بين ) ت(وضح نتيجة اختبار ي

  مجال المشكالت تبعاً لمتغير المؤهل المهني
المؤهـــل   المشكالت

  المهني
ــط  الوس

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة   )ت(قيمة 
  الحرية

مـستوى  
  الداللة

  االستنتاج

  تربوي  المنهج
  غير تربوي

٢٤,٧٧  
٢٤,٧٩  

٦,٨٧  
٥,٣٣  

  غير دالة  ٠,٥٤  ٧٩  ٠,١٣

  تربوي  المعلمون
  ويغير ترب

٥٧,١٦  
٥٥,٤٦  

١٤,٩٥  
١٣,٦٥  

 غير دالة  ٠,٥٥٢  ٧٩  ٠,٤٧٩

  تربوي  الطالب
  غير تربوي

٥٤,٥١  
٥٣,٢٥  

١٢,٨١  
١٣,٧٠  

 غير دالة  ٠,٦٩٧  ٧٩  ٠,٣٩٦

ــع  المجتمـ
  المحلي

  تربوي
  غير تربوي

٣٥,٧٥  
٣٤,٦٣  

١٠,٤١  
٩,٦٦  

 غير دالة  ٠,٤٢٨  ٧٩  ٠,٤٥٥

ــى  المبنــ
  المدرسي 

  تربوي
  غير تربوي

٤٣,٨٨  
٤٢,٩٢  

١١,٩٠  
١٢,٢١  

 غير دالة  ٠,٩٩٣  ٧٩  ٠,٣٢٩

ــزة  األجهـ
  التعليمية

  تربوي
  غير تربوي

١٧,٩٨  
١٦,٥٠  

٧,٠٤  
٧,٢٤  

 غير دالة  ٠,٦١٥  ٧٩  ٠,٨٥٨



 ١٢٠

عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد          ) ١٨(ن نتيجة الجدول    بيت
ن والطالب  يفي مجال المشكالت المتعلقة بالمنهج والمعلم     ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   
 لمتغيـر المؤهـل      تعزى لي والمبنى المدرسي واألجهزة التعليمية    والمجتمع المح 

  .المهني
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث. ٣

 فروق ذات داللة إحـصائية فـي        توجدهل  : "ينص هذا السؤال على اآلتي    
متوسطات المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين تعـزى لمتغيـر الجـنس           

للفرق بـين   ) ت(ؤال قام الباحث باستخدام اختبار      لإلجابة عن هذا الس   ". والخبرة؟
مجموعتين لمعرفة دالالت الفروق في مجال المشكالت التي تعزى لمتغير الجنس،    

معرفة دالالت الفروق في    لكما استخدم الباحث أيضاً اختبار تحليل التباين األحادي         
توضح نتائج  تعزى لمتغير سنوات الخبرة ، والجداول التالية        التي  مجال المشكالت   

  .هذا اإلجراء
  ) ١٩(رقم جدول 

  
للفرق بين مجموعتين الستخراج دالالت الفروق بين ) ت(يوضح اختبار 

  متوسطات المشكالت اإلدارية وفقاً لمتغير الجنس
ــوع   الجنس  المشكالت نـ

  البيانات
الوســط 
  الحسابي

ــراف  االنح
  المعياري

ــة  قيم
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  االستنتاج

  مدير  المنهج
  رةمدي

٤٩  
٣٢  

٢٣,٩٤  
٢٦,٠٦  

٥,٥٧  
٧,٤٥  

  غير دالة  ٠,٠٩  ١,٤٧

  مدير  المعلمون
  مديرة

٤٩  
٣٢  

٥٥,٩٤  
٥٧,٥٥  

١٢,٧٧  
١٧  

 لصالح دالة  ٠,٠٤  ٥,٤٧
 المديرات

  مدير  الطالب
  مديرة

٤٩  
٣٢  

٥٢,٨٢  
٥٥,٨٦  

١١,٢٣  
١٥,٣٠  

 غير دالة  ١,٢٤  ١,١٣

ــع  المجتم
  المحلي

  مدير
  مديرة

٤٩  
٣٢  

٣٤,٩٦  
٣٦,١٣  

٩,٠٣  
١١,٨٧  

 غير دالة  ٠,٥٠  ٠,٥٠



 ١٢١

ــى  المبنـ
  المدرسي 

  مدير
  مديرة

٤٩  
٣٢  

٤١,٦١  
٤٦,٦٣  

١١,٢٠  
١٢,٥٣  

 غير دالة  ٠,٣٥  ١,٨٨

ــزة  األجه
  التعليمية

  مدير
  مديرة

٤٩  
٣٢  

١١,٩٤  
١٨,٤٧  

٧,١٩  
٦,٩٣  

 غير دالة  ٠,٥٨  ٠,٩٥

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ) ١٩(ن نتائج الجدول    تبي
جال المشكالت المتعلقة بالمنهج والطالب والمجتمع المحلـي        في م ) ٠,٠٥(الداللة  

 لمتقيـر والمباني المدرسية واألجهزة التعليمية بين المديرين والمـديرات تعـزى           
بين )  ٠,٠٥( فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         دت وج بينماالجنس  

  .لح المديراتالمديرين والمديرات في مجال المشكالت المتعلقة بالمعلمين لصا
  

  )٢٠(رقم الجدول 
يوضح اختبار تحليل التباين األحادي الستخراج دالالت الفروق في مجال 

   سنوات الخبرةلمتغيرالمشكالت تبعاً 
ــوع   مصدر البيانات  المشكالت مجمـــ

  المربعات
درجــة 

  الحرية
ــط  متوس
  المربعات

النــسبة 
  ةيائفال

مستوى 
  الداللة

  االستنتاج

  بين المجموعات  المنهج
  داخل المجموعات

  المجموع

٣٦,٦٠  
٣٢٦١,٤٠  

٣٢٨٩  

٢  
٧٨  
٨٠  

١٨,٣٠  
٤١,٨١  

  
٠,٤٣٨  

  
٠,٦٤٧  

  
  غير دالة

   المجموعاتبين  المعلمين
   المجموعاتداخل

  المجموع

٢٤٨,٣٤  
١٦٦٠٥,٩٨  
١٦٨٥٤,٣٢  

٢  
٧٨  
٨٠  

١٢٤,١٧  
٢١٢,١٠  

  
٠,٥٨٣  

  
٠,٥٦١  

  غير دالة

  المجموعاتبين   الطالب
  داخل المجموعات

  المجموع

٥٨٧٠٥٤  
١٢٩٣٩,٩٦  
١٣٥٢٧,٥١  

٢  
٧٨  
٨٠  

٢٩٣,٧٧  
١٦٥,٩٠  

  غير دالة  ١,٧٧  ١,٧٧

المجتمــع 
  المحلي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٤٧,٠٧  
٨١٩٢,٦٦  
٨٢٣٩,٧٣  

٢  
٧٨  
٨٠  

٢٣,٥٣  
١٠٥,٠٣  

  
٠,٢٢٤  

  
٠,٨٠٠  

  غير دالة



 ١٢٢

المبنــى 
  المدرسي 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٠٦,٧١  
١١٢٦٨,٨٤  
١١٣٧٥,٥٦  

٢  
٧٨  
٨٠  

٥٣,٣٦  
١٤٤,٤٧  

  
٠,٣٦٩  

  
٠,٦٩٢  

  غير دالة

األجهزة 
  التعليمية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٤٩,٥٣  
٣٩٦٦,٥٧  
٤٠١٦,١٠  

٢  
٧٨  
٨٠  

٢٤,٧٦  
٥٠,٨٥  

  
٠,٤٨٧  

  
٠,٦١٦  

  غير دالة

عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد          ) ٢٠(ن نتيجة الجدول    تبي
ن والطالب  يالمشكالت المتعلقة بالمنهج والمعلم   في مجال   ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   

والمجتمع المحلي والمبنى المدرسي واألجهزة التعليمية بين المديرين والمـديرات          
  .من وجهة نظرهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي         : ينص هذا السؤال على اآلتي      

طات المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين تعـزى لمتغيـر موقـع             متوس
  المدرسة؟

للفرق بين مجموعتين   ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث اختبار        
الستخراج دالالت الفروق في مجال المشكالت اإلدارية لمتغير موقع المدرسـة ،            

  .والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء
  ) ٢١(جدول رقم 

للفرق بين مجموعتين الستخراج دالالت الفروق في ) ت(يوضح نتيجة اختبار 
  مجال المشكالت تبعاً لمتغير موقع المدرسة

