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مديري املدارس االبتدائية مبدينة  تواجهاملعوقات االدارية التي 
 حائل وسبل التغلب عليها من وجهة نظرهم

 دادـإع
 عبدالعزيزبن سويلم بن عبداهلل الشمري 

 عارف بن محمد بن سند الحربي
 اململكة العربية السعودية  -حائل 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :المستخلص

هدفت التعرف على أهم المعوقات االدارية  التي تواجه مديري مدارس التعليم      

علقة بمدير المدرسة والتنظيم المدرسي من وجهة االبتدائي بمدينة حائل المتعلقة المت

نظر أفراد العينة ، معرفة أهم على أهم المعوقات االدارية  التي تواجه مديري 

مدارس التعليم االبتدائي بمدينة حائل المتعلقة بالمصادر المالية والمرافق والتجهيزات 

ي المدارس للمرحلة يتكون مجتمع البحث من جميع مدير. من وجهة نظر أفراد العينة 

مديرا، ( 09)االبتدائية بمدينة حائل، حسب مكاتب التربية والتعليم ، والبالغ عددهم 

. مديرا من مكتب الشمال ( 74)مدير من مكتب الجنوب، و(  74)كان من بينهم 

وتوصي الدراسة بتوفير التجهيزات واألجهزة الالزمة لمتطلبات العمل في اإلدارة 

الفرص أمام مديري المدارس لاللتحاق بدورات تدريبية في كيفية  وإتاحة. المدرسية

وتدريب المديرين على أساليب . حل المشكالت واليات التوصل إلى حلول مناسبة

 .البحث العلمي للتمكن من إجراء الدراسات حول المشكالت والمعوقات في المدرسة

Abstract: 

     The aim of the study was to identify the most important 

administrative obstacles faced by principals of primary schools 

in Hail, which relate to the head of the school and the school 

organization from the point of view of the sample members. . 

The research community consists of all the principals of the 

primary school in the city of Hail, according to the educational 

offices, which are (90) managers, including (47) Director of the 

South Office, and (43) managers from the North Office. The 
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study recommends the provision of equipment and equipment for 

the requirements of work in the school administration. And 

provide opportunities for school principals to attend training 

courses on how to solve problems and mechanisms to find 

appropriate solutions. And training managers in scientific 

research methods to be able to conduct studies on problems and 

obstacles in school. 

  : مقدمة البحث

يعد التعلييم االبتيدائي مين المراحيل التعليميية الهامية لميا يقيوم بيه مين دور فيي 

عملية التنمية الشاملة للمجتمعات بجوانبها المختلفيه ، ولليل لميا يم ليه التعلييم االبتيدائي 

من اهميية فيى النظيام التعليميي باعتبيار  اول مراحيل هياا النظيام ومشياركة العدييد مين 

ونظيرا لتزاييد ، التربوية معه فى تحقيق اهدافه م ل االسرة واالعالم وغيرها االوساط 

التحديات وتالحق المتغيرات في شتى مجاالت الحيا  فان تلل االهمية للتعلييم االبتيدائي 

 .تزداد كلما زادت تلل المتغيرات 

ولقييد تعييددت أهييداف التعليييم االبتييدائي  واحتلفييت علييى حسييب كييل دولييه ميين 

 انه هنا  شبه اتفاق بين تلل اليدول حييث تيرظ معظمهيا أن التعلييم االبتيدائي  اال، الدول

يهدف إلى تحقيق نمو الطفل نمواً متوازنياً ومتكيامالً لجمييع امكانييات وقيدرات الطفيل، 

علييى  47فييى مادتهييا (  هييـ0409) وتأكيييدا لييالل نصييت وييقيية سياسيية التعليييم بالمملكيية 

التي يرتكيز عليهيا إعيداد الناشيلين للمراحيل التاليية مين  اعتبار مرحلة االبتدائية القاعدة

حياتهم، وهي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة جميعا، وتزويدهم باألساسيات من العقييدة 

 .الصحيحة، واالتجاهات السليمة، والخبرات والمعلومات والمهارات

الى أن مدير المدرسة من عناصير اإلدارة ( 7994)وتشير دراسة  ياركندي  

الفاعلة، فهو الاي يقود األفراد الاين يقوميون بتنفييا الخطية حسيب األهيداف المنشيودة، 

كما أن عليه أن يرشدهم وييوجههم، وهياا يتطليب أن . وفي ضوء المراحل المحددة لها 

 يكون قائداً تربويًّا

العدييييد مييين العقبيييات ( 7990)وتواجيييه ميييدير المدرسييية كميييا أشيييار أحميييد،

ن تحقيقه الهداف العملية التعليمية، فاإلدارة المدرسيية شيأنها والمعوقات التى تحول دو

شأن أي عمل يقوم به اإلنسان ال يخلو من وجود صعوبات تعترضه أينياء ممارسيته أو 

القيام به وإلا تصيفحنا ماهيية اإلدارة المدرسيية وتتبعنيا مسيار الممارسية فيهيا نجيد إنهيا 

ت فيي طرييق القييام بوفائفهيا عليى تعاني أحيانا مين بعيا األميور التيي تم يل صيعوبا

الوجه األكمل على أن هيا  الصيعوبات والمعوقيات كميا يمكننيا أن نطليق عليهيا تختلي  

من إدارة مدرسية إلى أحرظ ومن مرحلية تعليميية إليى أحيرظ تبعيا لظيروف الميدارس 

 . وطبيعة القائمين عليها
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م أن أك ييير المشيييكالت شييييوعا فيييي مجيييال النظيييا(7990)كميييا أكيييد العييياجز 

المدرسييي هييي السييلو  العييدواني لييدظ الطالبييات حييالل الفسييحة، كمييا بينييت الدراسيية أن 

أك يير المشييكالت شيييوعا فييي مجييال مشييكالت أعديياء هيليية التييدري  هييي عييدم إنجيياز 

 .بعا المعلمين والمعلمات األعمال الموكلة إليهم في الوقت المحدد 

ولكين  ، موضيو ال هياا حيول منطقية حائيل  فيي سابقة دراسات توجد ولم هاا

العربيي ومين المملكية العربيية السيعودية  اليوطن مين أحيرظ منياطق دراسات في توجد

  . لدراسيته الالزمية إعيداد االسيتبانة فيي وبيالن   تعيالي سيوف يسيتفيد منهيا الباحيث

 المشيكالت التيي تشيخي  طرييق عليى الدراسية حطيوة هيا  تكيون أن الباحيث ويأميل

 من السليمة لها الحلول اقتراح ومن يم ، الوطن ربو  يعجم في التعليمي نظامنا تواجه

 . الوطن الغالي لهاا المستقبل عدة بحق هم الاين بأبنائنا، النهوض أجل

 :مشكلة البحث

يواجييه مييديري مييدارس التعليييم االبتييدائي مشييكالت متنوعيية ومتعييددة اينيياء 

ة حاصية تيواجههم ولعل مديري مدارس التعلييم االبتيدائي  بصيف، ممارستهم العمالهم  

فلقييد (   المتوسييطة وال انوييية)مشييكالت تختليي  عمييا يواجييه مييديري المييدارس االحييري 

 بالنظيام حاصية مشيكالت :هيي مجياالت، عليى أربعية( 7990)اكدت دراسية العياجز 

شيينون الطالبييات ، ومشييكالت حاصيية بأعديياء هيليية التييدري  ، ومشييكالت )وإدارة 

( ت مرتبطيية بالهيليية اإلدارييية بالمدرسييةحاصيية بيياإلدارة المركزييية، وأحيييرا مشييكال

وتظهير أهميية دراسيية معوقيات اإلدارة المدرسييية  ليدظ ميديري المييدارس كميا اشييارت  

على أن هنا  توقعات  بمواجهة ميدير المدرسية فيي العقيدين القيادمين ( 7997)الهنائي

درسة أعماال م يرة ومتحدية ، إل لي  هنا  مركز أك ر استراتيجية من مركز مدير الم

في مجال مسياعدة الناشيلة كيي يتعلميوا ليعيشيوا ولكيي يعيشيوا ليتعلميوا كميا ان دراسية 

اشارت إلي أن إدارة المدرسة تعترضها العديد من المشيكالت التيي (  0771) الشمري

تحييد ميين قيييام مييديري المييدارس بمسيينلياتهم االدارييية والفنييية ومعالجيية هييا  المشييكالت 

ومن حالل معايشة الباحث لواقع العمل في المجيال . يستدعي تشخيصها بصور  علميه

التربيوي، ومالحظيية عييدد ميين العقبييات والمعوقييات التييى تعيييق مييديري مييدارس التعليييم 

وميين هنييا يمكيين تلخييي   ، االبتييدائي فييي حائييل عيين اداء عملهييم علييى الوجييه المييأمول 

مااادي    مااال المات ااالر ا ااتياااة التااا   تا ااا : مشيييكلة هيييا  الدراسييية بالسييينال التيييالي

المادات  ابتتدايةاة تمدي ااة  لياا اا  ااار ااواتلاال ولابا الت لا  الة اال ما  و  ااة 

 نظ لل؟

 :أسئلة البحث
 ما المعوقات اإلدارية التي تواجه مديري المدارس االبتدائية بمدينة حائل ؟  .0
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 ميديري الميدارس االبتدائيية بمدينية حائيل بياحتالف سينوات معوقيات تختلي  هيل .7

 الخبرة؟

ميديري الميدارس االبتدائيية بمدينية حائيل بياحتالف الدرجية  معوقيات تختلي  هيل .4

 العلمية ؟ 

ما السبل  للتغلب على المعوقات اإلداريية التيي تواجيه ميديري الميدارس االبتدائيية  .7

 من وجهة نظرهم  ؟

 : الداف البحث

 :تهدف ها  الدراسة إلى ما يأتي 

ي ميدارس التعلييم االبتيدائي التعرف على أهم المعوقات االدارية  التي تواجه مدير .0

بمدينة حائل المتعلقة المتعلقة بميدير المدرسية والتنظييم المدرسيي مين وجهية نظير 

 .أفراد العينة 

معرفيية أهييم علييى أهييم المعوقييات االدارييية  التييي تواجييه مييديري مييدارس التعليييم  .7

ة االبتدائي بمدينة حائل المتعلقة بالمصادر المالية والمرافق والتجهييزات مين وجهي

 .نظر أفراد العينة 

معرفيية أهييم علييى أهييم المعوقييات االدارييية  التييي تواجييه مييديري مييدارس التعليييم  .4

 .االبتدائي بمدينة حائل المتعلقة بالمقررات الدراسية  من وجهة نظر أفراد العينة

معرفيية أهييم علييى أهييم المعوقييات االدارييية  التييي تواجييه مييديري  مييدارس التعليييم  .7

المتعلقيية بالمدرسيية وادارة التعليييم ميين وجهيية نظيير أفييراد  االبتييدائي بمدينيية حائييل

 .العينة

معرفيية أهييم علييى أهييم المعوقييات االدارييية  التييي تواجييه مييديري مييدارس التعليييم  .1

االبتدائي بمدينة حائل المتعلقة بالعالقة بين المدرسة والمجتميع المحليي مين وجهية 

 نظر أفراد العينة

 :ألمةة البحث

  المستوظ اإلداري العام 

هنا  حاجة متزايدة لدراسة المراكيز واألدوار القياديية، ومتطلبيات األداء النياج ،  -

والمعوقات التي تعرقل هاا األداء،  للتعيرف عليى نيواحي القيوة مين أجيل دعمهيا، 

وعلييى نييواحي الدييع  ميين أجييل إصييالحها وتييداركها وتالفيهييا فييي أي تخطييي  

نقطية ضيوء توضي  لنيا  ، ويمكين اعتبيار هيا  الدراسية( 0004)مستقبلي رميزي،

 بعا ها  الجوانب 

تفيد في تحديد أبرز المعوقات اإلدارية في التعلييم االبتيدائي أن نتيائذ هيا  الدراسية  -

قييد تسييهم فييي مسيياعدة المهتمييين بجييودة العملييية التربوييية والتعليمييية ، وأصييحاب 

وصييات، القرار في اإلدارة التعليمية بالمنطقة والوزارة بما تقدمه لهم من نتيائذ وت

 . وتدعهم أمام أبرز معوقات اإلدارة المدرسية  
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تسييهم فييي الكشيي  عيين الواقييع االداري لمييديري مييدارس التعليييم االبتييدائي أمييام  -

المسيييلولين فيييي اإلدارة والقيييائمين عليييى التطيييوير فيييي اليييوزارة مييين أجيييل اتخيييال 

فييي اإلجييراءات التطويرييية الالزميية لتيياليل المعوقييات التييي تواجييه تطبيييق الجييودة  

 .مدارسنا 

 على مستوظ اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية في المنطقة 

إن تحقيق المدرسة ألهدافها مرهون بتعرفها على العقبيات التيي تحيول بينهيا وبيين  -

تحقيق ها  األهداف، ومحاولة التغلب عليها، وأحاها بعين االعتبار عنيد التخطيي  

التعليييم أو علييى مسييتوظ المدرسيية سييواء علييى مسييتوظ ادارة التربييية و. مسييتقبال

 .نفسها

معالجييية المعوقييييات التييييي تحييييول دون تطبيييييق تفعيييييل الييييدور الحقيقييييي لمييييديري   -

 .المدارس، وتعترض سبل التطبيق في مدارس التعليم االبتدائي  

تعتبر ها  الدراسة األولى من نوعهيا فيي المنطقية عليى حيد عليم البياح ينا لكونهيا  -

 .ي مدارس التعليم االبتدائي ومعوقاتها تتبنى المشكالت االدارية ف

ومين هنيا يمكننيا اعتبيار . وقد ال يتمكن مدير المدرسة من تحديد ها  العقبيات بدقية -

هييا  الدراسيية دليييل للقييائمين علييى اإلدارة فييي ادارة التربييية والتعليييم  والمييدارس 

ت باإلضافة إلى أن تلل الدراسة تسل  الدوء على بعا أهم معوقيا. بمدينة حائل

اإلدارة المدرسييية فييي مييدارس المنطقيية، مييع محاوليية لطييرح حلييول عملييية لهييا  

 .المعوقات من حالل حبرات مديري المدارس االبتدائية  في الميدان أنفسهم

 : دوا البحث

حيث اقتصر البحث عليى دراسية المعوقيات االداريية التيى تواجيه : الحدود الموضوعية

 :من حيث المحاور التالية مديري التعليم االبتدائي بمدينة حائل

 المعوقات المتعلقة بمدير المدرسة والتنظيم المدرسي. 