موقـــع    المشكالت
  المدرسة

الوســط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمـــة 
  )ت(

درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  االستنتاج

  مدينة  المنهج
  قرية

٢٠,٧٥  
٢٤,١٤  

٧,١٥  
٥,٨٩  

  غير دالة  ٠,٣٠٠  ٧٩  ١,١٠

  مدينة  المعلمون
  قرية

٥٨,٤٥  
٥٥,٤٩  

١٥,٩٤  
١٣,٥٤  

 دالة غير   ٠,٥٥٣  ٧٩  ٠,٨٩٢



 ١٢٣

  مدينة  الطالب
  قرية

٥٦,٥٩  
٥٢,٥٣  

١١,٢٠  
١٣,٩٣  

 غير دالة  ٠,٢٤٦  ٧٩  ١,٣٨

ــع  المجتم
  المحلي

  مدينة
  قرية

٣٧,١٣  
٣٤,٣١  

١١,٢٩  
٩,٢٨  

 غير دالة  ٠,١٥٢  ٧٩  ١,٢٣

ــى  المبنـ
  المدرسي 

  مدينة
  قرية

٤٧,٥٠  
٤١,٠٤  

١٢,٤٣  
١٠,٩٧  

 غير دالة  ٠,٣٦٦  ٧٩  ٢,٤٦

ــزة  األجه
  التعليمية

  مدينة
  قرية

١٨,٦٩  
١٦,٨٠  

٨,٥١  
٥,٩٦  

 لصالح دالة  ٠,٠٤  ٧٩  ١,١٨
 المدينة

عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد          ) ٢١(ن نتيجة الجدول    تبي
ـ في متوسطات المشكالت المتعلقـة بـالمنهج والمعل       ) ٠,٠٥(مستوى الداللة    ن يم

والطالب والمجتمع المحلي واألجهزة التعليمية بين المديرين والمديرات من وجهة          
نظرهم تعزى لمتغير موقع المدرسة، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند            

في متوسطات المشكالت المتعلقـة بـاألجهزة التعليميـة         ) ٠,٠٥(مستوى الداللة   
  .المدينةمدارس لصالح 

  :ة بالسؤال الخامس النتائج المتعلق. ٥
هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي         : ينص هذا السؤال على اآلتي      

متوسطات المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين والمديرات تعزى لمتغيـر           
  الدورات التدريبية؟

لإلجابة عن هذا السؤال قم الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحـادي            
فروق بين المتوسطات الحسابية في مجال المشكالت اإلدارية        الستخراج دالالت ال  

  .تبعاً لمتغير الدورات التدريبية ، والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء
  
  
  
  
  



 ١٢٤

  ) ٢٢(رقم جدول 
يوضح نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي الستخراج دالالت الفروق في مجال 

  المشكالت تبعاً لمتغير الدورات التدريبية
مجموع   مصدر البيانات  المشكالت

  المربعات
درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

النسبة 
  ةيائفال

مستوى 
  الداللة

  االستنتاج

  بين المجموعة  المنهج
  داخل المجموعة

  المجموع

٩٨,٥٥  
٣١٩٩,٤٥  

٣٢٩٨  

٢  
٧٨  
٨٠  

٤٩,٢٨  
٤١,٠٢  

١,٠٢    
٠,٣٠٦  

  
  غير دالة

  داخل المجموعات  المعلمين
  بين المجموعات

  المجموع

٩٦,٢٢  
١٦٧٥٨,١٠  
١٦٨٥٤,٣٢  

٢  
٧٨  
٨٠  

٤٨,١١  
٢١٤,٨٥  

  
٠,٢٢٤  

  
٠,٨٠٠  

  غير دالة

  المجموعاتبين   الطالب
  داخل المجموعات

  المجموع

٣٢٥,١٣  
١٣٢٠٢,٣٨  
١٣٥٢٧,٥١  

٢  
٧٨  
٨٠  

١٦٢,٥٦  
١٦٩,٢٦  

  غير دالة  ٠,٣٨٧  ٠,٩٦٠

المجتمــع 
  المحلي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٧٦,٣٧  
٨٠٦٣,٣٦  
٨٢٣٩,٧٣  

٢  
٧٨  
٨٠  

٨٨,١٨  
١٠٣,٣٨  

  
٠,٨٥٣  

  
٠,٤٣٠  

  غير دالة

المبنــى 
  المدرسي 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٣٠١,٤٥  
١١٠٧٤,١٠  
١١٣٧٥,٩٠  

٢  
٧٨  
٨٠  

١٥٠,٧٣  
١٤١,٩٨  

١,٠٦    
٠,٣٥١  

  غير دالة

األجهزة 
  التعليمية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٣٢,٢٠  
٣٨٨٣,٩٠  
٤٠١٦,١٠  

٢  
٧٨  
٨٠  

٦٦,١٠  
٤٩,٨٠  

١,٣٣    
٠,٢٧١  

  غير دالة

عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد          ) ٢٢(تبين نتيجة الجدول    
ـ        ) ٠,٠٥(مستوى الداللة    ن يفي متوسطات المشكالت المتعلقـة بـالمنهج والمعلم

والطالب والمجتمع المحلي والمبنى المدرسي واألجهزة التعليمية بـين المـديرين           
  . تعزى لمتغير الدورات التدريبيةوالمديرات من وجهة نظرهم



 ١٢٥

  مناقشة النتائج
  :تمهيد

 إجراء التحليل   يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها بعد         
 لإلجابة عن األسئلة كما ورد في الفصل السابق ، وفيما يلـي             اإلحصائي المناسب 

  .عرض لمناقشة النتائج تبعاً لترتيبها في فصل نتائج الدراسة
  : األولىاقشة النتائج المتعلقة بالفرضيةمن

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد         : نصت الفرضية على ما يلي      
 مجال المشكالت التي يواجهها مديرو المدارس الثانوية        في) ٠,٠٥(مستوى الداللة   

  :الحكومية بالوالية الشمالية من وجهة نظرهم وذلك في المجاالت اآلتية
  .نهجمشكالت تتعلق بالم -
 .مشكالت تتعلق بالمعلمين -
 .مشكالت تتعلق بالطالب -

 .مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي -

 .مشكالت تتعلق بالمبنى المدرسي وتجهيزاته -

  .مشكالت تتعلق باألجهزة التعليمية -
لمجموعة ) ت(وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بإجراء اختبار          

معرفة داللة الفـروق فـي درجـة        واحدة لكل محور من محاور هذه المشكالت ل       
  .المشكالت اإلدارية التي تواجه مديرو هذه المدارس من وجهة نظرهم

ولقد أشارت هذه النتائج التي توصل إليها الباحث بعد إجراء هذا االختبار ،             
ـ   ) ١٦-١٥-١٤-١٣-١٢-١١-١٠-٩(وكما بينتها الجـداول       مـن   ةإال أن ثالث

إحـصائية بمـستوى داللـة      ت ذات داللة    مجاالت هذه المشكالت قد حققت فروقا     
وهي المشكالت المتعلقة بالمعلمين والطالب والمبنى المدرسي وتجهيزاته        ) ٠,٠٥(

من وجهة نظرهم ، وإن كانت المشكالت المتعلقة بالطالب قد حازت على فروقات  
ولكنها داللة إيجابية تخالف رأي     ) ٠,٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

 فيما طرحه من أسئلة في هذا المجال ، وهذه الداللة اإليجابية توضـح أن               الباحث
  .مشكالت يسببها لهم الطالبأي مديري هذه المدارس ال يعانون من 



 ١٢٦

وفيما يلي مناقشة النتائج المتعلقة بكل مجال من مجاالت االستبانة كل على            
  :حسب درجة المشكلة

  :محور المشكالت المتعلقة بالمنهج. ١
إلى وجود ذات داللة إحصائية     ) ٩(النتائج كما هو موضح بالجدول      أشارت  
وهذا يؤكد أن صحة ما افترضه الباحث بأن المنهج يعتبر          ) ٠,٠٥(بمستوى الداللة   

ديرين في عملهم ، ويعزو الباحث ذلك       م من المجاالت الصعبة التي تواجه ال      اًواحد
طيط والتطوير لمية في التخالعإلى أن تخطيط المناهج وتطويرها ال يتم وفق األطر    

والمعلمين بأخذ آرائهم فـي     بإشراك كل المنتمين للعملية التعليمية خاصة المدراء        
عملية التخطيط والتطوير ، كما أن المناهج بصورتها الحالية ال تراعي الخصائص       
العمرية للتالميذ والدليل على ذلك شكوى معظم أولياء األمور من كبر حجم المنهج 

ألعمار التالميذ ، وخير داللة على ذلك ما قاله رئـيس الجمهوريـة فـي          بالنسبة  
عبء  المدرسية   الحقيبةإن حمل   ) "التعليم صناعة المستقبل  (م  ٢٠١٢مؤتمر التعليم   
  ".هذا يؤكد على كبر حجم المنهج وترهلهولطالب ا تنوء به ظهور

قة مع  ويعتقد الباحث أن استجابات المديرين جاءت واقعية ومنطقية ومتواف        
 إلـى   النتيجةما طرحه الباحث من أسئلة في هذا المحور، كما يعزو الباحث هذه             

في النظم التربويـة األخـرى ،       المماثلة  انخفاض خبرة المعلم مقارنة بالمستويات      
وهذا الضعف ناتج من ندرة الدورات التدريبية التي تعقد للمعلمين، وينعكس هـذا             

ما يتسبب في انزعـاج اإلدارة العليـا        الضعف على مستوى التحصيل الدراسي م     
كما يعزوها الباحث إلى عدم جدية اإلشراف الفني في         . للتعليم ومن أولياء األمور   

المدرسة ، إذْ يعطي المدير جل وقته لألعمال اإلدارية والروتينية ويهمل الجانـب             
ير المتعلق بالمسائل الفنية، كما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى غياب عنصر التقـد            