 المعوقات المتعلقة بالمصادر المالية والمرافق والتجهيزات 

  وتتديييمن الليييوائ    " المعوقيييات المتعلقييية بالعالقييية بيييين المدرسييية وادارة التعلييييم

 ".داراتوالتعميمات والقرارات التي تصل إلى المدارس عن طريق اال

 المعوقات المتعلقة بالعالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي 

سوف تقتصر الدراسية  التعلييم االبتيدائي بمدينية حائيل (: أو المكانية)الحدود الجغرافية 

 .بالمملكة العربية السعودية

سيييييوف تطبيييييق الدراسييييية فيييييي الفصيييييل ال ييييياني للعيييييام الدراسيييييي : الحييييدود الزمنيييييية

 هـ 0747/0744

 . بمنطقة حائل   التعليم االبتدائية  مدارس مديري :بشريةالحدود ال
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 :مصطلحلر البحث

 :اإلدارية  المعوقات

 حيير ال عيوق رجيل":بأنيه عيوق معنيى) ت.د) األنصياري منظيور ابين لكير

وفيي  التعويق ومنه وحبسه صدمه عوقًا يعوقه الشيء عن وعاقه أعواق والجمع،عند  

 ي بطيون كيانوا المنيافقين مين قيوم والمعوقيون "نكممي المعيوقين   يعليم قيد" التنزييل

 أي الدراسية، هيا  فيي اإلداريية  بالمعوقيات وسيلم ويقصيد عليه   صلى النبي أنصار

وقيد  عميل ميدير المدرسية االبتدائيية  عليى سيلبيًا تينير قيوظ أي أو وم ب  محب  ومانع

يصينع   تجعليه أو الالزمية المدرسيية اإلداريية القيرارات صينع عين المدرسة مدير تعيق

 .سليم غير مدرسيًا إداريًا قراًرا

 ا طلت ال ظ  

 :ا ااتة المدتلةة وألمةت ل

أصييبحت اإلدارة عملييية ميين أهييم العمليييات التييي تحييدد نجيياح وتطييور المجتمعييات 

الحدي ة، للل في فل التغيرات المتسارعة التي أيرت عليى طبيعية وأهيداف وتوجهيات 

التطورات التكنولوجية والتقنيية الحدي ية التيي انعكسيت  تلل المجتمعات، فدال عن تلل

على تشكيل اإلدارة وأنماطها، مما أصب  من الدروري على القائمين ألعميال اإلدارة 

ومهامها أن يواجهوا لات التحدي من التنظيم البشري والعالقات المتغيايرة التيي تظهير 

وث المشييكالت والمعوقييات فيهييا وتسييهيل علمييية التعامييل معهييا بعيييدا عيين التعقيييد وحييد

اإلدارية والفنية في العمل المنسسي، حيث أن أهم ما يميز اإلدارة في النظم المجتمعيية 

المختلفة ومنها اإلدارة التربويية اسيتخداماتها وتطبيقاتهيا ألسياليب مسيتحدية تتنياغم ميع 

 .التغيرات وميادين العمل المعرفية ومجاالتها المتسعة

رة فيي نجياح الينظم المختلفية ف ننيا نجيد اإلدارة المدرسيية ومن منطلق أهميية اإلدا

فييي الميييدان التربييوي التييي تعييد إحييدظ العناصيير المهميية فييي نجيياح وتحقيييق األهييداف 

التربويييية والتعليميييية فيييي المنسسيييات التربويييية ومنهيييا الميييدارس بدرجييية مييين الكفييياءة 

ييق غاييات التربيية، والفاعلية وبتحقيق درجية مين العالقيات اإلنسيانية القائمية عليى تحق

حيث يوكل إليها صياغة األهداف التنفياية التيي تعيد مطلبيا رئيسيا فيي تحقييق األهيداف 

العامة للتعليم، كما تقيوم عليى رسيم الخطي  وتحدييد أسياليب العميل وطيرق تنفيياها لميا 

المدرسيي  العميل وتنسييق ينسيجم ويتنياغم ميع تليل األهيداف، فديال عين تنظييم وإدارة

 .ا وفعالياتهالمختل  أنشطته

ونجييد ان اإلدارة المدرسييية هييي المسيينولية عيين كييل العيياملين فييي المدرسيية، وان 

هييدفها تسييهيل نظييام العمييل فييي المدرسيية بشييكل تييتم فيييه العمليييات التربوييية علييى وجييه 

بعملية تخطيي  ( 77:م7990)كما أشار إليها درادكة ( . 079:م7900االبراهيم،)فعال

التربويييية والتعليميييية التيييي تحيييدث داحيييل المدرسييية أو وتنظييييم وتنسييييق لكيييل األعميييال 

 .حارجها تحت إشرافها من اجل تحقيق أهداف المدرسة
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عيددا مين التعريفيات ليةدارة ( 70:م7907)وفي نف  السياق قدم اندرواس، وآحيرون 

 :المدرسية يمكن توضيحها باالتي

ن طرييق العميل بأنهيا مجموعية مين العملييات التنفيايية والفنيية التيي ييتم تنفيياها عي -

اإلنساني الجماعي التعياوني بقصيد تيوفير المنياف الفكيري والنفسيي والميادي الياي 

يسيياعد علييى حفييز الهمييم وبعييث الرغبيية فييي العمييل النشيي  الميينظم، فرديييا كييان أم 

جماعيييا ميين اجييل حييل المشييكالت وتيياليل الصييعاب حتييى تتحقييق أهييداف المدرسيية 

 .التربوية واالجتماعية كما ينشدها المجتمع

" أنها تلل الجهود المنسيقة التيي يقيوم بهيا فرييق مين العياملين فيي الحقيل التعليميي  -

إدارييين وفنييين، بغيية تحقييق األهيداف التربويية داحيل المدرسية تحقيقيا " المدرسة

يتمشييى مييع مييا تهييدف إليييه الدوليية ميين تربييية أبنائهييا تربييية صييحيحة وعلييى أسيي  

 .سليمة

هييي كييل نشيياط تتحقييق ميين ورائييه األغييراض  كمييا أشييير إلييى أن اإلدارة المدرسييية -

التربوية تحقيقا فعياال ويقيوم بتنسييق وتوجييه الخبيرات المدرسيية والتربويية، وفيق 

 .نمالج مختارة، ومحددة من قبل هيلات عليا أو هيلات داحل اإلدارة المدرسية

كميييا أن اإلدارة المدرسيييية تم يييل حصييييلة العملييييات التيييي ييييتم بواسيييطتها وضيييع  -

البشرية والمادية في حدمة أهيداف عميل مين األعميال، واإلدارة تيندي  اإلمكانيات

 .وفيفتها من حالل التأيير في سلو  األفراد

كما أشير إلى اإلدارة المدرسية بأنها العملية التي يتم من حاللهيا وصيول المدرسية  -

إلى أهدافها باستعمال أحسن الطرق فيي تفعييل القيوظ البشيرية والميوارد المتيسيرة 

 .ما يمكن من الجهد والوقت والمال بأقل

ومن هنا يمكين اإلشيارة إليى أن مفهيوم اإلدارة التربويية ومنهيا اإلدارة المدرسيية 

انب ق مين حيالل المفهيوم العيام ليةدارة العامية الياي فهير مين أفكيار ودراسيات علمياء 

اإلدارة أم ال فريدريل تايلور، وهنري فايول، وهيارنجتون  اميرسيون وهنيري جانيت 

غيرهم من العلماء الاي أشار بعدهم أن اإلدارة تعني المعرفة الصحيحة لما يراد أن و

يقييوم بييه األفييراد، يييم التأكييد ميين أنهييم يفعلييون للييل بأحسيين الطييرق وارحيي  التكييالي ، 

ومنهم من أشار إلى أنها عملية تنبن وتخطيي  وتنظييم وإصيدار األوامير وتنسيق العميل 

 (.00:م0004القريوتي،) ومراقبة التنفيا 

إلييى أن عملييية االتصييال وتفعيييل دورهييا فييي ( 747:م7997)كمييا أشييارالمغربي 

اإلدارة المدرسية تعد من المهام التي يجب أن يقوم بها الميديرون والعميل عليى تفعيلهيا 

حيث أن المدير كقائد تربوي في المدرسة تتحدد عالقاته مع العاملين معه في المدرسية 

اء بينهم، ودرجة وضيوح تليل المعلوميات، إل انيه ال يمكين من حالل نقل األفكار واآلر

لنشيياط جميياعي أن يأحييا مكانتييه دون تبييادل المعلومييات الدييرورية بصييورة واضييحة 

 .ودقيقة
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 :ألمةة ا ااتة المدتلةة

يرتب  نجاح المنسسات على احتالف ميادينها وتعدد إشكالها وتبياين فرفهيا فيي  

وظ التقيدم والنجياح بوجيود إدارة فعالية، فأهميية تحقيقها ألهدافها والمحافظية عليى مسيت

اإلدارة تنب ق من كونها متطلبا رئيسيا لقيام المنظمة باست مار ما لديها من موارد ماديية 

وبشييرية بغييية تحقيييق أهييدافها المرجييوة، هيياا ومييا يقييال عيين أهمييية اإلدارة بالنسييبة إلييى 

 .عاتالمنظمة يمكن أن يقال أيدا لألفراد والجماعات والمجتم

بخصوص أهمية اإلدارة بأنه لي  هنيا  موضيو  أك ير " تشارل  بيرد" ويقول 

أهمييية ميين موضييو  اإلدارة، للييل الن مسييتقبل الحدييارة اإلنسييانية لاتهييا يتوقيي  علييى 

 (70: م7992حامد،)قدرتنا على تطوير علم وفلسفة وطريقة ممارسة اإلدارة 

رسيية تيأتي أهميتهيا مين حييث إلى أن اإلدارة المد( 70: 7994) وأشار العردان 

أنها احد عواميل نجياح العمليية التربويية، وأنهيا الوحيدة اإلداريية التربويية التيي تتعاميل 

مباشرة مع المعليم والطاليب والمينهذ والكتياب المدرسيي، والمجتميع المحليي، وبالتيالي 

فيييان نجييياح العلميييية التربويييية مرهيييون إليييى حيييد كبيييير بميييدظ قيييدرة اإلدارة المدرسيييية 

عليتها في تلبية احتياجات وميول المعلمين والمتعلمين والعاملين داحل المدرسة فيي وفا

كما أضاف إلى أن أهمية اإلدارة المدرسية . إطار من الحرية المسلولة والتعاون الم مر

 :تتم ل باالتي

  تحسيييين العمليييية التربويييية التعليميييية والرقيييي بمسيييتوظ أداء جمييييع العييياملين فيييي

 .المدرسة

 عالقات والراب  بين أفراد إدارة المدرسةتقوية ال. 

 تطوير إجراءات العمل اإلداري داحل المدرسة. 

 تحقيق  يقة العاملين في اإلدارة وبين العاملين أنفسهم. 

 االستفادة من التطور التكنولوجي وتوفيفه في العمل اإلداري بطريقة مناسبة. 

درسيية تحقييق درجية أن مين األهميية ليةدارة الم( 00: م7992)حيث أكد مياهر 

مميييزة فييي اسييتخدام المييوارد المتاحيية بكفيياءة وفعالييية، وحاصيية توفييي  التكنولوجيييا 

 .وتقنية المعلومات في انجاز مهام ومسلوليات اإلدارة

وبمراجعيية األدب النظييري حييول أهمييية اإلدارة المدرسييية فييان لييةدارة المدرسييية 

كيزة األساسيية فيي العميل اإلداري دور مهم في تنمية ورعاية الطالب الاين يعدون الر

المدرسييي، حيييث تعمييل علييى تييوفير مييا يلييزم ميين متطلبييات تييرتب  بالعملييية التربوييية 

التعليمييية لتنمييية معييارف وقييدرات ومواهييب ومهييارات الطييالب المختلفة،فدييال عيين 

دورهييا الكبييير فييي مواجهيية المشييكالت والقدييايا التييي تقييود إلييى تغييير أفكييار الطييالب 

 (.70:م7990السمي ، )القيم والمعتقدات الفكرية السليمة  وانحرافهم عن



 9112   يوليو(    11)  عــــدد                                                                      لوم الرتبوية والنفسية               اجمللة العربية للع

 

 

023 
3 

ونتيجييية ألهميييية اإلدارة المدرسيييية ف نهيييا تعيييد العمليييية التيييي تواجيييه المشيييكالت 

والمعوقات بأسلوب علمي لتحقيق األهداف التربويية التعليميية، وتقيييم الواقيع ودراسيته 

تعييق مسييرة اإلدارة  ووضع الخط  الالزمة للتطوير وتخطي العقبات والفجوات التيي

المدرسية، كما أنها تعمل على توفير االحتياجات الحالية والمستقبلية التي تخليق مشيكلة 

ومعدالت مستقبلية وحاصة عندما ال تتخا اإلدارة المدرسيية اإلجيراءات الالزمية لهيا 

 .قبل فهور تلل المشكالت

يجيييب أن أن ميييدير المدرسييية ( 047: م7909)وقيييد أكيييد الزهييييري ونيييور اليييدين 

 :يتص  بعدد من الخصائ  التي تميز  عن غيرة ومن تلل الخصائ  ما يلي

  ،توفر الصحة الجييدة جسيميا ونفسييا، واالهتميام بمظهيرة الشخصيي واالعتنياء بيه

 .مما تعطي تلل الخاصية نو  من القوة والتأيير على اآلحرين وجاب يقتهم فيه

  نشييطة، والقييادة الديمقراطيية قدرته على تكيوين عالقيات تكيوين عالقيات إنسيانية

 .الرشيدة

 الميل نحو التجديد والتطوير المتمهل المدروس. 

  القدرة على حسم األميور والبيت فيهيا بمعنيى القيدرة عليى اتخيال القيرارات السيليمة

 .والحكيمة، باعتبار أن عملية اتخال القرارات تم ل جوهر ومركز عملية اإلدارة

لمهيارات التيي يجيب عليى ميدير المدرسية أن يمتلكهيا وبهاا الصدد فان هنا  عدد مين ا

حتيييى يمتليييل القيييدرة عليييى اإلدارة والتعاميييل ميييع متغيراتهيييا ومسيييتجداتها والمشيييكالت 

 :والمعوقات التي تواجهه في العمل، ومن تلل المهارات ما يلي

وتعنيييي الميييام الميييدير بالمهيييارات والخبيييرات الالزمييية لةجيييراءات : المهيييارات الفنيييية

نفيييا األعمييال، حاصيية النييواحي التقنييية، وتكتسييب هييا  المهييارات بالدراسيية الخاصيية بت

 .والممارسة وعبر وسائل التدريب أيناء الخدمة ومن حالل اإلشراف والتوجيه

وتعنييي قييدرة المييدير والعيياملين علييى التعامييل مييع بعدييهم بعدييا : المهييارات االنسييانية

تخدام الحيوافز المناسيبة لتحرييل بطريقة تتسم بالتفهم وااليجابيية، حاصية فيي كيفيية اسي

 .الدوافع، وإشبا  الحاجات والرغبات المختلفة في نفوس العاملين في المدرسة

وتعنييي قدرييية المييدير والعيياملين فييي التنظيييم علييى :المهييارات الفكرييية أو التصييورية

التطوير واإلبدا  واالبتكار والتجدييد أينياء ممارسيتهم ألعميالهم، وتهيدف هيا  المهيارة 

االبتعاد عن الروتين واألساليب التقليدية فيي العميل، وكيالل التعاميل ميع الظيروف  إلى

 (41:م7909الدوري،.)غير االعتيادية والمشكالت اإلدارية المدرسية بطرق إبداعية

 :المات لر ا ااتية ف  ا ااتة المدتلةة

يعييد وجييود اليينظم فييي المجتمعييات أميير ضييروري ومنهييا اليينظم التربوييية، التييي 

ع لقييوانين وتشييريعات المجتمييع ويييتم إدارتهييا ميين تخطييي  وتنظيييم وتنسيييق بمييا تخديي

يتناغم مع معطيات المجتمع ومتغيراته العصرية، ومن هنيا فيان جمييع الينظم ب داراتهيا 
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تقييع تحييت طائليية المسييائلة والتقييييم ألعمالهييا، حيييث نجييد بييان اإلدارة المدرسييية كنظييام 

بعيا العواميل المينيرة عليى سيير إعمالهيا، إل فرعي من النظم التربوية تسيطر عليها 

انه بدون إدرا  وفهم تلل العواميل والتخطيي  لهيا واالسيتعداد لمواجهتهيا ستصيب  تليل 

العوامييل والمتغيييرات ميين الصييعوبات والمشييكالت والمعدييالت أمييام تحقيييق اإلدارة 

أنهيا تتعاميل المدرسية ألهدافها، ويمكن القول أيديا أن اإلدارة التعليميية المدرسيية بميا 

مع مدحالت متعددة ومتغايرة بعا الشيء، فدال عن اتسا  مجاالت ومييادين عملهيا 

واهتماماتها في العصر الحالي فأنها غالبا ما تعاني من مشكالت وعقبات مختلفة تعييق 

 .مسيرتها نحو األهداف

 فاإلدارة المدرسية تق  أمام الك ير من المشكالت والعقبات التيي ليي  فقي  تنب يق

عيين التغيييرات الداحلييية والخارجييية بييل ميين عوامييل داحلييية فييي المدرسيية، حيييث أكييد 

إلييى أن اإلدارة المدرسييية وغيرهييا ميين أنييوا  اإلدارات تواجييه ( 21:م7994)اللييوزي 

معوقييات تنظيمييية يسييببها حجييم المنسسيية التعليمييية وضييخامة هيكلهييا التنظيمييي اليياي 

 . تعيش فيه المنسسة

( 11: م7990)جيه اإلدارة المدرسيية فقييد لكير درادكيية ومين المشيكالت التييي توا

 :عدد من تلل المشكالت تم لت باالتي

 عدم توفر اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة للعمل المدرسي. 

 عدم وضوح لبعا النظم واللوائ  المنظمة لعمل اإلدارة المدرسية. 

 زة اليوزارة للبيت المركزية التي تستدعي مراجعة اإلدارة التربوية العليا وأجه

 .في العديد من األمور المادية والتقنية

  زيييادة النزعييية التسيييلطية أو الدكتاتوريييية فيييي األسييياليب اإلداريييية فيييي اإلدارة

 ،المدرسية

  ضع  اتبا  مبدأ المشاركة في اتخال القرارات المنظمية للعميل اإلداري عليى

 .مستوظ المدرسة

الت والعقبيات التيي تواجيه اإلدارة عيدد مين المشيك( 77:م7994)وقد أضاف العردان 

 :المدرسية وتم لت في األتي

اتبييا  اليينم  التقليييدي والييروتين فييي متابعيية سييير العمييل داحييل اإلدارات دون  -

 .اللجوء إلى للتطوير

 .الفشل في التخطي  للعمل اإلداري داحل اإلدارة -

 .قلة التنو  في أساليب اإلشراف من زيارات وورش عمل واجتماعات -

 .ظيم الوقت وحسن توزيعه بين المهام اإلدارية والمهام الرقابيةعدم تن -

 .ضع  تنسيق العمل بين اإلدارة المدرسية والوزارة -

 .ضع  الخلفية ال قافية واالجتماعية لبعا مديري المدارس -
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 .التسل  في العمل وعدم إعطاء العاملين فرصة للمشاركة في إدارة العمل -

رتهييم للمدرسيية مشييكالت لات بعييد حييارجي كمييا يواجييه مييديري المييدارس فييي إدا

وداحلييي ميين حيييث األهييداف المتغيييرة للمجتمييع التييي تيينعك  علييى التغيييير فييي أهييداف 

النظييام التعليمييي ككييل وبالتييالي تيينعك  علييى اإلدارة المدرسييية وأهدافها،فدييال عيين 

 المشكالت االقتصادية في المجتمع أو حتى على مستوظ العالم واألقاليم مما تينير سيلبا

على اإلدارة المدرسية وتخلق لها بعا المشيكالت التيي تيرتب  بتيوفير ميا يليزم للعميل 

كما أن مين غاييات األنظمية التربويية تعزييز الكفايية والفعاليية . التربوي داحل المدرسة

للنظام التعليمي وإتاحة فرص التعليم للجميع، وهاا بدورة يعد مشكلة تحتياج إليى اتخيال 

مييديري المييدارس إليى جانييب اإلدارة الوسييطى والعليييا لتحديييد  اإلجيراءات الالزميية ميين

االحتياجييات المطلوبيية للعملييية التربوييية التعليمييية ميين المعلمييين واإلداريييين ، وتييوفير 

المبيياني والتجهيييزات المدرسييية لمواجهيية التييدفق السيينوي ميين الطييالب إلييى المييدارس 

 (722:م7990غنيمة،. )والمتزايد

برتييه فييي الميييدان التربييوي أن هنييا  العديييد ميين ويعييرض الباحييث ميين حييالل ح

المعوقات التي تق  أمام انجاز مديري المدارس لمهامهم اإلدارية ومين تليل المعوقيات 

 :ما يلي

 .مختلفة تكرار غياب وتأحر بعا المعلمين عن الحدور في الصباح ألسباب -

توظ تفريييغ بعييا المعلمييين أينيياء الييدوام الرسييمي، ممييا يييندي للييل إلييى تييدني مسيي -

العلمية التعليمة وسوء العالقات التنظيمية بين المعلمين فيي المدرسية نتيجية تفرييغ 

اليبعا مينهم مين العمييل التعليميي وحاصية إلا كانيت غايييات لليل تعيود إليى إبعيياد 

 . شخصية

تكدس التالميا في الفصول، مما يينعك  لليل عليى المسيتوظ التحصييلي للطيالب،  -

ستخدام التقنيات التعليمية فيي الغيرف الصيفية، فدال عن عدم تمكن المعلمين من ا

وعييدم قييدرة المعلييم ميين تحقيييق عملييية التقييويم لجميييع الطييالب للتحقييق ميين أهييداف 

 .العملية التعليمية

قليية المتخصصييين فييي مجييال معييين وإسييناد تييدري  بعييا المييواد لمعلمييين غييير  -

داري المتخصصييين، حيييث تتفييق هييا  المشييكلة مييع األطيير النظرييية فييي المجييال اإل

الاي يشير إلى أن مبدأ التخص  من عوامل نجاح العمل اإلداري وتحقيق غاياته 

وأهدافه، باعتبار أن المعلم الاي يقوم على تدري  مادة بعيدة عن تخصصه ييندي 

إلى ضعفه في تحقيق كفياءة وفعاليية التيدري  التيي تينعك  مباشيرة عليى مسيتوظ 

 . الطالب

 .ة لممارسة األنشطة الالمنهجية في المدرسةتوفر البيلة المدرسية الكافي عدم -

 .عدم تجاوب أولياء أمور التالميا مع المدرسة -
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مشييكلة التييأحر الصييباحي للطييالب، التييي تنب ييق عيين ضييع  تفعيييل وتطبيييق الئحيية  -

السلو  والموافبية التيي قيد تحيد مين تليل المشيكلة، فديال عين عيدم توجيه اإلدارة 

 .ية تخرج بنتائذ حقيقية لحلهاالمدرسية بدراسة ها  المشكلة بطرق علم

ك ييرة اسييتلاان المعلمييين حييالل اليييوم الدراسييي، نتيجيية اليينم  اإلداري المسييتخدم  -

 . وضع  وتساهل المدير مع المعلمين

إدارة التعليييم، التييي تربييل اإلدارة فييي تنفيييا مهامهييا،  ك ييرة التعيياميم الييواردة ميين -