والحوافز المادية في مجتمع الدراسة وثقل العبء الدراسي في الحصص األسبوعية 
  .أدى إلى ندرة قيام المعلم بالبحوث التربوية لدعم المنهج ومعالجة عيوبه

إلى والتي أشارت ) م١٩٨٥(تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كوال دراس   
  .ديرين في أعمالهموجود صعوبات تتعلق بالمناهج التعليمية تواجه الم

  



 ١٢٧

  :محور المشكالت المتعلقة بالمجتمع. ٢
وجود داللـة إحـصائية     ) ١٣( النتائج كما هو موضح في الجدول        تأظهر

في مجال المشكالت المتعلقة بـالمجتمع المحلـي التـي          ) ٠,٠٥(بمستوى الداللة   
ئج هذه الدراسـة مـع    يواجهها مديرو هذه المدارس من وجهة نظرهم ، وتتفق نتا         

التـي  ) م٢٠٠٧(ودراسة هنية يوسف محمـود      ) م١٩٧٠(وري  سة حنان الجب  درا
أشارت في مجملها إلى أن أكثر المشكالت التي يواجهها مديرو المـدارس هـي              

  :المشكالت المتعلقة بالمجتمع المحلي ويعزو الباحث هذه النتيجة لآلتي
ـ         - ن عدم تفهم أولياء األمور لمهام مجالس اآلباء ومـا يمكـن أن تقدمـه م

  .تسهل عمل اإلدارة المدرسيةمساعدات مادية ومعنوية 
ية على أولياء األمور قللت من فاعلية هذا التعاون بـين           تاحيالضغوطات ال  -

 .المدرسة والمجتمع المحلي

يالحظ الباحث عدم وجود برامج وأنشطة جاذبة تقدمها المدرسـة لتوثيـق             -
 .وتفعيل العالقة بينها وبين المجتمع

 ألولياء األمور بأن دور مجالس اآلباء ينحصر فقـط فـي    االعتقاد الخاطئ  -
 .تقديم الدعم والمساعدات المالية

ضعف إدارات المدارس في خلق عالقات وثيقة بـين المدرسـة والبيئـة              -
المحيطة بها ، وهذه األسباب التي ذكرها الباحث لتعليل هذه النتيجة أقعدت            

 ارسها مما جعـل المـد     مساعدة المدرسة للقيام بمهام    عنالمجتمع المحلي   
وإداراتها تعمل في عزلة عن المجتمع المحيط بها، وأصبح المدير وحده هو 
الذي يتحمل كافة المشكالت ويسعى لحلها ، وهذا يضعف مـن دوره فـي             

  .إدارة المدرسة
  :المشكالت المتعلقة باألجهزة التعليمية. ٣

لة إحـصائية    وجود دال  –) ١٥( كما هو موضح في الجدول       –بينت النتائج   
مما يعني وجود صعوبات إدارية تواجـه المـدير بـسبب      ) ٠,٠٥(بمستوى داللة   

 وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة فـوزي أبـو عـودة            األجهزة التعليمية ،  
والتي أشارت إلى وجود صعوبات تتعلق باألجهزة والوسائل التعليميـة          ) م٢٠٠٤(
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ث هـذه النتيجـة إلـى أن المعطيـات           ويعزو الباح  .تواجه المديرين في أعمالهم   
المتوافرة بالمدرسة من نقص في الخدمات المدرسية وضعف اإلمكانات الماديـة           

كثيراً مما جعلت وجهات النظـر تـأتي        ونقص في المدخالت المدرسية تشابهت      
متشابهة ، وقد الحظ الباحث ومن خالل الزيارات الميدانية لهذه المدارس خـالل             

ي لطالب كلية التربية مروي أن معظم هذه المدارس تعاني          جوالت التدريب العمل  
من نقص في أجهزة الحاسوب وعدم توفرها بشكل كاٍف ومن قلة توفر واستعمال             

 المهارة في إنتاج الوسائل التعليمية من قبـل المعلمـين           ونقصالوسائل التعليمية   
  .ل التعليميةأنفسهم وهذا ناتج من عدم تدريب المعلمين على إنتاج وتصميم الوسائ

وقد جاءت هذه النتيجة صادقة ومتوافقة مع الواقع ومع ما طرحه الباحـث            
في عمليـة   من أسئلة في هذا المحور باعتبار أن هذه األجهزة التعليمية هي معينة             

التدريس وتدخل عليها عنصر اإلثارة والتشويق وتسهل كثيراً من عمليـة الفهـم             
علم وعدم توافرهـا    تكثر رسوخاً في ذاكرة الم    واإلدراك وتجعل العملية التعليمية أ    

لمتعلم مما يتسبب سـلباً     لبالشكل الكافي يجعل العملية التعليمية جافة ومملة للغاية         
على مستوى التحصيل الدراسي للطالب ، لذا تعتبر األجهزة التعليمية واحدة مـن             

  .المشكالت التي تواجه مديرو هذه المدارس
  : بالمعلمينمحور المشكالت المتعلقة. ٤

ة لإلى عدم وجود دال   ) ١١ و   ١٠(أشارت النتائج كما هو موضح بالجدولين       
فيما يتعلق بوجهة نظرهم تجاه المـشكالت       ) ٠,٠٥(عند مستوى الداللة    إحصائية  

المتعلقة بالمعلمين ، ولمعرفة درجة المشكالت التي تواجه مديرو هذه المـدارس            
 من فقرات هذا المحـور علـى حـدة          استخدم الباحث مربع كاي لقراءة كل فقرة      

لمعرفة داللة كل فقرة ودرجتها ، وقد جاءت النتائج متفاوتة بين كبيرة ومتوسطة             
، يعتقد الباحث أن الفقـرات التـي جـاءت    ) ١١(وقليلة كما هو موضح بالجدول  

بدرجة كبيرة من وجهة نظر المديرين جاءت عادلة ومنطقية وليست فيها تحيـز             
 المشكالت متعلقة بضعف في مهارات المعلمين سـواء فـي           باعتبار أن جل هذه   

وح رل اتدني أومجال إنتاج الوسائل أو وضع االمتحانات التقويمية، وإثراء المناهج         
ي الروح المعنوية لدى المعلمين إلـى       دنت الباحث   المعنوية لدى المعلمين ، ويعزو    
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زات عـز علوم أن هذه المه مادياً ومعنوياً ، ومن المحفيز تعزيز المعلم وندرة ت   ندرة
لها أثر كبير على أداء المعلم ونموه المهني ، وهذه المشكالت التي جاءت بدرجة              

  :كبيرة هي
  .ضعف مهارات بعض المعلمين في استخدام الوسائل التعليمية -
 .قلة برامج التدريب أثناء الخدمة -

 .انخفاض الروح المعنوية لدى المعلمين -

 .التربوية الحديثة في التدريسافتقار بعض المعلمين لألساليب  -

افتقار بعض المعلمين ألساليب التقويم الحديثة التي تمكـنهم مـن تقـويم              -
 .الطالب بصورة مثالية

 .ضعف بعض المعلمين في وضع االمتحانات التقويمية بمواصفات جيدة -
توظيف خبرات المعلمين في تحليل محتوى المنهج من أجل إثرائه وتطويره  -

 .ةال تتم بصورة جيد

  . لدعم المنهج ومعالجة عيوبه المعلمونندرة البحوث التي يقوم بها -
  :كما جاءت ثالث فقرات منها بدرجة متوسطة ، وهي

  .تأخُّر بعض المعلمين عن دخول الحصة في الوقت المحدد .١
 .ضعف انتماء المعلمين للمهنة .٢
  .وجود نقص في التخصصات النادرة .٣

التدريس أصبحت من المهن التـي    ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مهنة        
يلجأ إليها األفراد بعد افتقاد حظوظهم في المهن األخرى باعتبارها مهنـة ليـست              
ذات عائد مجزي ، باإلضافة إلى أنها تحتاج إلى قدرات ومهارات تدريسية معينة             
وإلى شخصية قوية متزنة ، ومن أكثر العناصر عزوفاً عن هذه المهنة العنـصر              

  .الذكوري
  : من هذه المشكالت بدرجة قليلة ، وهيهة أخرى جاءت ثمانومن ج

  الغياب المتكرر لبعض المعلمين أثناء الدوام المدرسي -
 .كثرة تنقالت المعلمين -

 .تكليف المعلمين بتدريس مواد في غير تخصصهم -
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 .ضعف بعض المعلمين في مادة تخصصهم -

 .عدم قدرة بعض المعلمين على ضبط النظام الصفي -
 .عض المعلمين بالتصحيحعدم اهتمام ب -

  .عدم اهتمام بعض المعلمين بإعطاء الواجبات المنزلية -
 هاويعتقد الباحث أن هذه النتيجة جاءت غير واقعية وغير منطقية ، ويعزو           

  :إلى 
  ن لإلدارة المدرسـية فيهـا      وها المعلم بهنالك بعض المشكالت التي يسب    إن

لمعلم ، فإذا ما تم االعتراف بهـا        طابع المسئولية المشتركة بين إدارة المدرسة وا      
على أنها تمثل مشكلة إدارية قد تنقص من شخصية المدير وصفته القيادية وهـذه              
المسئوليات المشتركة تتمثل في الغياب المتكرر وعدم اهتمام المعلـم بالتـصحيح            
وإعطاء الواجبات المنزلية ، فاالعتراف المباشر من قبل مدير المدرسة بوجود هذه 

 أن المدير ال يقوم بدوره اإلشرافي بشقيه الفني واإلداري ، وأنه ال             بينكالت ت المش
  .يتمتع بشخصية قوية تمكنه من إدارة العمل

كما يعزو هذه النتيجة التحيزية إلى عنصر المجاملة باعتبار أن من يمتهن            
هذه المهنة هو زميل أو قريب أو ابن منطقة وتركيبة الشخصية الـسودانية فـي               

بل ا تميل إلى طابع المجاملة ، كما أن االعتراف بوجود هذه المشكالت من ق             أغلبه
 وتختلف نتائج هذه الدراسة . اإلدارة العليا للتعليم  مدير المدرسة يسبب له حرجاً مع     

والتي أظهرت نتائجها وجود صعوبات تتعلق      ) م١٩٨٩(مع دراسة فوزية الحاوي     
  .بالمعلمين والطالب

  :ة بالطالبمحور المشكالت المتعلق
وجود فروق ذات داللـة     ) ١٢(موضحة بالجدول   هي  أظهرت النتائج كما    

في درجة المشكالت الخاصة بالطالب مـن       ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى الداللة     
لداللـة جـاءت إيجابيـة أي أن         هذه المدارس ، ولكن هـذه ا       يوجهة نظر مدير  

ه من عبارات في محور يخالفون رأي الباحث فيما طرح  " أفراد العينة "ن  يصالمفحو
 الباحث هذه العبارات بطريقة سلبية باعتبار       ىالمشكالت المتعلقة بالطالب ، إذ بن     

الطالب يشكلون مصدراً إلعاقة عمل المدير ، ويعتقد الباحـث أن هـذه النتيجـة           
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جاءت واقعية ومنطقية إلى حد كبير وذلك من خالل ما توفر للباحث من مالحظة              
جوالت التدريب العملي في هذه المدارس ، ويعزو الباحـث  ومشاهدة للواقع خالل  

  :هذه النتيجة لآلتي
فصل الواحد ويرجـع ذلـك      لالحظ الباحث عدم وجود اكتظاظ للطلبة في ا        .١

  :لعاملين أساسيين 
من المدارس الثانوية في العشر سنوات األخيرة في مـدن          كبير  افتتاح عدد     . أ

رس علـى مبـاني المـدارس       ت هذه المدا  ئنشُأوقرى الوالية الشمالية ، و    
  .المتوسطة بعد تغيير السلم التعليمي وإلغاء المرحلة المتوسطة

 ألف نسمة في    ٦٠٠سكان الوالية الشمالية في آخر تعداد سكاني لم يتجاوز           . ب
 بعدد المدارس الثانوية الموجودة فـي   ية ، وهذا عدد قليل إذا ما قورن       الوال

  .الوالية
 أصبح صغيراً للغاية بعد تغييـر الـسلم         عمر الطالب في المدرسة الثانوية     .٢

التعليمي وسن القبول في األساس ، وهذا أدى إلى سهولة توجيه الطالـب             
وإطاعته إلدارة المدرسة ، ومما يدلل على هذا القول أن الكادر النـسائي              

  .أصبح يدرس في مدارس البنين
لعـام  التنشئة االجتماعية لهؤالء الطالب كان لها أثر كبير على المظهـر ا            .٣

  .للطالب وعلى ممارساتهم السلوكية المنضبطة وفقاً لتقاليد مجتمعهم
ولقد أثبتت هذه الدراسة من خالل استجابات المفحوصـين أن الطـالب ال             

رس من وجهة نظـرهم ، فـإن        ا المد ييشكلون أي مشكالت إدارية بالنسبة لمدير     
  .نويةأوضاعهم وممارساتهم جيدة وعلى ما يرام مع مديري المدارس الثا

  :محور المشكالت المتعلقة بالمبنى المدرسي وتجهيزاته
أنه ال توجد فروق ذات     ) ١٥ و   ١٤(أشارت النتائج كما موضح بالجدولين      

في درجة المشكالت التـي يواجههـا       ) ٠,٠٥(داللة إحصائية عند مستوى الداللة      
ـ           والمدير ة ن والمتعلقة بالمبنى المدرسي وتجهيزاته من وجهة نظـرهم ، ولمعرف

درجة هذه المشكالت استخدم الباحث اختبار مربع كاي لقراءة فقـرات المحـور             
لمعرفة داللتها ودرجتها ، وقد جاءت النتائج متفاوتة بين كبيرة ومتوسطة وقليلة ،             
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، فالمشكالت التي ) ١٥(ويغلب عليها طابع متوسطة ، كما هو موضح في الجدول    
  :يجاءت بدرجة كبيرة تمثلت في خمس فقرات ، ه

  .قلة توافر الصيانة للمبنى المدرسي .١
 .عدم وجود مكتبة بالمدرسة .٢

 .قلة وجود معامل لتدريس حصص العلوم .٣

 .نقص المالعب والساحات الرياضية بالمدرسة .٤

  .عدم وجود معلم للتربية الرياضية .٥
يرى الباحث أن تقدير المديرين والمديرات لهذه المشكالت التي تـواجههم           

 لقلة اإلمكانات المادية المخصـصة      يرجعلمنطق والسبب   جاءت واقعية ويحالفها ا   
 ال يتم تخصيص أي موارد مالية بشكل منتظم للـصرف علـى     إذْلهذه المدرسة ،    

لزمات الضرورية لعمليـة التـدريس      الصيانة العامة لهذه المدارس وتوفير المست     
، وبالتـالي تحـسين مـستواه       مي للطالـب  يعلتالجو ال وحسين أوضاع المدارس    بت

تم من صيانة وتوفير بعضاً من ضـروريات  يوأن ما . صيله العلمي والتربوي  وتح
اسة مع دراسة فاطمـة عبـد اهللا        واتفقت نتائج هذه الدر   . العمل يتم بالجهد الشعبي   

التي أشارت في نتائجها إلى أن المباني المدرسية غير مناسبة          ) هـ١٤٠٠ (عريف
 من هـذه المـشكالت      ت ست كما جاء . كيفات أو معامل   وال توجد م   ة الجو اررلح

  :ة متوسطة في تقدير مديري هذه المدارس وتمثلت في اآلتيجبدر
  .قلة المستخدمين في المدرسة مما يؤثر في نظافتها .١
 .قلة الغرف والقاعات الخاصة بممارسة النشاطات المدرسية .٢

 .قلة المرافق الصحية .٣

 . لتدريس حصص الحاسوبالمخصصةقاعات القلة  .٤

 .لتخزين األثاثات واللوازم المدرسيةعدم وجود مستودعات  .٥
  . مشاركة المعلم في النشاطات الالصفيةقلة .٦

يرى الباحث أن درجة هذه المشكالت جاءت متفاوتة بـين مـديري هـذه              
المدارس مما يعني أن درجة وجودها متوسطة ليست بدرجة الرضا الكافي وليست           

 نتائج هذه الدراسـة مـع   بدرجة القلة التي تسبب إشكاالً إلدارة المدرسة ، واتفقت      
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والتي أشارت نتائجها إلى نقص في المرافق       ) ٢٠٠٧(دراسة هنية يوسف محمود     
الصحية والغرف والقاعات الخاصة بممارسة النشاطات الالصفية بدرجـة تقـدير    
متوسطة ، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن تصميم بعض المدارس ال يتناسـب              

  .نوع الخدمة المقدمة للطالبمع أعداد الطالب مما يؤثر على 
 من هذه المشكالت بدرجة قليلة من وجهة نظر المـديرين           كما جاءت أربع  

  :والمديرات ، وهذه المشكالت هي
  .وجود عدد من المباني مشيدة ألغراض غير مدرسية .١
 .موقع المدرسة غير مالئم مما يؤدي إلى التشويش على العملية التعليمية .٢
 .لفيزيقية مثل التهوية واإلنارةقلة توافر شروط التهيئة ا .٣

  .ضيق غرف الصف مما يؤدي إلى ازدحام الطالب .٤
 هذه المدارس لهذه المشكالت التي يواجهونها   ييعتقد الباحث أن تقدير مدير    

 مع حالة المدارس التي     اًوالتي جاءت حسب وجهة نظرهم بدرجة قليلة جاء متوافق        
عظم مدارس هذه الواليـة مـشيدة       يتولون إداراتها ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن م        

ألغراض تعليمية ، وأن الكثافة الصفية مناسبة مع مساحة الصف ، كما أن موقع              
ـ         المدرسة سواء في المدينة أو القر      سودها ية مناسب وبعيد عن المنـاطق التـي ت

) ١٩٩٦(الضوضاء ، واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة دروسـثوبرن            
التي أشارت نتائجها إلـى وجـود نقـص فـي           ).١٩٨٩(ودراسة فتحية الحاوي    

  .التسهيالت الفيزيقية والبناء والتجهيزات المدرسية
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية       : (نصت الفرضية الثانية على ما يلي       