 .وتشغل المعلمين عن أدوارهم الحقيقية في المدرسة

 .المدارس جود فجوة بين مكاتب التربية والتعليم وإداراتو -

مشييكلة المعلييم كبييير السيين، اليياي قييد تيينخفا قييدرة عطائييه ودافعييية للعمييل، وعييدم  -

اهتماميييه بالمسيييتجدات التيييي ترفيييع مييين مسيييتوظ المعليييم وفقيييا لمعطييييات التغييييير 

 .والتطوير الحدي ة، واتباعه وتمسكه بالطرق التقليدية

لييدظ بعييا المعلمييين فييي العمييل التربييوي نتيجيية قليية الحييوافز  عييدم تييوفر الدافعييية -

 .والمكافآت

قليية اسييتخدام الوسييائل التعليمية،لدييع  بعييا المعلمييين فييي توفيفهييا فييي العملييية  -

 . التعليمة

 .معوقات ومشكالت اإلدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية -

 :الدتاللر السلتقة

لتعليمية واية دارإلت المشکالرز ابوعنوانهييا أ( هييـ 0707) طلحييي ،دراسيية ال

وهييييييييييدفت . فالطلاينة دية بمرلنهااة طسولمتدارس المرات ايدمري ويدجه موات. لتيا

الييى التعييرف علييى أبرزالمشييكالت اإلدارييية والتعليمييية التييي تواجييه مييديري ومييديرات 

مييديري ومييديرات  بمدينيية الطييائ  ميين وجهيية نظيير المييدارس المتوسييطة النهارييية

ك يرة األعميال الكتابيية : اإلداريية المشيكالت :وكانت  أهم النتائذ .المدارس المتوسطة 

 .سيد الشيواغر مين المدرسيين والميوففين  التيأحر فيي .التيي يقيوم بهيا ميدير المدرسية 

إنخفيياض المسييتوظ العلمييي  .المييدارس  ضيييق مبيياني بعييا: المشييكالت التعليميييةو

 والمدرسة قة بين البيتضع  العال .للطالب 

المشكالت اإلدارية التي تواجه مديرات عنوانها ( 7990)دراسة العاجز 

 .وعالقتها ببعض المغيرات. مدارس البنات في التعليم األساسي بمحاففات غزة

 مديرات  مدارس تواجه التي اإلدارية المشكالت على التعرف إلى الدراسة ها  تهدف

الوجه  على عملهن أداء دون تحول والتي ، ةغز محافظات في األساسي التعليم

المرحلتين  مديرات من مديرة وتسعين حمًسا ( 01 ) الدراسة عينة وشملت . المطلوب

مدارس  من مديرة )19) بواقع الوطنية وللسلطة للوكالة والتابعة واإلعدادية االبتدائية

الدراسة  تمعمج من% 14 نسبة ها  وتم ل الحكومة مدارس من مديرة 71 و الوكالة

  الدراسي للعام البسيطة، العشوائية بالطريقة استبانة الباحث واستخدم ، 7999
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 بالنظام حاصة مشكالت :هي مجاالت، أربعة على موزعة فقرة 17 من مكونة0000

 حاصة ومشكالت التدري ، هيلة بأعداء حاصة ومشكالت الطالبات، وإدارة شنون

 وأفهرت. بالمدرسة اإلدارية بالهيلة مرتبطة مشكالت وأحيرا ، باإلدارة المركزية

السلو   هي المدرسي النظام مجال في شيوعا المشكالت أك ر أن الدراسة نتائذ

 شيوعا المشكالت أك ر أن الدراسة بينت كما الفسحة، حالل الطالبات لدظ العدواني

 والمعلمات المعلمين بعا إنجاز عدم هي التدري  هيلة أعداء مشكالت في مجال

وأوصت الدراسة بقيام السلطة المشرفة . المحدد الوقت في إليهم األعمال الموكلة

بتوفير كل ما يلزم اإلدارة المدرسية من غرف دراسية وساحات ومالعب ومختبرات 

 .ومعلمات متخصصات

بعنيييوان المشيييكالت االداريييية والفنيييية التيييي تواجيييه   0771دراسييية الشيييمري 

بمدينة حائل  مين وجهية نظير الميديرات والمشيرفات مديرات مدارس البنات الحكوميه 

تعد االدارة المدرسيية احيد المقوميات الرئيسيية فيي العمليية التعليميية والتيي ، التربويات

يقييع علييى عاتقهييا مسيينلية تهيليية الظييروف المناسييبة لتحقيييق  االهييداف التعليمييية اال ان 

رس ام مييديري المييداادارة المدرسيية تعترضييها العديييد ميين المشييكالت التييي تحييد ميين قييي

ومعالجيية هييا  المشييكالت يسييتدعي تشخيصييها بصييور  بمسيينلياتهم االدارييية والفنييية 

وبناءا على للل فقد هدفت ها  الدراسية اليى التعيرف عليى المشيكالت االداريية . علميه

والفنية التي تواجه مديرات مدارس البنات الحكومية فيي مدينية حائيل ولليل مين وجهية 

ومعرفيية الفييروق ان وجييدت فييي وجهييات نظيير .شييرفات التربوييياتنظيير المييديرات والم

افراد الدراسه ازاء ها  المشكالت االدارية والفنية التي تواجه مديرات ميدارس البنيات 

، (الوفيفيه والمنهيل العلميي والخبير  ) الحكومية في حائيل ولليل بياحتالف متغييرات 

ين اسييتجابات افيييارد حيييث اشيييارت النتييائذ اليييى عييدم وجيييود فييروق دالييية احصييائيا بييي

 . عينةالدراسة وفقا لمتغير المنهل العلمي والخبرة العملية

 وعنوانها مشيكالت المعلميين التيي يواجههيا ميديرو( م 7994) الرحيلي  دراسة       

وهدفت الى التعرف على مشيكالت المعلميين التيي .  المدارس في محافظة حفر الباطن

أن أك يير  :وكانييت أهييم النتييائذ . المييدارس فييي محافظيية حفيير البيياطن يواجههييا مييديرو

إلحاح المعليم فيي طليب  :مديروالمدارس هي  مشكالت المعلمين اإلدارية التي يواجهها

 أن أك يرو. ك رة اإلجازات االضطرارية للمعلم  .االنصراف مبكراً يوم األربعاء للسفر

م فيي عيدم اسيتقرار المعلي :يواجهها مديرو المدارس هيي  مشكالت المعلمين الفنية التي

أن و .ضييع  مشياركة المعلييم فييي األنشيطة غييير الصييفية  .مدرسيته بسييبب طلبيه النقييل 

ضيع  دور  :االجتماعية التيي يواجههيا ميديرو الميدارس هيي  أك ر مشكالت المعلمين

بكيفية التعامل اإليجيابي ميع التحيديات ال قافيية م يل االنترنيت  المعلم في توعية الطالب

 .في تقوية العالقة بين المدرسة والمجتمعدور المعلم  ضع و .والفدائيات 
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اإلداريية التيي تواجيه  وعنوانها المعوقيات والمشيكالت( 7990)دراسة باند   

اإلداري فييي  مييديري المييدارس االبتدائييية بمكيية المكرميية ومييدظ تأييرهييا علييى العمييل

اإلداريية  هدفت ها  الدراسة إلى حصر أهم المعوقات والمشيكالت،  المرحلة االبتدائية

 تييي تواجييه مييديري المييدارس االبتدائييية بمكيية المكرميية ومييدظ تأييرهييا علييى العمييلال

الدراسية لمجموعية مين النتيائذ فيي مجيال  اإلداري في المرحلة االبتدائية ولقد توصيلت

اإلدارة المدرسيية بصيفة عامية وفيميا يخي  بالمعوقيات التيي تواجيه ميديري المييدارس 

فيميا يخي  : التيي توصيلت لهيا الدراسيةبصفة حاصة، وفيما يلي عرض ألهيم النتيائذ 

تواجيييه ميييديري الميييدارس االبتدائيييية بمكييية المكرمييية  الصيييعوبات والمعوقيييات التيييي

 وفيما يخ  الصعوبات والمعوقات التي تواجه مديري . والمرتبطة بالمنهذ المدرسي

وفيميييا يخييي   .الميييدارس االبتدائيييية بمكييية المكرمييية والمرتبطييية بالوسيييائل التعليميييية

االبتدائيييية بمكييية المكرمييية  والمعوقيييات التيييي تواجيييه ميييديري الميييدارس الصيييعوبات

والمعوقات التيي تواجيه ميديري  وفيما يخ  الصعوبات. والمرتبطة بالنشاط المدرسي

الميييدارس االبتدائيييية بمكييية المكرمييية والمرتبطييية بيييالطالب والصيييعوبات والمعوقيييات 

المكرميية والمتعلقيية  ة مكييةاإلدارييية التييي تواجييه مييديري المييدارس االبتدائييية فييي مدينيي

 . باالحتبارات

وعنوانهيا معوقيات اإلدارة المدرسيية ليدظ ميديري ( 7990)دراسية الدوسيري

ولقد هدفت تليل . بمحافظة الخبر بالمملكة العربية السعودية( بنين) المدارس الحكومية 

التعيرف عليى أبيرز المعوقيات التيي تواجيه  :قيق عيدد مين األهيداف االتيية الدراسة لتح

في محافظة الخبير بالمنطقية الشيرقية مين المملكية ( بنين ) مديري مدارس التعليم العام 

اقتراح مجموعة من الحلول اإلجرائية التي تساعد هينالء الميديرين  .العربية السعودية 

أن مييديري المييدارس  :ت الدراسيية مييا يليييوتوصييلعلييى التغلييب علييى تلييل المعوقييات 

بمحافظة الخبر لديهم معوقات فيما يخي  اإلدارة المدرسيية بدرجية ( بنين ) الحكومية 

( بنيين ) أن مديري المدارس الحكومية  % ( . 47.00) متوسطة وبنسبة ملوية بلغت 

التعليييم بمحافظيية الخبيير لييديهم معوقييات تتعلييق بالعالقيية بييين المدرسيية وإدارة التربييية و

 . % (  41.44) جاءت في المرتبة األولى بدرجة متوسطة وبنسبة ملوية بلغت

بعنيييوان اتجاهيييات ميييديري الميييدارس االبتدائيييية نحيييو (  0770)دراسييية عابيييد

التعيرف  :ولقيد هيدفت الدراسية إليى   .المساءلة في اإلدارة التربوية في مملكة البحيرين

 التعيرف .على واقع المساءلة التربوية في مدارس المرحلة االبتدائيية بمملكية البحيرين 

اتجاهييات مييدراء المييدارس االبتدائييية نحييو المسيياءلة فييي اإلدارة التربوييية فييي مملكيية 

الجيين ، و الخبييرة، و نييو  المنهييل : التعييرف علييى أييير متغيييرات كييل  ميين  . البحييرين

العلمي، والخلفية األكاديمية للمدير عليى اتجاهياتهم نحيو المسياءلة فيي اإلدارة التربويية 

مقترحييات أفييراد عينيية الدراسيية حييول تطييوير النظييام  التعييرف علييى .بمملكيية البحييرين

ولقيد أسيفرت الدراسية عين نتيائذ عدييدة ،  .الحالي للمساءلة التربويية بمملكية البحيرين 
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توفر بعا اإلجراءات التي تنطوي تحت مفهوم المساءلة، والتي تم يل : أهمها ما يلي 

لمييدارس بتزويييدها بنتييائذ واقعيياً ملموسيياً ميين حييالل مطالبيية اإلدارة التعليمييية إدارات ا

التحصيل الدراسي ، وهي هدف أساسي تسعى إليه المساءلة التربوية من حالل تقصيي 

الحقائق و األسباب التي لها صلة بنتائذ التحصيل الدراسي للطلبة، كيالل وضيع أدوات 

تتدمن معايير موضوعية تسيتهدف التخفييز والتشيجيع عليى اإلبيدا ، و تحسيين األداء 

لمتميز، وهو الهدف األسمى الاي ترميي إلييه المسياءلة التربويية، إليى جانيب التعليمي ا

إعداد تقارير مين قبيل راسياء المنياطق التعليميية توضي  جوانيب القيوة والديع  لكيل 

إدارة مدرسية، والمتابعة التي تحرص عليهيا إدارة التعلييم االبتيدائي المتم لية فيي تيولي 

سيير االمتحانيات بالميدارس، لالطيال  عليى  مجموعة من المختصين التربويين متابعية

األسيياليب التقويمييية المتبعيية، ولكيين كييل تلييل اإلجييراءات ال تخييرج عيين كونهييا متابعيية 

وهياا يعييدنا إليى وجيوب نظيام للمسياءلة . روتينية ال ترقيى بيأن تكيون مسياءلة حقيقيية 