جهـة نظـر    في متوسطات المشكالت اإلدارية من و     " ٠,٠٥"عند متوسط الداللة    
وللتحقق من صحة هذه الفرضية     )  المؤهل العلمي والمهني   متغيرالمديرين تعزى ل  

قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة مدى داللة الفروق بين             
كما اسـتخدم الباحـث أيـضاً      ) ١٧(المديرين والمديرات كما موضح في الجدول       

للفرق بين مجمـوعتين لمعرفـة      ) ت(تبار  للتحقق من هذه الفرضية المزدوجة اخ     
والتي تعزى  ) ١٨(داللة الفروق بين المديرين والمديرات كما موضح في الجدول          
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وقد أشارت النتائج كما جاء في الجدولين السابقين إلى عدم      . المهنيلمتغير المؤهل   
من وجهـة نظـر     ) ٠,٠٥(ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         جو

  . المشكالت التي تواجههمدرجة والمديرات نحو المديرين
 الباحـث  تبناها، فإن هذه النتيجة جاءت محققة لفرضية الدراسة التي       وعليه

عدم وجود أثر لمتغير المؤهل العلمي والمهني على درجة المشكالت اإلدارية التي ب
يح واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عاطف المل       . يواجهها مديرو هذه المدارس   

التي أشارت إلى عـدم وجـود أثـر         ) ٢٠٠١(ودراسة مرزوق الخنجر    ) ٢٠٠٣(
  . هذه المدارسيللمؤهل العلمي والمهني نحو درجة المشكالت التي تواجه مدير

يعزو الباحث هذه النسبة إلى إدراك المديرين التام لمهامهم اإلدارية والفنية  و
وواضحة لجميع المستويات هذه المشكالت ظاهرة إن وما يكتنفها من صعوبات ، و    

التعليمية وهي مشكالت ملموسة لجميع المديرين بغض النظـر عـن مـستواهم             
 المعارف والمهارات التـي      الباحث أيضاً إلى أن    ها، كما يعزو  أو المهني التعليمي  
 هؤالء المدراء من خالل البرامج التدريبية والخبرة التراكمية تعينهم على           يكتسبها

على األقل في مستواها األدنى وبالتالي فإن المؤهل العلمـي أو           ما تحتاجه اإلدارة    
  .المهني ينتفي أثره في تقدير درجة المشكالت التي يواجهها مديرو هذه المدارس

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد        (لقد نصت الفرضية على ما يلي       

 المشكالت اإلدارية من وجهة نظـر المـديرين         مجال في   "٠,٠٥"متوسط الداللة   
  ).تعزى لمتغير الجنس والخبرة

وللتحقق من صحة هذه الفرضية المزدوجة قام الباحث باسـتخدام اختبـار            
للفرق بين مجموعتين لمعرفة داللة الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ، ولقد            ) ت(

 ال توجد فروق ذات داللـة       أنه) ٢٠(أظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول        
بين المديرين والمديرات فـي المـشكالت       ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى الداللة     

المتعلقة بالمنهج والطالب والمجتمع المحلي والمبنى المدرسي وتجهيزاته واألجهزة 
  :التعليمية ، ويعزو الباحث هذه النتيجة لآلتي
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 في جميع المدارس    ا واحد ظم العمل بها والتعامل معه    إن المناهج واحدة ون    -
  .لذلك تطابقت وجهات النظر

إن المستويات بين المديرين والمـديرات متقاربـة مـن ناحيـة التأهيـل               -
 .والتدريب، ولذلك جاءت نظرتهم للمشكالت متشابهة

حال المدارس في إمكاناتها المادية والبشرية متفاوتة وبالتالي انعكس هـذا            -
ذا انتفى أثر   ل  المديرين من وجهة نظر  ير درجة المشكالت    دالتفاوت على تق  

الجنس في هذه المجاالت الخمس بينما وجدت فروق ذات داللة إحـصائية            
بين المديرين والمديرات في المشكالت المتعلقة ) ٠,٠٥(عند مستوى الداللة 

بالمعلمين لصالح المديرات ، ويعزو الباحث هـذه النتيجـة إلـى التـزام              
لصادرة إليهن من إدارة التعليم ، كما يعزوها        المديرات بتطبيق التعليمات ا   

الباحث إلى روح الغيرة والتنافس الموجودة لدى المـديرات فـي إثبـات             
جدارتهن وكفاءتهن في اإلدارة ، أضف إلى ذلك أن إدارة العنصر النسائي            

 االهتمام والنشاط والتفاهم  فدرجةأكثر سهولة من إدارة العنصر الذكوري ،        
ات كبيرة جداً إذا ما قورنت بالمعلمين ، كما أن شعور االنتماء            لدى المعلم 

  .للمهنة لديهن أعلى بكثير من رصفاهن المعلمين
بـار التبـاين    هذه الفرضية اخت  صحة  استخدم الباحث أيضاً للتحقق من      كما  

 لمعرفة داللة الفروق التي تعزى لمتغير الخبرة ، ولقد أشارت النتائج كما             األحادي
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         ) ٢٠( الجدول   هو موضح في  

بالمنهج والطالب  بين المديرين والمديرات في المشكالت المتعلقة       ) ٠,٠٥(الداللة  
والمعلمين والمجتمع المحلي والمبنى المدرسي واألجهزة التعليمية ، ويعزو الباحث     

نصر الخبرة عائد إلـى     هذه النتيجة لعدم وجود فروق في هذه المجاالت تعزى لع         
، ة ال تحتاج إلى خبرة إلدراكهـا        إلحساس بها فهي واضحة جلي    اسهولة إدراكها و  

 المديرين والمديرات كانوا بوظيفة وكالء مـدير    كما يعزوها الباحث إلى أن أغلب     
 دفة اإلدارة ، وهذا يعني أنهم كانوا أكثر قرباً وأكثر إحساساً بهـذه              ايعتلوقبل أن   

كثير من المديرين والمديرات على أنفسهم وقلة الرغبة انغالق  أن  كما  المشكالت ،   
عندهم في تطوير أنفسهم جعلت تقادم خبراتهم ليست ذا أثر من وجهات نظرهم ،              
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كما أن تشابه اإلمكانات المادية والبشرية في جميع مدارس الوالية جعلت وجهـة             
  .النظر تأتي متطابقة بالرغم من تقادم السنين

) ٢٠٠٣(قت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسـة عـاطف الملـيح             لقد اتف 
التي أشارت إلى عدم وجود فروق بين       ) ١٩٩٤(ودراسة محمد تيسير أبو شريعة      

المديرين والمديرات في مجال المشكالت التي تواجههم تعزى لمتغير الجـنس أو            
) م٢٠٠٤( واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسـة فـوزي أبـو عـودة               .الخبرة

والتي أشارت إلى وجود فروقات في تقدير المديرين        ) م٢٠٠١(ومرزوق الخنجر   
  .للمشكالت التي تواجههم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد   (نصت هذه الفرضية على ما يلي       

كالت اإلدارية من وجهة نظـر المـديرين         المش مجالفي  ) ٠,٠٥(متوسط الداللة   
  ).لمتغير موقع المدرسةتعزى 

للفـرق بـين    ) ت(ولفحص صحة هذه الفرضية استخدم الباحث اختبـار         
عـدم وجـود    ) ٢١(مجموعتين ، وقد أظهرت النتائج كما هو موضح بالجـدول           

في المشكالت المتعلقـة    ) ٠,٠٥(فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        
منهج والمعلمين والطالب والمجتمع المحلي والمبنى المدرسي ، بينما وجـدت           بال

في مجـال المـشكالت     ) ٠,٠٥(فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        
المتعلقة باألجهزة التعليمية لصالح مدارس المدينة ، ويعزو الباحث هذه النتيجة في           

مـديرين إلـى التقـارب فـي     عدم وجود فروقات في مجال هذه المشكالت بين ال  
مقومات المدينة والقرية في مدن الوالية الشمالية إذا أخذنا في االعتبار مقومـات             
المدن الكبرى ذات الكثافة الـسكانية والمـساحات الكبيـرة وتمركـز األسـواق              
والصناعات فحال المدن والقرى المتواجدة فيها المدارس فيه كثير مـن التقـارب             

  .هذه المشكالتدرجة  أثر الموقع في تقدير انتفىوالتشابه ولذلك 
أما وجود فروق في المشكالت المتعلقة باألجهزة التعليمية لصالح مـدارس      

من مدارس القرى  أكثر اًالمدن فيعزو الباحث إلى أن مدارس المدن تستوعب طالب        
ل االهتمام والنصيب األكبر من األجهزة التعليمية التي يتم توزيعها مـن            ولذلك تنا 



 ١٣٧

ارة التعليم ، أضف إلى ذلك أن مدارس المدن تقع في حاضرة المحليـات ممـا                إد
يجعلها قريبة من مراكز الدعم غير المباشر من المؤسسات التي تـدعم العمليـة              

  .التعليمية بصورة غير مباشرة
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة

اللة إحـصائية   ال توجد فروق ذات د    : ((نصت هذه الفرضية على ما يلي       
 المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين       مجالفي  ) ٠,٠٥(عند متوسط الداللة    

  ).تعزى لمتغير الدورات التدريبية
ولفحص صحة هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي،          

عدم وجود فروق ذات داللة     ) ٢٢(وقد أظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول         
في مجموع المشكالت المذكورة في محاور      ) ٠,٠٥(ئية عند مستوى الداللة     إحصا

االستبانة وهذا يعني أن النتائج جاءت محققة لقيمة الفرضية التي اقترحها الباحـث     
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المديرين والمديرات تعـزى لمتغيـر             

  :تيالدورات التدريبية ، ويعزو الباحث هذه النتيجة لآل
أن صياغة أهداف البرامج التدريبية ال تتم بعناية مـن قبـل المخططـين               -

للبرامج التدريبية ومصمميها للمشكالت اإلدارية وتنعدم فيها روح التغذيـة          
  .الراجعة من المديرين أنفسهم مما يجعلها غير ملبية لحاجاتهم التدريبية

ـ          - ي مجـال اإلدارة    إن البرامج التدريبية التي تقدم للمديرين والمـديرات ف
 قلتها ينقصها الشمول والمواكبة والربط بين الجانب وهي معالمدرسية قليلة 

  .النظري والتطبيق العملي
لذا ، فإن البرامج التدريبية التي تقدم ال تسهم بفاعليـة فـي تحـسين أداء                
المتدربين وتحقيق تقدم واضح في مجال النمو المهني لـديهم لـذلك ينتفـي أثـر          

 المشكالت اإلدارية التي يواجهها مديرو هـذه        درجةتدريبية في تقدير    الدورات ال 
  .المدارس
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  الفصل الخامس
   المالحق– المراجع – المقترحات – التوصيات –النتائج 

  
  :تمهيد

يتضمن هذا الفصل عرضاً ألهم النتائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة              
  .عان بها الباحث والمالحقوالتوصيات والمقترحات وثبتاً بقائمة المراجع التي است

  :أهم النتائج
من خالل عمليات التحليل والمناقشة السابقة توصل الباحث إلـى النتـائج            
التالية ، فيما يتعلق بأهم المشكالت اإلدارية التي يواجهها مديرو المدارس الثانوية            

  .األكاديمية في الوالية الشمالية
 بالوالية الشمالية   األكاديميةنوية  أثبتت نتائج الدراسة أن مديرو المدارس الثا       .١

المتعلقـة  يواجهون صعوبات تعوق عملهم اإلداري في مجال المـشكالت          
 .بالمنهج

 المـدارس الثانويـة األكاديميـة بالواليـة      يأثبتت نتائج الدراسة أن مدير     .٢
ق عملهم اإلداري في مجـال المـشكالت        يالشمالية يواجهون صعوبات تع   

  .ثلت في ضعف العالقة التي تربط بينهماالمتعلقة بالمجتمع المحلي تم
 المدارس الثانوية األكاديمية بالواليـة الـشمالية        يأثبتت الدراسة أن مدير    .٣

ق عملهم اإلداري في مجال المـشكالت المتعلقـة         ييواجهون صعوبات تع  
 .باألجهزة التعليمية بدرجة كبيرة

ة الـشمالية ال     المدارس الثانوية األكاديمية بالوالي    يأثبتت الدراسة أن مدير    .٤
ق عملهم اإلداري في مجال المشكالت المتعلقة       ييواجهون أي صعوبات تع   

 .بالمعلمين
لـشمالية ال   أثبتت الدراسة أن مديري المدارس الثانوية األكاديمية بالوالية ا         .٥

ق عملهم اإلداري في مجال المشكالت المتعلقة       يواجهون أي صعوبات تعي   
 .بالطالب
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لمدارس الثانوية الحكومية بالوالية الـشمالية ال       أثبتت الدراسة أن مديري ا     .٦
ق عملهم اإلداري في مجال المشكالت المتعلقة       ييواجهون أي صعوبات تع   

 .بالمبنى المدرسي وتجهيزاته

بـين  ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة             .٧
وجهة المديرين والمديرات في تقدير درجة المشكالت التي يواجهونها من          

 .نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

بـين  ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة             .٨
المديرين والمديرات في تقدير درجة المشكالت التي يواجهونها من وجهة          

  .نظرهم تعزى لمتغير المؤهل التربوي
 بـين ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة             .٩

المديرين والمديرات في تقدير درجة المشكالت التي يواجهونها من وجهة          
  نظرهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

بـين  ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة      .١٠
المديرين والمديرات في تقدير درجة المشكالت التي يواجهونها مـن وجهـة            

  .نظرهم تعزى لمتغير الجنس
بين المديرين  ) ٠,٠٥( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        توجد فروق  .١١

  .والمديرات في تقدير درجة المشكالت المتعلقة بالمعلمين لصالح المديرات
بـين  ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة      .١٢

المديرين والمديرات في تقدير درجة المشكالت التي يواجهونها مـن وجهـة            
  .تعزى لمتغير الدورات التدريبيةنظرهم 

بـين  ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة      .١٣
المديرين والمديرات في تقدير درجة المشكالت التي يواجهونها مـن وجهـة            

  .نظرهم تعزى لمتغير موقع المدرسة
بين المديرين  ) ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          .١٤
المتعلقة بـاألجهزة التعليميـة لـصالح       لمديرات في تقدير درجة المشكالت      وا

  .مدارس المدينة



 ١٤٠

  :التوصيات 
  : يوصي بما يليه ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث ، فإنفي
 وتنمية قدراتهم نتعلميم الخصائصإعادة صياغة المنهج بصورة تتالءم مع     .١

  .اكسابهم مزيداً من المهاراتو
معالجـة  مين معنوياً ومادياً لعمل بحوث تربوية لدعم المنهج و        تشجيع المعل  .٢

 .عيوبه
 . في تطوير المنهج وتعديلهالمهتمين بالعملية التعليميةإشراك المعلمين  .٣

العمل على إثارة دافعية الطالب نحو التعليم وذلك من خالل تطبيق أنظمة             .٤
 .تعليمية شيقة مثل التعليم اإللكتروني واإلنترنت في التعليم

 .عمل استراتيجية تربوية لزيادة التحصيل األكاديمي لدى الطلبة .٥

عقد دورات تدريبية للمعلمين بصورة دورية لمواكبـة المـستجدات فـي             .٦
 .الميدان التربوي

على اإلدارة أن تساعد المعلمين وتعمل على حـل مـشكالتهم الرسـمية              .٧
 .والخاصة إن أمكن ذلك بروح العدل والمساواة

 بالوالية أن تهتم بأمر الزيارات المسحية للوقوف علـى          عليمتعلى إدارة ال   .٨
المشكالت والعقبات التي تواجهها إدارات المدارس ، وأن ال تعتمد علـى            

 .التقارير المكتوبة والشفهية التي تتلقاها من إدارات المدارس

أن يكون هناك إشراك مباشر لمديري المدارس الثانوية في جميع اللجـان             .٩
 .وا على علم ودراية بما يدور حولهمالمتخصصة حتى يكون

ية بعند وضع أي خطة لتطوير اإلدارة المدرسية يجب مسح الحاجات التدري         .١٠
تى تأتي الخطـة ملبيـة      في الميدان بشكل موضوعي قبل صياغة األهداف ح       

 .لية للمتدربينللحاجات الفع

يجب أن يكون هناك وصفاً وظيفياً مغرياً لمنصب مدير المدرسـة يـشجع              .١١
 .خبرة والدراية على قبول هذا المنصبذوي ال

ـ            .١٢ رة ديجب أن يكون اختيار مدير المدرسة الثانوية مبنياً على الكفاءة والمق
 .ألقدمية أو الدرجة الوظيفيةل خاضعاًالشخصية وأن ال يكون 



 ١٤١

كون لكليات التربية في الجامعات دور واضح فـي إعـداد وتـدريب             يأن   .١٣
 قصيرة وطويلة المدى تتـضمن      مديري المدارس الثانوية وذلك بوضع خطط     

 .ية متنوعة كالمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العملببرامج تدري

العمل على توطيد العالقة بين المدرسة كمؤسسة تربوية لها نظامها وبـين             .١٤
 .المجتمع المحلي كهيئة داعمة ومساعدة لها

 .تهاتفعيل إمكانات المجتمع المحلي وتوظيفها لخدمة المدرسة ورسال .١٥

سة خاصة في األمور التي     حث أولياء األمور على التعاون مع إدارة المدر        .١٦
 .همتهم أبناء

االهتمام بالصيانة الدورية للمباني المدرسية من خالل إنشاء إدارة خاصـة            .١٧
 . بالشروط الواجب توفرها في المباني المدرسيةعنىتُ
دور اإلدارة  زيادة االهتمام بتوفير الوسـائل والتقنيـات الحديثـة لتفعيـل             .١٨

  .المدرسية
  :المقترحات 

  :يقترح الباحث اآلتي
إجراء دراسة مماثلة حول المشكالت اإلدارية التي تعـوق عمـل اإلدارة             .١

  . األساس من وجهة نظر المديرين والمعلمينتعليمالمدرسية بمدارس 
إجراء دراسة حول أبرز مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس األهليـة            .٢