أفييراد التربوييية فييي وزارة التربييية والتعليييم، يحييدد أعمييال ومهييام ومسيينوليات جميييع 

وجود اتجاهات أيجابية عالية لدظ مديري ومديرات المدارس االبتدائية نحيو  .مدحالته 

المسياءلة فييي اإلدارة التربوييية بمملكيية البحييرين ، حييث بلغييت قيميية المتوسيي  الحسييابي 

، حيييث أفهييرت اسييتجابة % (  29.47) وبنسييبة عالييية بلغييت (  7.94)التجاهيياتهم 

المسياءلة و دالالتهيا ميا يعكي  أهميية نظيام المسياءلة وميدظ المديرين توافقياً عاليياً ميع 

تأيير  على سلو  مدير المدرسة، واالرتقاء باألداء الفني له، وتحسين فاعليية المدرسية 

كمنسسة تربوية حيث إنها الوسيلة األنجع لتحسين نوعية التعلما مما يساعد في تحقييق 

لعمييل المنسسييي فيهييا ميين حييالل األهييداف المتوقعيية ميين اإلدارة المدرسييية، ويعييزز ا

 .توفي  واستغالل اإلمكانيات الُم لى لتحقيق التطور الكمي والنوعي

بعنييييوان المعوقييييات التييييي تعتييييرض أداء إدارة ( 0749)دراسيييية الحييييازمي 

معرفية  :ولقيد هيدفت  الدراسية . المدرسة لدظ مديري المدارس ال انويية بمحافظية جيدة

بمحافظيية المعوقيات التييي تعتييرض أداء إدارة المدرسيية لييدظ مييديري المييدارس ال انوييية 

معرفية المعوقيات مين  .معرفة المعوقات من ناحيية الجوانيب الماليية والتجهييزات .جدة

درجة تيأيير معيوق التنظييم اإلداري  :وكان من نتائجها ناحية عالقة المدرسة بالمجتمع

درجية تيأيير معيوق الجوانيب الماليية عليى  .على مديري المدارس هي درجية متوسيطة

درجة تأيير معوق المجتميع عليى ميديري الميدارس  .يةمديري المدارس هي درجة عال

 .هي درجة عالية

 :م  ج البحث وإ  ارا  

 :منهذ البحث : أوال

استخدم الباحيث المينهذ الوصيفي التحليليي والياي ييتم بواسيطته اسيتجواب جمييع أفيراد 

المدروسية مين حييث مجتمع البحث أو عينية كبييرة منيه ولليل بهيدف وصي  الظياهرة 

كما يعتمد المنهـذ الوصفـي على دراسة الواقع أو الظياهرة ". طبيعتها ودرجة وجودها
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كما توجـد في الواقـع ويهتـم بوصفهـا وصيفاً دقيقيـاً ويعبير عنهيا تعبيراً كيفيياً أو تعبييراً 

اسية كميـاًكما يقوم هاا المينهذ عليى تحلييل البيانيات للوصيول إليى النتيجية النهائيية للدر

 (00: 0000،العساف)، التي استخدم المس  فيها 

لكونيه مالئمياً لطبيعية البحيث وتحقييق ( المنهذ الوصفي)وقد احتار الباحث هاا المنهذ 

أهدافه، وحتى يمكن الوصيول إليى إجابيات تسيهم فيي وصي  وتحلييل نتيائذ اسيتجابات 

ري المييدارس مييديري المييدارس االبتدائييية الحكومييية حييول المعوقييات التييي تواجييه مييدي

 االبتدائية بمدينة حائل وسبل التغلب عليها من وجهة نظرهم

 :مجتمع البحث: يانيا

يتكييون مجتمييع البحييث ميين جميييع مييديري المييدارس للمرحليية االبتدائييية بمدينيية حائييل، 

(  74)مييديرا، كييان ميين بييينهم ( 09)حسييب مكاتييب التربييية والتعليييم ، والبييالغ عييددهم 

يبيين ( 0-4)مديرا مين مكتيب الشيمال والجيدول رقيم ( 74)مدير من مكتب الجنوب، و

 .للل

 (0-4)جدول رقم 

 . توزيع مديري المدارس االبتدائية في مدينة حائل على مكاتب التربية والتعليم

 %النسبة  العدد المركز م

 %17 74 مكتب الجنوب 0

 %72 74 مكتب الشمال 7

 %099 09 المجمو 

 :عينة البحث: يال ا

ميديري الميدارس مين  المجتميع أفيراد جمييع عليى البحيث أداة تطبييق كانييةإلم نظيًرا

) الشيامل والياي يعنيي  الحصر أسلوب باستخدام الباحث قام ،االبتدائية في مدينة حائل 

بليغ  االسيتبيانات، جميع وبعيد( عينية  أحيا إليى اللجوء دون أفراد المجتمع دراسة جميع

اسيتبانه ( 09)اإلحصائي  التحليل عملية في تأدحل التي مجمو  االستبيانات المستكملة

يوضيي  عييدد ( 7-4)والجييدول رقييم . ميين المجتمييع الكلييي%( 099)ممييا تم ييل نسييبة 

االستبيانات الموزعة، والمستكمل منها، والنسبة الملوية من العدد الموز  ومن مجتمع 

 :الدراسة الكلي 
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 (  7-4)جدول

ة، والمستكمل منها، والنسبة توزيع أفراد عينة البحث واالستبيانات الموزع

 الملوية

 :حصائ  عينة البحث وفقا لمتغيراتها

توزيييع أفييراد عينيية البحييث وفقييا لمتغيراتهييا المتم ليية المنهييل  قييام الباحييث باسييتخراج

 :العلمي، والخبرة العملية، والتي يمكن توضيحها على النحو اآلتي

 :توزيع عينة البحث وفقا لمتغير المنهل العلمي -0

تم حساب التكرارات والنسب الملوية ألفراد عينية البحيث وفقياً لمتغيير المنهيل العلميي 

 (.           4-4)بجدول  كما تبينه النتائذ

 (4-4)جدول رقم 

 توزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغير المنهل العلمي

 %النسبة  العدد متغير المنهل العلمي م

 %22 40 بكالوريوس فما دون 0

 %07 00 أعلى من بكالوريوس 7

 %099 09 المجمو 

للمرحلية االبتدائيية فيي يبين الجيدول السيابق توزييع أفيراد عينية الدراسية مين الميديرين 

بكيالوريوس فميا ) مدينة حائل وفقا لمتغير المنهل العملي، حيث كان عدد من مينهلهم 

ميين العينيية الكلييية، وكييان عييدد ميين %( 22)مييديرا، بنسييبة ملوييية بلغييت ( 40( )دون

مين العينية %( 07)مديرا بنسيبة ملويية بلغيت ( 00( ) أعلى من بكالوريوس) منهلهم 

 .الكلية

 :ينة البحث وفقا لمتغير الخبرة العمليةتوزيع ع -7

 الخبيرة العملييةتم حساب التكرارات والنسب الملويية ألفيراد عينية البحيث وفقياً لمتغيير 

 (.         7-4)كما تبينه النتائذ بجدول 

 ( 7-4)جدول رقم 

 توزيع أفراد عينة البحث وفقا لمتغير الخبرة العملية

 %بة النس العدد متغير الخبرة العملية م

 %70 00 سنوات 1أقل من  0

 مكاتب التربية

عدد 

 المجتمع

 األصلي 

 العدد

 الموز 

النسبة من 

 %المجتمع 

العدد 

 المستكمل

النسبة من 

 %المجتمع 

 %099 74 %099 74 74 مكتب الجنوب

 %099 74 %099 74 74 مكتب الشمال
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 %10 72 سنوات 09 -1من  7

 %72 71 سنوات 09أك ر من  4

 %099 09 المجمو 

يبين الجيدول السيابق توزييع أفيراد عينية الدراسية مين الميديرين للمرحلية االبتدائيية فيي 

 1أقييل ميين )مدينيية حائييل وفقييا لمتغييير الخبييرة العملييية، حيييث كييان عييدد ميين حبييرتهم 

ميين العينيية الكلييية، وكيان عييدد ميين %( 70)مييديرا بنسيبة ملوييية بلغيت ( 00)( سينوات

، بينمييا %(10)مييديرا بنسييبة ملوييية بلغييت ( 72( )سيينوات 09 -إلييى  1ميين ) حبييرتهم 

ميييديرا، بنسيييبة ملويييية بلغيييت ( 71( )سييينوات 09أك ييير مييين )كيييان عيييدد مييين حبيييرتهم 

 .، من العينة الكلية للبحث%(72)

 : أداة البحث: رابعا

ءا على منهجيـة البحث الحاليـة التي تتبع المنهذ الوصفي تم بنياء وإعيداد أداة لقيياس بنا

لمعرفيية المعوقييات اإلدارييية التييي تواجييه المييديرين فييي مييدارس مدينيية حائييل االبتدائييية، 

وللييل ميين حييالل مراجعيية اإلطييار النظييري والدراسييات السييابقة، حيييث تكونييت األداة 

 :زعة على المحاور اآلتيةفقرة مو( 24) من (  االستبانة)

  (.فقرة 07)محور المعوقات اإلدارية، وله 

  (.فقرة 04)محور المعوقات الفنية ، وله 

  (.فقرة 00)محور المعوقات المادية ، وله 

  (.فقرات 09)محور المعوقات الشخصية ، وله 

  (فقرة00) ومحور سبل التغلب على المعوقات اإلدارية ، وله 

وقييد تييم تنظيييم هييا  الفقييـرات لالسييتجابة عليهييا ميين أفييراد عينييـة الدراسيية ميين 

عالييية جييداً، عاليييـة، : ) الخماسييي علييى النحييو اآلتييي" ليكييرت"المييديرين وفقيياً لتييدرج 

والتييييي تأحييييا القيييييم التالييييية علييييى التييييوالي ( متوسطييييـة، منخفدييييـة، منخفدييييـة جييييداً 

 :ا للتقسيم التاليوقد تم اعتماد درجة التقدير وفق(. 0،7،4،7،1)

 .تم ل درجة منخفدة جدا 0,2إلى أقل من  0من  -

 .تم ل درجة منخفدة 7,2إلى أقل  0,2من  -

 .تم ل درجة متوسطة 4,7إلى أقل  7,2من  -

 .تم ل درجة عالية 7,7إلى أقل  4,7من  -

 .تم ل درجة عالية جدا 1إلى  7,7من  -

الصيييدق الظييياهري،  اتبيييع الباحيييث لتحقييييق صيييدق األداة طريقييية -:صيييدق أداة البحيييث

 :وطريقة صدق االتساق الداحلي، على النحو اآلتي

 :الصدق الظاهري: -0
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للتأكد من الصدق الظياهري ألداة البحيث ، فقيد تيم عيرض فقيرات األداة عليى 

مجموعة من لوي الخبرة واالحتصياص، والياين لهيم صيلة بموضيو  الدراسية، ولليل 

محكميا ( 00)حيث بلغ عدد المحكميين .سهالتقدير مدظ تم لها وقياسها للصفة المراد قيا

جامعيية الملييل عبييد ) فييي مجييال التربييية والتعليم،وأسيياتاة الجامعييات ( 7)ملحييق رقييم ) 

على احتالف مراتبهم العلميية واألكاديميية فيي الجامعية، ولليل ( العزيز، وجامعة حائل

 :بهدف تحقيق ما يلي

رات المسييتخدمة التأكييد ميين صييدق محتييوظ االسييتبانة ميين حيييث مالئميية العبييا .0

 .ومدظ صالحيتها لقياس ما صيغت االستبانة من أجله

 .التأكد من شمول أسللة وفقرات االستبانة وتغطيتها جميع نقاط الدراسة .7

 .التأكد من سالمة صياغة أسللة وفقرات االستبانة ووضوحها وعدم تكرارها .4

ات ومجياالت وفي ضوء للل فقد تم األحا بالمقترحيات والتعيديالت الالزمية حيول فقير

االسييتبانة، التييي اتفييق عليهييا أك يير أعديياء لجنيية التحكيييم، ونتيجيية لييالل اإلجييراء فقييد 

فقييرة موزعيية علييى أربعيية محيياور لتحديييد المعوقييات ( 24)تكونييت أداة الدراسيية ميين 

اإلدارية التي يواجهها مديري المدارس االبتدائية في مدينة حائيل، وحيور سيبل التغليب 

  .عليها

 :اق الداحليصدق االتس: -7

وتم هنا حساب معامالت ارتباط درجة كيل عبيارة بيالمحور الياي تنتميي ليه ، 

وكييالل حسيياب معييامالت ارتبيياط درجيية كييل محييور بالدرجيية الكلييية االسييتبانة  والتييي 

فيردا مين أفييراد ( 71)نتجيت عين تطبييق االسيتبانة عليى عينية مبدئييية بليغ عيدد أفرادهيا

ين معييامالت االرتبيياط بييين درجيية كييل عبييارة ويوضيي  الجييدولين التييالي. عينيية البحييث

ودرجييية كيييل مجيييال واليييدرجات الكليييية االسيييتبانة ( 1-4)ومجالهيييا الييياي تنتميييي إلييييه 

 (:2-4)جدول

 (1-4) جدول رقم 

معامالت االرتباط لالتساق الداحلي بين كل فقرة من فقرات األداة والدرجة الكلية 

 .للمحور

 عوقات الماديةالم المعوقات الفنية المعوقات اإلدارية
المعوقات 

 الشخصية

سبل التغلب على 

 المعوقات

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 ٭٭9.24 -0 ٭٭9.40 -0 ٭٭9.22 -0 ٭٭9.42 -0 ٭٭9.41 -0

 ٭٭9.44 -7 ٭٭9.20 -7 ٭9.11 -7 ٭٭9.21 -7 ٭٭9.24 -7

 ٭٭9.27 -4 ٭٭9.21 -4 ٭٭9.41 -4 ٭٭9.22 -4 ٭٭9.20 -4

 ٭٭9.24 -7 ٭٭9.47 -7 ٭٭9.24 -7 ٭٭9.09 -7 ٭٭9.22 -7
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 ٭٭9.42 -1 ٭٭9.24 -1 ٭٭9.22 -1 ٭٭9.41 -1 ٭٭9.42 -1

 ٭٭9.29- 2 ٭٭9.20- 2 ٭٭9.00- 2 ٭٭9.24- 2 ٭٭9.24- 2

 ٭٭9.00- 4 ٭٭9.22- 4 ٭٭9.27- 4 ٭٭9.20- 4 ٭٭9.09- 4

 ٭٭9.20- 2 ٭٭9.20- 2 ٭٭9.29- 2 ٭٭9.27- 2 ٭٭9.20- 2

 ٭٭9.27- 0 ٭٭9.44- 09 ٭٭9.40- 0 ٭٭9.47- 0 ٭٭9.44- 0

 ٭٭9.42- 09   ٭٭9.44- 09 ٭٭9.09- 09 ٭٭9.24- 09

 ٭٭9.47- 00   ٭٭9.42- 00 ٭٭9.27- 00 ٭٭9.40- 00

 ٭٭9.20- 07     ٭٭9.20- 07 ٭٭9.27- 07

 ٭٭9.21- 04     ٭٭9.44- 04 ٭٭9.00- 04

 ٭٭9.21- 07       ٭٭9.22- 07

 ٭٭9.42- 01        

 ٭٭9.44- 02        

 ٭٭9.24- 04        

 ٭٭9.42- 02        

 ٭٭9.20- 00        

 (9.90)٭٭ داللة عند مستوظ  

حيييث جيياءت . يوضيي  الجييدول السييابق أن جميييع فقييرات األداة داليية إحصييائيا

باسييت ناء فقييرة واحييدة فييي ( 9.90)فقييرات األداة بدالليية إحصييائية عنييد مسييتوظ الدالليية 

( 9.91)حييث جياءت عنيد مسيتوظ الداللية ( 7)محو المعوقات المادية وهي فقرة رقيم 

ولليل منشيرا لصيدق ( 9.00-9.11)وجميع الفقرات جاءت وفق قيم تراوحت ما بين 

 .فقرات األداة

بحسيياب االتسيياق بييين المحيياور والدرجيية الكلييية ألداة البحييث  كمييا قييام الباحييث

 .يبين نتائذ للل( 2-4)وفق معامل ارتباط بيرسون، والجدول رقم 

 (2-4)جدول رقم 

 معامالت االرتباط لالتساق الداحلي بين كل محور واألداة ككل
 معامل االرتباط محاور البحث م

 ٭٭9.01 المعوقات اإلدارية 0

 ٭٭9.01 فنيةالمعوقات ال 7

 ٭٭9.04 المعوقات المادية 4

 ٭٭9.22 المعوقات الشخصية 7

 ٭٭9.09 سبل التغلب على المعوقات اإلدارية 1

 (9.90)٭٭ داللة عند مستوظ                    

يتد  من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين درجة المحور والدرجة الكليية 

، ( 9.90)المحييور هييي قيييم عالييية وداليية عنييد مسييتوظ الدالليية لييألداة التييي ينتمييي إليهييا 
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 -9.22)حيث تتيراوح قييم معيامالت االرتبياط للمحياور بالدرجية الكليية ليألداة ميا بيين 

9.01) 

 :يبات أداة البحث

للتحقييق ميين يبييات أداة البحييث فقييد قييام الباحييث باسييتخدام معامييل يبييات ألفييا كرونبيياف 

ة البحيث المتعلقية بمحياور المعوقيات، وسيب التغليب للتعرف على قيمة معامل يبات أدا

يوضيي  قيييم ( 4-4)، والجييدول رقييم (  9.02)عليهييا، حيييث بلييغ معامييل يبييات االدارة 

 .معامل ال بات

 (4-4)جدول رقم 

 .معامالت ال بات لمحاور المعوقات اإلدارية واألداة ككل
 قيمة ألفا كرونباف محاور البحث

 9.04 المعوقات اإلدارية

 9.27 عوقات الفنيةالم

 9.09 المعوقات المادية

 9.22 المعوقات الشخصية

 9.02 المعوقات ككل

 9.09 سبل التغلب على المعوقات اإلدارية

أن جميع قيم معامالت ال بات لمحاور االسيتبانة كانيت قييم ( 4-4)يبين جدول 

مية معاميل وبلغيت قي( 9.04 – 9.27)عالية حيث تراوحت قييم معيامالت ال بيات بيين 

، كمييا أشييارت النتييائذ إلييى أن قيميية معامييل ال بييات لمحييور سييبل (9.02)ال بييات الكلييي 

وتشير هيا  القييم العاليية مين معيامالت ال بيات ( 9.09)التغلب على المعوقات اإلدارية 

 .إلى صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والويوق بها

 : لا ض نتليج البحث وم ل شت

 :نتائذ ومناقشة السنال األول: أوال

  ما المعوقات اإلدارية التي تواجه مديري المدارس االبتدائية بمدينة حائل ؟

ولةجابة عن هاا السنال، تيم اسيتخراج المتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية 

ليى لكل فقرة من الفقرات ولكل محور من محياور البحيث وفقيا السيتجابات الميديرين ع

والجييداول رقييم  .المعوقييات اإلدارييية، وتييم ترتيبهييا تنازليييا حسييب متوسييطاتها الحسييابية

 توض  نتائذ للل (7-0" 7)"

  



  عارف بن حممد بن سند احلربي -عبدالعزيزبن سويلم بن عبداهلل الشمري 
 

ـ ــ ــ  ت

031 

 (0-7)جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث وفقاً 

 .لفقرات محور المعوقات اإلدارية
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 0.90 7.47 . ك رة األعباء والمهام الموكلة إلى مدير المدرسة 0 1
عالية 

 جدا

 عالية 0.90 7.01 .ضع  التنسيق والتواصل بين إدارة التعليم والمدرسة 7 07

2 4 
في أداء  ك رة القيود اإلدارية التي تمنع المديرين من اإلبدا 

 .مهامهم الوفيفية
 عالية 0.92 7.92

 عالية 9.07 4.47 .ضع  مهارات المديرين في اتخال القرارات 7 07

 عالية 0.01 4.21 .اإلحفاق في عملية االتصال بين العاملين في المدرسة 1 4

 عالية 0.00 4.24 .ضع  مهارات التخطي  لدظ المدير داحل المدرسة 2 2

 عالية 0.97 4.12 لمعلمين في المدارس النائيةقلة انتظام ا 4 7

 عالية 0.74 4.11 .تدارب تعاميم األقسام التعليمية باإلدارة الموجهة للمدارس 2 4

 عالية 0.92 4.14 .نق  الكادر اإلداري المعاون لمدير المدرسة 0 0

 عالية 0.90 4.19 .اتبا  نظام المركزية في اإلدارة التعليمية  09 09

00 00 
غموض معايير تفويا الصالحيات لمدير المدارس من قبل 

 .اإلدارة العليا
 عالية 9.02 4.72

 0.04 4.47 .تعدد الجهات الرقابية على أعمال المدرسة 07 04
متوسط

 ة

0 04 
إربا  مديري المدارس بالتغييرات اإلدارية من قبل إدارة 

 .التعليم والوزارة
4.04 0.77 

متوسط

 ة

 0.41 7.27 .المحاسبية مع المعلمين المقصرين فنياغياب مبدأ  07 7
متوسط

 ة

 عالية 00.40 4.20 المجمو  الكلي

يبيييين الجيييدول السيييابق ترتييييب الفقيييرات لمحيييور المعوقيييات اإلداريييية حسيييب 

حيييث توضيي  النتييائذ أن فقييرة . المتوسييطات الحسييابية السييتجابات أفييراد عينيية البحييث

تين  عليى ك يرة األعبياء والمهيام الموكلية إليى واحدة م لت الدرجة العالية جيدا والتيي 

، (0.90)وفيق انحيراف معيياري بليغ ( 7.47)مدير المدرسة وبلغ متوسطها الحسابي 

تعييدد الجهييات " كمييا م لييت يالييية فقييرات الدرجيية المتوسييطة ونصييهما علييى التييوالي 

وفيق انحيراف ( 4.47)وحصلت على متوس  حسيابي " الرقابية على أعمال المدرسة 

إربيييا  ميييديري الميييدارس بيييالتغييرات " ونييي  الفقيييرة ال انيييية ( 0.04)ي بليييغ معييييار
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( 4.04)وحصيلت عليى متوسي  حسيابي بليغ " اإلدارية من قبل إدارة التعليم واليوزارة

غيياب مبيدأ المحاسيبية ميع " ، وني  الفقيرة ال ال ية (0.77)وفق انحراف معياري بليغ 

وانحييراف (  7.27)ي بلييغ وحصييلت علييى متوسيي  حسيياب" المعلمييين المقصييرين فنيييا

وقيييد تراوحيييت . بينميييا م ليييث عشيييرة فقيييرات الدرجييية العاليييية( 0.41)معيييياري بليييغ 

كمييا أشييارت النتييائذ إلييى أن المتوسيي  ( . 7.47-7.27)المتوسييطات الحسييابية مييا بييين 

وهيو ( 00.40)وفيق انحيراف معيياري بليغ ( 4.20)الحسابي الكليي لهياا المجيال بليغ 

 .يم ل الدرجة العالية

فسر الباحث نتيجة الفقرة التي تحصلت على أعلى متوس  حسيابي عليى أن وي

من أك ر المعوقات اإلدارية التي تق  أمام المديرين هيي زييادة أعبيائهم ومهيامهم التيي 

يقومون بها، وان زيادة األعباء والمهام غالبا  ما تندي إلى استنزاف طاقيات الميديرين 

النجاز العمل واإلبدا  فييه، كميا ييندي لليل وعدم رضاهم عم العمل وضع  دافعيتهم 

 .إلى وقو  المديرين في الك ير من األحطاء اإلدارية

كمييا يفسيير الباحييث نتيجيية تلييل الفقييرات التييي حصييلت علييى اقييل المتوسييطات 

الحسابية إليى أن تعيدد الجهيات الرقابيية غالبيا ميا ييندي إليى عيدم قيدرة الميديرين عليى 

الجهييات المختلفيية، وهييا  مييا ييينعك  علييى إربييا   اتخييال القييرارات التييي ترضييي تلييل

المديرين في إعمالهم اإلدارية وانجازها وهي الفقرة ال انية التيي حصيلت عليى متوسي  

حسييابي متييدني، وان للييل ييينعك  أيدييا علييى عييدم محاسييبة المعلمييين فنيييا النشييغال 

 .المديرين في أعمال إدارية ترضي الجهات العليا المسلولة

لل النتيجة بصورة عامة إلى أن المعوقات اإلداريية وتزاييدها ويعزو الباحث ت

تعيق المديرين على تحقييق أهيدافهم السيامية التيي تتم يل بي دارة عمليية التربيية والتعلييم 

في المدرسة ومتابعية أمورهيا، والعميل عليى التطيوير واإلبيدا  لميا يرفيع مين مسيتوظ 

 .المتم ل بالمدرسةالعملية التربوية التعليمية في الميدان التربوي 

ونتييائذ ( هييـ0707الطليخييي،)وتتفييق نتيجيية هييا  الدراسيية ميين نتيجيية دراسيية 

التيي أشيارت كيل منهيا إليى إن مين معوقيات اإلدارة المدرسيية ( م7990بانيدة،)دراسية 

 . التي يواجهها مديري المدارس هي المعوقات والمشكالت اإلدارية

  