 .هة نظر المالك والمديرينمن وج) الخاصة(

 .إجراء دراسة حول كفاءة مدير المدرسة الثانوية وسلوكه كقائد تربوي .٣
إجراء دراسة مقارنة بين مشكالت اإلدارة المدرسية في التعليم الثانوي في            .٤

 .السودان وبعض دول الجوار لالستفادة من تبادل الخبرات

  .إجراء دراسات مماثلة في واليات أخرى .٥



 ١٤٢

  صادر والمراجعقائمة الم
 : العربية–أوالً 

، سن ، األصول اإلدارية في التربيةإبراهيم عصمت مطاوع وأمنية أحمد ح .١
 م١٩٦١دار المعارف  القاهرة ، 

إبراهيم عصمت مطاوع وأمنية أحمد حسن، األصول اإلدارية للتربية، دار  .٢
 م١٩٨٦المعارف ـ القاهرة، 

صول اإلدارية للتربية ، إبراهيم عصمت مطاوع وأمينة أحمد حسن ، األ .٣
 م١٩٩٨دار الشروق للنشر ، جدة ، 

 م ١٩٤٢ابن منظور ، لسان العرب ، دار اللسان العربي ، بيروت ،  .٤
أحالم اإلمام عبد اهللا ، عقبات اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية بوالية  .٥

الخرطوم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة إفريقيا العالمية ، 
 م١٩٩٨

الواقع والعالج ، : أحمد إبراهيم أحمد ، القصور اإلداري في المدارس  .٦
 .م٢٠٠٠دراسة منشورة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

أحمد إبراهيم أحمد ، نحو تطور اإلدارة التربوية ، عالم الكتب ، القاهرة ،  .٧
 م ١٩٩٩

، أحمد إبراهيم أحمد ، نحو تطور اإلدارة المدرسية ، دار المطبوعات  .٨
 م١٩٨٥القاهرة ، 

أحمد الرفاعي بهجت ، فاعلية دور اإلدارة المدرسية في إعداد مديري  .٩
 م ١٩٩١ ، ٥٣المدارس في سلطنة عمان، مجلة الدراسات التربوية ، العدد 

أحمد الريح يوسف ، فاعلية اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف المرحلة  .١٠
نشورة ، جامعة إفريقيا الثانوية دراسة ميدانية ، رسالة ماجستير غير م

 .م٢٠٠٥، كلية التربية ، العالمية

، رار وحل المشكالت ، معهد التربيةأحمد بلقيس ، القائد التربوي وصنع الق .١١
 م١٩٩٠عمان ، أنروا اليونسكو ، 



 ١٤٣

أحمد كامل أحمد و عدلي سليمان ، المدرسة والمجتمع ، األنجلو المصرية  .١٢
 م١٩٨٥، القاهرة ، 

 –ظائف وأدوار مديري ومديرات المدارس الثانوية آدم اسحق حامد ، و .١٣
دراسة تحليلية لواقع اإلدارة المدرسية في التعليم الثانوي بوالية الخرطوم ، 
رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم درمان اإلسالمية ، كلية التربية ، 

 .م٢٠٠٠

المجتمع أيمن أحمد إبراهيم العمري ، واقع التعاون بين اإلدارة المدرسية و .١٤
المحلي في المرحلة الثانوية بمحافظات غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 .م١٩٩٨الجامعة اإلسالمية ، عزة ، 

جريفث ، نظرية اإلدارة ، ترجمة محمد منير مرسي وآخرون ، عالم  .١٥
  م١٩٧٢الكتب ، القاهرة ، 

جودت عزت عطوي ، اإلدارة المدرسية الحديثة ، دار الثقافة للنشر  .١٦
 م٢٠٠٩ ، ٣لتوزيع ، عمان ، طوا

جيمس هارولد فوكس ، اإلدارة المدرسية مبادئها وعملياتها ، ترجمة وهيب  .١٧
 م ١٩٦٤سمعان وآخرون ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، 

حرب فوزي أبو عودة ، المشكالت والصعوبات التي تواجه مديري  .١٨
شورة ، جامعة عين المدارس الثانوية ، قطاع غزة ، رسالة دكتوراه غير من

 م٢٠٠٤شمس ، كلية التربية ، 
حسن عبد الرحمن الحسن ، المبادئ األساسية في اإلدارة التربوية ، مجلة  .١٩

الجامعة ، مركز البحوث ، جامعة أم درمان اإلسالمية ، العدد الثاني ، 
 م ١٩٩٦

حسن عبد اهللا محضر ، الجديد في اإلدارة المدرسية ، دار الشروق ، جدة ،  .٢٠
 م ١٩٨٧

حلمي أحمد الوكيل ومحمد أمين المفتي ، المنهاج المفهوم ومحمد أحمد  .٢١
المفتي ، العناصر ، األسس ، التنظيمات ، التطوير ، مكتبة األنجلو المصرية ، 

 م٢٠٠٤القاهرة ، 



 ١٤٤

حمدي أمين ، الفكر اإلداري اإلسالمي المقارن ، دار الفكر العربي ،  .٢٢
 م ١٩٨٥القاهرة ، 

ت إدارة المدرسة الثانوية في العراق ، رسالة حنان الجبوري ، مشكال .٢٣
 .م١٩٧٠ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، 

ذكي محمود هاشم ، اإلدارة العلمية ، وكالة المطبوعات ، الكويت ،  .٢٤
 م١٩٨١

ذكي محمود هاشم ، الجوانب السلوكية في اإلدارة ، وكالة المطبوعات ،  .٢٥
  م١٩٧٩ ، ٢الكويت ، ط

 بطاح ، اختيار مديري المدرسة في األردن أسس راتب السعود وأحمد .٢٦
مقترحة ، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، العدد 

 م١٩٩٣األول ، جامعة اليرموك ، أربد ، 

رداح الخطيب ووجيه الفرج ، اإلدارة واإلشراف التربوي اتجاهات حديثة ،  .٢٧
 م١٩٩٦  ،٣مطابع الغردق التجارية ، الرياض ، ط

سليمان محمد الطحاوي ، مبادئ علم اإلدارة العامة ، دار الفكر العربي ،  .٢٨
 م١٩٦٣القاهرة ، 

بة عين شمس ، سيد محمود هواري ، اإلدارة باألهداف والنتائج ، مكت .٢٩
 م ١٩٧٦القاهرة ، 

، الواجبات اإلدارية والفنية لمدير المدرسة سيدة عبد الرحمن األحمدي .٣٠
 الحكومية ، دراسة ميدانية لمحافظة أم بدة ، رسالة الثانوية واألكاديمية

 .م٢٠٠٢ماجستير غير منشورة ، جامعة أم درمان اإلسالمية ، كلية التربية، 

سيف اإلسالم سعد ، اإلدارة التربوية والتخطيط التربوي ، مطبعة جامعة  .٣١
 م٢٠٠٥الخرطوم ، الخرطوم ، 

 ، ٣وم السلوكية، طالمدخل إلى البحث في العل: صالح بن حمد العسافي  .٣٢
  هـ١٤١٦الرياض، مكتبة العبيكان، 

صالح الدين جوهر ، مقدمة في إدارة وتنظيم التعليم ، مكتبة عين شمس ،  .٣٣
 م١٩٨٤القاهرة ، 



 ١٤٥

صالح عبد الحميد مصطفى ، اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري  .٣٤
 م ٢٠٠٢المعاصر ، دار المريخ، الرياض ، 

لتعليم الثانوي في اإلمارات العربية المتحدة صالح عبد الحميد مصطفى ، ا .٣٥
 م ١٩٩٣والبحرين ، دراسة مقارنة ، رابطة التربية الحديثة ، القاهرة ، 

ضياء عبد الشكور ، العالقات بين القيادة التربوية واإلشراف التربوي  .٣٦
واإلدارة المدرسية ، مجلة دراسات تربوية ، اإلمارات العربية ، وزارة التربية 

 م ١٩٨٨م ، العدد الثاني ، والتعلي

 مفاهيمها ووظائفها ونظرياتها ، مكتبة –طه الحاج يس ، اإلدارة التربوية  .٣٧
 م ١٩٨١األقصى ، األردن ، 

طه جميل الخرشة ، تحليل وتقويم فاعلية برامج تدريب مديري ومديرات  .٣٨
المدارس الثانوية الحكومية باألردن ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم 

 م٢٠٠٠رمان اإلسالمية ، د

عادل محمد دفع اهللا أبو إدريس ، اإلدارة المدرسية بمرحلة األساس بوالية  .٣٩
النيل األزرق ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة النيلين ، كلية التربية ، 

 .م٢٠٠٦

عاطف مصطفى المليح ، وظائف وأدوار مديري ومديرات مدارس األساس  .٤٠
ة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم درمان بمحافظة جبل أولياء، رسال

 .م٢٠٠٣اإلسالمية ، كلية التربية ، 
عبد العظيم سالمة حسين ، اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة ،  .٤١

 م ٢٠٠٤دار الفكر العربي ، عمان، 

عبد الغني عبود ، إدارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة ، دار الفكر العربي ،  .٤٢
 م١٩٩٠ ، ٣القاهرة ، ط