  عارف بن حممد بن سند احلربي -عبدالعزيزبن سويلم بن عبداهلل الشمري 
 

ـ ــ ــ  ت
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 (7-7)جدول رقم 

فات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً المتوسطات الحسابية واالنحرا

 .لفقرات محور المعوقات الفنية
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 عالية جدا 0.99 7.42 .ضع  دافعية بعا المعلمين نحو التطوير المهني 01 77

74 02 
على التعامل مع تقنيات التعليم الحدي ة لدظ بعا  ضع  القدرة

 .المعلمين
 عالية جدا 0.90 7.47

02 04 
تكدس بعا التخصصات النظرية على حساب التخصصات 

 .العلمية لدظ المعلمين
 عالية جدا 9.01 7.72

 عالية 9.07 4.27 .عمومية معايير التقييم الوفيفي للعاملين بالمدرسة 02 77

00 00 
لبرامذ التاهيلية المتزامنة مع البرامذ المستجدة قصور ا

 .المطروحة من قبل الوزارة
 عالية 0.97 4.49

 عالية 9.24 4.49 .ضع  الكفايات المهنية لبعا المعلمين 79 79

74 70 
ضع  تعاون المعلمين مع طموحات المدير لتطوير األداء 

 .المدرسي
 عالية 0.09 4.27

 عالية 0.07 4.27 .لدظ بعا مديري المدارس ضع  الكفاءة القيادية 77 71

 عالية 9.20 4.20 .تأحر تسديد عجز المعلمين في المدارس من قبل الوزارة 74 02

 عالية 9.22 4.14 .ضع  التأهيل التربوي والفني لمديري المدارس 77 01

 عالية 0.70 4.70 .ضع  التعاون بين المشرف التربوي ومدير المدرسة 71 70

 متوسطة 0.72 7.41 .تأحر صدور حركة التنقالت للمعلمين 72 04

 متوسطة 0.79 7.47 .مقاومة التطوير المهني من قبل إدارة المدرسة 74 72

 عالية 2.44 4.27 المجمو  الكلي

يبييين الجييدول السييابق ترتيييب الفقييرات لمحييور المعوقييات الفنييية حسييب المتوسييطات 

حييث توضي  النتيائذ أن ياليية فقيرات جياءت . الحسابية الستجابات أفيراد عينية البحيث

ضع  دافعية بعيا المعلميين : تم ل الدرجة العالية جدا، ون  كل منهم  على التوالي

وفييق انحييراف ( 7.42)نحييو التطييوير المهنييي ، وحصييلت علييى متوسيي  حسييابي بلييغ 

ضييع  القييدرة علييى التعامييل مييع تقنيييات " ونيي  الفقييرة ال انييية ( 0.99)معييياري بلييغ 

وفيق ( 7.47)وحصلت على متوس  حسابي بليغ " يم الحدي ة لدظ بعا المعلمين التعل

تكييدس بعييا التخصصييات " ونيي  الفقييرة ال ال يية (. 0.90)انحييراف معييياري بلييغ 

وفقييرتين م لتييا الدرجيية .  النظرييية علييى حسيياب التخصصييات العلمييية لييدظ المعلمييين

وحصيلت ".للمعلميينتيأحر صيدور حركية التينقالت : المتوسطة، ونصهما على التيوالي

وني  الفقييرة ( 0.72)وفييق انحيراف معيياري بلييغ ( 7.41)عليى متوسي  حسييابي بليغ 
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، وحصييلت علييى متوسيي  ."ا مقاوميية التطييوير المهنييي ميين قبييل إدارة المدرسيية"ال انييية 

وجاءت يمانيية فقيرات تم يل (.  0.79)وفق انحراف معياري بلغ ( 7.47)حسابي بلغ 

كمييا ( . 7.40-7.44)متوسييطات الحسييابية مييا بييين الدرجيية العالييية وقييد تراوحييت ال

وفق انحيراف ( 4.27)أشارت النتائذ إلى أن المتوس  الحسابي الكلي لهاا المحور بلغ 

 .وهو يم ل الدرجة العالية( 2.44)معياري 

ويفسر الباحث نتيجة الفقرات التي حصلت على أعلى متوس  حسابي على أن الدافعيية 

ترفع من مستوظ أداء العاملين في المدرسة، كميا أن الدافعيية من العوامل الرئيسة التي 

تم ل بعد لاتيا في الشخ  المحر  له الحوافز الخارجية التي تتم يل بطبيعية العالقيات 

كما أن ضع  التعامل مع التقنيات قيد . وتوفير اإلمكانات وتحقيق البيلة المناسبة للعمل

لمييين أصييحاب الخبييرة الطويليية فييي يكييون عييدم التحيياق األشييخاص او المييديرين والمع

كميا أن االهتميام بالجانيب النظيري . دورات ترتب  بتقنيات التعليم وتوفيفهيا فيي العميل

على حساب الجانب التطبيقي العملي في العمليية التعليمية سييندي إليى ضيع  مسيتوظ 

 .مخرجات التعليم

تييأحر  ويفسيير الباحييث نتيجيية الفقييرات التييي حصييلت علييى أدنييى متوسيي  حسييابي إلييى

صدور حركة التنقالت للمعلمين غالبا ميا تكيون عنيد نسيبة بسييطة مين الميدارس وهيي 

المييدارس التييي يكييون فيهييا بعييا اإلشييكاليات التييي تعيييق عملييية التيينقالت فيهييا، وان 

مقاومة التغيير امر طبيعي في مختل  المنظمات ومنها المنظمات التعليمية، وغالبا ميا 

ص القديمين في التعليم ألنهيم تيأقلموا عليى نمي  وطريقية تكون المقومة من قبل األشخا

 .معينة

ويعزو الباحث ها  النتيجة بصورة عامة باالرتكاز على ان العميل الفنيي مين الجوانيب 

الرئيسة التي تقوم فيها اإلدارة المدرسية إلى جانب األمور اإلداريية وطبيعيي أن يكيون 

با ما يهيتم بالجوانيب اإلداريية وقلييال ميا هنا  معوقات تعيق هاا الجانب الن المدير غال

يطلييع علييى األمييور الفنييية فييي المدرسيية، باعتبييار أن هيياا الجانييب ميين اهتمييا اإلشييراف 

 .التربوي

التيي كيان مين بيين نتائجهيا أن ( 7994الرحيليي،)وتتفق ها  النتيجة ميع نتيجية دراسية 

تيي تتعليق بقدييايا المعوقيات الفنيية مين المعوقييات التيي يواجههيا ميديري المييدارس، وال

 .ومشكالت التعليم التي تنعك  على الطالب والمعلم والمدير والعاملين في المدرسة

  



  عارف بن حممد بن سند احلربي -عبدالعزيزبن سويلم بن عبداهلل الشمري 
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 (4-7)جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً 

 لفقرات محور المعوقات المادية
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 عالية جدا 9.27 7.44 .التجهيزات غير المناسبة للمباني المدرسية المستأجرة 72 41

 عالية جدا 0.07 7.70 .عدم توفر مالعب مناسبة لممارسة األنشطة المختلفة في المدرسة 70 47

 عالية 9.42 4.47 .تهاعدم مناسبة مساحة المبنى المدرسي لمتطلبا 49 42

 عالية 0.74 4.40 .عدم توفر شبكة انترنت في المدرسة 40 44

 عالية 0.09 4.27 .اشترا  أك ر من مدرسة في مبنى واحد 47 47

 عالية 0.02 4.20 .عدم توفر مركز مصادر تعلم مناسب في بعا المدارس 44 44

 عالية 0.70 4.17 ضع  إجراءات األمن والسالمة بالمبنى المدرسي 47 42

72 41 
قصور نظام الحوافز المشجعة للمعلمين على إجراء دراسات 

 .علمية
 عالية 0.09 4.19

 عالية 0.00 4.70 .قلة الحوافز المادية المقدمة للطالب الموهوبين 42 70

 عالية 0.91 4.70 .قلة توافر التقنيات الحدي ة بالمدرسة 44 49

 متوسطة 0.77 7.29 .ى المدرسيضع  حدمات الصيانة للمبن 42 40

 عالية 2.74 4.24 المجمو  الكلي

يبييين الجييدول السييابق ترتيييب الفقييرات لمحييور المعوقييات المادييية حسييب المتوسييطات 

الحسابية الستجابات أفراد عينية البحيث، حييث توضي  النتيائذ أن فقيرتين جياءت تم يل 

ير المناسبة للمبياني المدرسيية التجهيزات غ: الدرجة العالية جدا، ونصهما على التوالي

( 9.27)وفييق انحييراف معييياري بلييغ ( 7.44)المسييتأجرة ، وحصييلت علييى متوسيي  

عييدم تييوفر مالعييب مناسييبة لممارسيية األنشييطة المختلفيية فييي " ونيي  الفقييرة ال انييية 

، كميا ( 0.07)وفق انحيراف معيياري بليغ ( 7.70)وحصلت على متوس  " المدرسة 

ضيييع  حيييدمات الصييييانة للمبنيييى "لمتوسيييطة ونصيييها م ليييت فقيييرة واحيييدة الدرجييية ا

( 0.77)وفييق انحييراف معييياري بلييغ ( 7.29)، وحصييلت علييى متوسيي  " المدرسييي

وم لييت يمانييية فقييرات الدرجيية العالييية، وقييد تراوحييت المتوسييطات الحسييابية مييا بييين 

كما أشارت النتائذ إلى أن المتوس  الحسابي الكلي لهاا المحيور بليغ ( . 7.29-7.44)

 .وهو يم ل الدرجة العالية( 2.74)وفق انحراف معياري بلغ ( 4.24)

ويفسيير الباحييث نتيجيية الفقييرات التييي حصييلت علييى أعلييى متوسيي  حسييابي إلييى أنهييا 

معوقات ترتب  ببعدها البعا حيث أن العملية التعليمية للطالب لي  عمال أو معميال 

بل هنيا  إنسيان يحتياج مغلقا بين أربعة جدران يقوم العاملون على صناعة منتذ معين 
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إلى مبنى يمتلل التجهيزات الالزمة والساحات الخارجية لممارسة األنشطة الالمنهجيية 

 .المختلفة

ويفسيير الباحييث أيدييا نتيجيية الفقييرة التييي حصييلت علييى أدنييى متوسيي  حسييابي إلييى أن 

ضع  حدمة الصييانة مشيكلة أصيب  حلهيا أحيانيا مين قبيل مين ليه حبيرة بياألجهزة فيي 

حاصة من تخصصه تقنيات تعليم، كميا أن عيدم صييانة بعيا األجهيزة فيي المدارس و

المدرسة ال يعييق العمليية التربويية التعليميية فيي المدرسية، وان كانيت الصييانة بسييطة 

تتعلق بجوانب المبنى يمكن إصالحها فيي أييام النشياط المدرسيي بالتعياون ميع الطيالب 

 .والمعلمين والعاملين في المدرسة

التي كان مين بيين نتائجهيا ان ( هـ0749الحازمي،)لنتيجة مع نتيجة دراسة وتتفق ها  ا

المعوقات المادية والتجهييزات المدرسيية تعيد مين أك ير المعوقيات التيي تواجيه ميديري 

 .المدارس في انجاز مهامهم اإلدارية

 (7-7)جدول رقم 

اسة وفقاً المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدر

 لفقرات محور المعوقات الشخصية
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 عالية جدا 9.20 7.40 تدني مستوظ الرغبة لدظ المديرين لتولي مهام اإلدارة المدرسية 40 77

70 79 
ا  األساليب القيادية عدم قدرة بعا مديري المدارس على اتب

 .والمناسبة
 عالية جدا 0.94 7.71

 عالية 9.04 4.27 .معاناة بعا المديرين من مشكالت صحية 70 71

72 77 
اتخال بعا المديرين مبدأ أن العاملين في المدرسة يعملون ألجله 

 .ولي  ألجل أهداف مشتركة
 عالية 9.07 4.44

40 74 
وأنظمة العمل اإلداري في ضع  بعا المديرين في فهم قوانين 

 .المدرسة
 عالية 9.20 4.24

 عالية 9.02 4.21 .تأير المدير بالمشكالت الشخصية ونقلها إلى العمل 77 74

 عالية 0.74 4.21 .سوء العالقة بين المعلمين ومدير المدرسة 71 77

 عالية 0.90 4.27 .انعكاس نم  شخصية المدير على إدارة المدرسة 72 72

 عالية 0.02 4.27 .ضع  وعي بعا المديرين بالمشكالت االجتماعية 74 74

79 72 
ضع  تفهم المدير لالئحة السلو  والموافبة في حل المشكالت 

 .الطالبية
 متوسطة 0.49 7.21

 عالية 4.90 4.49 المجمو  الكلي

 