عبد الغني عبود وآخرون ، إدارة المدرسة االبتدائية ، األنجلو المصرية ،  .٤٣
 م ١٩٩٢القاهرة ، 

، إلدارة العامة ، األنجلو المصريةعبد الكريم درويش ، ليلى تكال ، أصول ا .٤٤
 م١٩٧٦القاهرة ، 



 ١٤٦

عرفات البرادعي ، مدير المدرسة الثانوية صفاته ومهامه وأساليبه واختياره  .٤٥
 م١٩٨٨اده ، دار الفكر العربي، دمشق ، وإعد

عرفات عبد العزيز سليمان ، استراتيجية اإلدارة التعليمية ، مكتبة األنجلو  .٤٦
 م ١٩٨٥ ، ٢المصرية ، القاهرة ، ط

علوان يحيى ، اإلدارة التقليدية واإلدارة الشعبية في التعليم اإلعدادي  .٤٧
الدار الجماهيرية للنشر والثانوي ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الفاتح ، 

 م١٩٩٦والتوزيع ، بنغازي ، 

علي عبد المجيد عبده ، األصول العلمية لإلدارة والتعليم ، القاهرة ،  .٤٨
 م١٩٧٤

علي محمد عثمان ، اإلدارة المدرسية في المرحلة الثانوية لسياسات  .٤٩
الالمركزية في التعليم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخرطوم ، 

 .م١٩٩٧لتربية ، كلية ا

علي هود باعباد ، المشكالت والصعوبات اإلدارية والفنية التي تواجه  .٥٠
ة ، دراسات المؤتمر النسوي الثاني ، يالمدرسة الثانوية في الجمهورية اليمن

 .م١٩٩٤القاهرة ، جامعة عين شمس ، 

أسس (مناهج البحث العلمي ، عماد بوحوش ومحمد محمود الزينات  .٥١
  .ت.دن ، مكتبة المنار ، د، األر) وأساليب

عمر الفاروق محمد علي الحوري ، عالقة مدير المدرسة الثانوية بمعلميه  .٥٢
وأثر ذلك على العملية التربوية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 

 .م١٩٩٧الخرطوم ، كلية التربية ، 

 عمر بشارة أحمد بشارة ، التعليم الثانوي األكاديمي في الوالية الشمالية .٥٣
واقعه وأهم مشكالته ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخرطوم ، كلية 

 .م١٩٩٧التربية ، 

عيد ديراني ، دراسات استطالعية لمشكالت مديري المدارس االبتدائية  .٥٤
بالمناطق القروية بالمملكة العربية السعودية ، مركز البحوث التربوية ، جامعة 

 م ١٩٨٧الملك سعود ، 



 ١٤٧

الم وآخرون ، المفاهيم اإلدارية الحديثة ، مطبعة الصفدي ، فؤاد الشيخ س .٥٥
 م١٩٨٥ ، ٢عمان ، ط

فائق حيني أبو حليمة وآخرون ، اتجاهات مديري المدارس في محافظة  .٥٦
الزرقاء نحو درس التربية الرياضية من وجهة نظر مدرس التربية الرياضية ، 

 م١٩٩٥مجلة دراسات العلوم التربوية ، العدد األول ، 

طمة عبد اهللا عريف ، مشكالت اإلدارة في المرحلة الثانوية بمحافظة مكة فا .٥٧
 .هـ١٤٠٠المكرمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، 

فوزي حرب أبو عودة ، المشكالت والصعوبات التي تواجه مديري  .٥٨
المدارس الثانوية في قطاع غزة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين 

  .م٢٠٠٤ ، كلية التربية شمس
فوزية أحمد الحاوي ، مهام مديري المدارس اإلشرافية والصعوبات التي  .٥٩

تواجهه في أداء أعماله في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن ، رسالة 
 .م١٩٨٩ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، 

ة محمد الحاج كالرنس نيول ، السلوك اإلنساني في اإلدارة التربوية ، ترجم .٦٠
 م١٩٩٣خليل وطه الحاج الياس ، دار مجدالوي للطباعة والنشر ، عمان ، 

مجيد إبراهيم دمعة وآخرون ، وظائف وأدوار مديري ومديرات المدارس  .٦١
ودراسة لواقع اإلدارة التعليمية في دولة قطر ، مركز البحث ، جامعة قطر ، 

 .م١٩٨٥
ارة التعليمية لدولة قطر ، مركز محمد إبراهيم وآخرون ، دراسة لدوافع اإلد .٦٢

 م ١٩٨٤البحوث ، 

محمد إبراهيم وآخرون ، وظائف وأدوار مديري ومديري المدارس  .٦٣
اإلعدادية والثانوية في دولة قطر ، مركز البحوث التربوية ، جامعة قطر ، 

 م١٩٨٤

محمد أحمد الغنام ، في اإلدارة التعليمية ، صحيفة التربية ، العدد األول ،  .٦٤
 م ١٩٦٠ نوفمبر



 ١٤٨

محمد تيسير إبراهيم محمد أبو شريعة ، المهام اإلدارية واإلشرافية لمدير  .٦٥
المدرسة الثانوية الحكومية والعقبات التي تواجهه أثناء عمله في األردن ، 
رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم درمان اإلسالمية ، كلية التربية ، 

 .م١٩٩٤

وي ، مكتبة الفالح ، الكويت ، محمد حامد األفندي ، اإلشراف الترب .٦٦
 م ١٩٨٠

محمد حسن العمايرة، مبادئ اإلدارة المدرسية، دار المسيرة للنشر  .٦٧
 م١٩٩٩والتوزيع، عمان، 

محمد حسنين العجمي ، اإلدارة المدرسية ، دار المريخ ، الرياض ،  .٦٨
 م٢٠٠٧

محمد عبد القادر غنيمات ، المشكالت اإلدارية والفنية التي تواجه مديري  .٦٩
الجامعة ارس القرى النائية في األردن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مد

 م١٩٩٥األردنية ، عمان ، 

،  المدارس ، مجلة التوثيق التربوي، أهمية اختيار مديرمحمد عبد اهللا المنيع .٧٠
 هـ١٤٠٠ ، رجب ١٩وزارة المعارف ، المملكة العربية السعودية ، العدد 

لتربوية في المدرسة ومقترحات حلها ، محمد مصطفى يحيى ، المشكالت ا .٧١
 م١٩٦٨مطبعة سلمان األعظمي ، بغداد ، 

محمد منصور حامد ، اإلدارة المدرسية كقيادة تربوية ، مجلة التوثيق  .٧٢
 هـ١٣٩٩ ، وزارة المعارف السعودية ، ١٨-١٧التربوي ، العددان 

تب ، محمد منير مرسي ، اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها ، عالم الك .٧٣
 م١٩٨٢القاهرة ، 

محمد منير مرسي ، اإلدارة المدرسية الحديثة ، عالم الكتب ، القاهرة ،  .٧٤
 م٢٠٠١

محمد منير مرسي ، تاريخ التربية في الشرق والغرب ، عالم الكتب ،  .٧٥
 م١٩٧٧القاهرة ، 



 ١٤٩

محمود عبد الرازق وآخرون ، التربية المعاصرة ، طبيعتها وأبعادها ، دار  .٧٦
 م١٩٨٩، المقام ، الكويت 

مرزوق الخنجر ، المشكالت الرئيسية التي تواجهها اإلدارة المدرسية للبنين  .٧٧
من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين في محافظة القريات في المملكة 

 .م٢٠٠١العربية السعودية ، جامعة آل البيت ، األردن ، 

ارة ، وز، ورقة عملفي السودان ومقومات التغلب عليهامشاكل التعليم  .٧٨
 م١٩٧٥التربية والتعليم ، التوثيق التربوي ، 

المهام اإلدارية واإلشرافية لمدير المدرسة  ،المعز محمود أحمد مالح .٧٩
والعقبات التي تواجهه أثناء عمله في السودان ، دراسة ميدانية بوالية غرب 

 .م٢٠٠٣كردفان ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة النيلين ، 
 م ١٩٩٥، ، عمان، دار الفكر، أساسيات في اإلدارةرونالمغربي كامل وآخ .٨٠

منصور قاسم ، المشكالت التي تعيق إدارة المدرسة الثانوية في الجمهورية  .٨١
 .م١٩٩١اليمنية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، أربد ، 

 م ١٩٨٠ ، ٥نواف كنعان ، القيادة اإلدارية ، دار العلوم ، الرياض ، ط .٨٢

ية يوسف محمود اللهواني ، المشكالت التي يواجهها مديرو مدارس هن .٨٣
وكالة الغوث الدولية للمرحلة األساسية من وجهة نظر مديري هذه المدارس 
ومعلميها في محافظات شمال فلسطين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 

 .م٢٠٠٧النجاح الوطنية ، نابلس ، 
ذ والمدرسة ، إدارة التدريب ، وزارة ورشة عمل ، مشاكل المعلم والتلمي .٨٤

 م١٩٨٢التربية والتعليم ، التوثيق التربوي، 

،  الحديثة ، عالم الكتب ، القاهرةوهيب سمعان وآخرون ، اإلدارة المدرسية .٨٥
 م ١٩٧٥



 ١٥٠
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