  عارف بن حممد بن سند احلربي -عبدالعزيزبن سويلم بن عبداهلل الشمري 
 

ـ ــ ــ  ت

002 

يبييين الجييدول السييابق ترتييييب الفقييرات لمحييور المعوقييات الشخصية،حسيييب 

حييث توضي  النتيائذ أن فقيرتين . بية السيتجابات أفيراد عينية البحيثالمتوسطات الحسيا

تيدني مسيتوظ الرغبية ليدظ : " جاءت تم ل الدرجة العالية جيدا، ونصيهما عليى التيوالي

وفيييق ( 7.40)، وحصيييلت عليييى متوسييي  "الميييديرين لتيييولي مهيييام اإلدارة المدرسيييية 

عا مديري الميدارس عدم قدرة ب" ون  الفقرة ال انية ( 9.20)انحراف معياري بلغ 

وفقرة واحدة م ليت الدرجية المتوسيطة ونصيها " على اتبا  األساليب القيادية والمناسبة

ضيييع  تفهيييم الميييدير لالئحييية السيييلو  والموافبييية فيييي حيييل المشيييكالت الطالبيييية ، " 

بينما م لت سيبعة (   0.49)وفق انحراف معياري بلغ ( 7.21)وحصلت على متوس  

( . 7.40-7.21)قيد تراوحيت المتوسيطات الحسيابية ميا بيين و. فقرات الدرجية العاليية

وفييق ( 4.49)كمييا أشييارت النتييائذ إلييى أن المتوسيي  الحسييابي الكلييي لهيياا المحييور بلييغ 

 .وهو يم ل الدرجة العالية( 4.90)انحراف معياري 

ويفسر الباحث نتيجة الفقرات التي حصلت على أعلى متوس  حسيابي إليى أن 

ك يرة األعبياء : ولى مهمة اإلدارة المدرسية ألسباب ك يرة منهياالمديرين يبتعدون عن ت

. الملقاة عليهم، وابتعادهم عن تحمل المسنوليات،وحروجهم مين دائيرة االلتيزام الييومي

كما ان المديرين قد ال تكون لديهم سمات قيادية في التعليم نتيجة قلة الخبيرة أو تخيوفهم 

جب عليهم التقيد بها من الصادرة مين الجهيات من الخروج عن اللوائ  والقوانين التي ي

 .العليا للتعليم

ويفسر الباحث أيدا نتيجة الفقرة التي حصلت على أدنى متوس  حسيابي إليى 

أن مشكالت الطالب تحال في الغالب عليى المرشيد الطالبيي فيي المدرسية وان الميدير 

ل النتيجيية ويعييزو الباحييث تليي. غالبييا يتغاضييى عيين تطبيقهييا مراعيياة لظييروف الطييالب

بصورة عامة مين حيالل أن كيل فيرد فيي الحيياة ليه أبعياد وسيمات شخصيية ومشيكالت 

 .  حاصة تنعك  على مسيرة حياته الوفيفية سلبيا أو ايجابيا

ولمعرفية ترتييب المحياور  حسييب اسيتجابات أفيراد عينية البحييث فقيد تيم إيجيياد 

، كميا هيو موضي  فيي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الكلية لكيل محيور

 (1-7) الجدول رقم 
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 (1-7)جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث على 

 .محاور المعوقات اإلدارية لدظ مديري المدارس

ترتيب 

 المحاور
 المحاور

المتوس  

 الحسابي

االنحرافات 

 المعيارية
درجة 

 الممارسة

 عالية 00.40 4.49 يةالمعوقات الشخص 0

 عالية 2.44 4.24 المعوقات المادية 7

 عالية 2.74 4.27 المعوقات الفنية 4

 عالية 4.90 4.20 المعوقات اإلدارية 7

 عالية 44,04 4.27 المجمو 

يبيين الجييدول السييابق ترتيييب محيياور المعوقييات اإلدارييية التييي تواجييه مييديري 

يباً تنازليياً حسيب المتوسيطات الحسيابية السيتجابات المدارس االبتدائية بمدينة حائل ترت

أفييراد عينيية البحييث ، حيييث تشييير النتييائذ إلييى أن جميييع المحيياور جيياءت تم ييل الدرجيية 

العالية وان محور المعوقات الشخصيية جياء فيي الترتييب األول وحصيل عليى متوسي  

( 4.24)، تال  محور المعوقات المادية وحصل على متوس  بليغ ( 4.49)حسابي بلغ 

، بينمييا جيياء ( 4.27)، يييم محييور المعوقييات الفنييية وحصييل علييى متوسيي  حسييابي بلييغ 

محييور المعوقييات اإلدارييية  فييي الترتيييب الرابييع، وحصييل علييى متوسيي  حسييابي بلييغ 

وقييد أشييارت النتييائذ النهائييية إلييى أن المتوسيي  الكلييية لجميييع المحيياور بلييغ (.4،20)

 .وهو يم ل الدرجة العالية( 4.27)

الباحيث تليل النتيجية إليى أن المعوقيات الشخصيية للميديرين إلا تم ليت ويفسر 

وانعكست بصورة كبيرة على العمل ف نها تندي إلى غيياب العميل التنظيميي المنسسيي 

وتييدني مسييتوظ أداء وانجيياز المهييام التييي تقييوم فيهييا اإلدارة المدرسييية، كمييا أن وجييود 

هيا فيان لليل قيد يعيزظ إليى أن المهيام المعوقات اإلدارية في أحر المعوقيات وفقيا لترتيب

الرئيسيية التييي يقييوم بهييا المييدير هييي المهييام اإلدارييية ممييا يكييون مكلفييا ومسيياءل عيين 

 .التخفي  منها والحد من تأييرها على العمل اإلداري والتنظيمي في المدرسة

ويعزو الباحث تلل النتيجة بصورة عامة إلى أن أي تنظييم ومنهيا المدرسية ال 

عوقييات ولكيين المعييوق هييو التقيياع  عيين إيجيياد الحلييول اإلبداعييية لتلييل تخلييو ميين الم

المعوقات والعمل وفق حط  سليمة مراعية لمختل  الظيروف واألحيوال التيي تعيشيها 

 . المدرسة

التي كان من بين نتائجهيا ان ( هـ0749الحازمي،)وتتفق ها  النتيجة مع نتيجة دراسة  

تعيد مين أك ير المعوقيات التيي تواجيه ميديري  المعوقات المادية والتجهييزات المدرسيية

 .المدارس في انجاز مهامهم اإلدارية



  عارف بن حممد بن سند احلربي -عبدالعزيزبن سويلم بن عبداهلل الشمري 
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التيي كيان مين بيين نتائجهيا أن ( 7994الرحيليي،)وتتفق ها  النتيجة ميع نتيجية دراسية 

المعوقيات الفنيية مين المعوقييات التيي يواجههيا ميديري المييدارس، والتيي تتعليق بقدييايا 

 .طالب والمعلم والمدير والعاملين في المدرسةومشكالت التعليم التي تنعك  على ال

ونتييائذ ( هييـ0707الطليخييي،)وتتفييق نتيجيية هييا  الدراسيية ميين نتيجيية دراسيية 

التيي أشيارت كيل منهيا إليى إن مين معوقيات اإلدارة المدرسيية ( م7990بانيدة،)دراسية 

وقييد تنفييرد هييا  . التييي يواجههييا مييديري المييدارس هييي المعوقييات والمشييكالت اإلدارييية

اسة بمحور المعوقات الشخصية التي أشارت إليى أنهيا تم يل درجية عاليية مين بيين الدر

 .المعوقات التي تواجه مديري المدارس

 :نتائذ ومناقشة السنال ال اني: يانيا

 الخبرة؟ مديري المدارس االبتدائية بمدينة حائل باحتالف سنوات معوقات تختل  هل

سيطات الحسيابية واالنحرافيات ولةجابة عن هياا السينال فقيد تيم حسياب المتو

السييتجابات أفييراد  one way Anovaالمعيارييية واسييتخدام تحليييل التبيياين األحييادي 

عينة الدراسة حول المعوقات اإلدارية التي تواجه مديري المدارس االبتدائية في مدينية 

يوضيي  المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية ( 2-7)والجييدول رقييم . حائييل

 .أفراد عينة البحث على محاور المعوقات اإلدارية الستجابات

 (2-7)جدول رقم

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث 

 .على محاور المعوقات اإلدارية

 المحاور م

 متغير الخبرة العملية

سنوات  1أقل من 

(00) 

 09-1من 

 (72)سنوات

سنوات 09أك ر من 

(71) 

متوس  ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 00.94 17.22 07.00 70.22 00.17 70.09 المعوقات اإلدارية 0

 2.90 72.22 0.42 72.20 2.027 71.17 المعوقات الفنية 7

 4.01 77.779 0.91 40.42 4.77 44.74 المعوقات المادية 4

 2.49 44.029 4.19 42.01 2.41 42.99 المعوقات الشخصية 7

 40.49 020.42 42.04 044.74 40.40 022.09 المحاور مجتمعة

يبييين الجييدول السييابق المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية السييتجابات أفييراد 

هييا مييديري عينيية البحييث ميين المييديرين حييول محيياور المعوقييات اإلدارييية التييي يواجه

 .المدارس االبتدائية في مدينة حائل وفقا لمتغير الخبرة العملية

ولتحديد ميا إلا كيان هنيا  فيروق دالية إحصيائيا بيين اسيتجابات أفيراد عينية البحيث مين 

المديرين حول محاور المعوقات اإلدارية التي يواجهها مديري المدارس االبتدائيية فيي 
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 On ملية ، فقيد تيم اسيتخدام تحلييل التبياين األحيادي مدينة حائل وفقا لمتغير الخبرة الع

Way Anova  يوض  للل( 4-7)، والجدول رقم 

 (4-7)جدول رقم                                      

نتائذ تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث لمحاور المعوقات اإلدارية 

 .ر الخبرةالتي يواجهها مديري المدارس وفقا لمتغي

 مصدر التباين المحاور
 مجمو 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوس  

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوظ 

 الداللة

المعوقات 

 اإلدارية

 9.70 9.40 02.442 7 002.241 بين المجموعات

داحل 

 المجموعات
07990.274 24 042.977   

    20 07792.477 الكلي

 المعوقات

 الفنية

 9.70 9.47 11.444 7 000.724 بين المجموعات

داحل 

 المجموعات
2442.244 24 44.712   

    20 2219.099 الكلي

 المعوقات

 المادية

 9.04 0.42 077.204 7 770.747 بين المجموعات

داحل 

 المجموعات
2071.222 24 49.279   

    20 2407.099 الكلي

المعوقات 

 الشخصية

 9.22 9.70 70.904 7 77.974 بين المجموعات

داحل 

 المجموعات
7747.244 24 19.014   

    20 7747.099 الكلي

 المحاور

 مجتمعة

 9.79 9.07 0949.404 7 7079.407 بين المجموعات

داحل 

 المجموعات
099100.272 24 0012.479   

    20 097479.277 الكلي

فييراد عينيية يبييين الجييدول السييابق نتييائذ تحليييل التبيياين األحييادي السييتجابات أ

الدراسة من المديرين المعوقات التي تواجه مديري المدارس االبتدائية في مدينية حائيل 

حيث تشير النتائذ إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عنيد ، وفقا لمتغير الخبرة العملية

 .وللل جميع محاور البحث والمحاور مجتمعة(  α  =9.91)مستوظ الداللة 

جة إليى أن المعوقيات التيي يواجههيا ميديري الميدارس ويفسر الباحث تلل النتي

متعددة، ومن الطبيعي تواجدها فيي أي منسسية ومنهيا المنسسيات التربويية، وقيد يتفيق 

جميع أفراد عينة البحث باحتالف الخبرة بان تلمسهم لتلل المشكالت واحدة وليي  بنهيا 
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ليديهم جمييعهم مميا  تباين وللل من منطلق انهم يعملون وفق بيلة واحدة وواقع ملميوس

 .يستطيعون ان يقدوا تصورا متقاربا نحو المشكالت التي يواجهها مديري المدارس

التيي أشيارت إليى ( هيـ0771الشيمري،)وتتفق هيا  النتيجية ميع نتيجية دراسية 

عييدم وجييود فييروق حييول المشييكالت اإلدارييية لمييديري المييدارس وفقييا لمتغييير الخبييرة 

 .العملية

 :لسنال ال الثنتائذ ومناقشة ا: يال ا

مديري المدارس االبتدائية بمدينة حائل باحتالف المنهيل  معوقات تختل  هل

  العلمي ؟

ولةجابة عن هياا السينال فقيد تيم حسياب المتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات 

لتحديييييد االحتالفييييات بييييين متوسييييطات   T-Test" ت"المعيارييييية واسييييتخدام احتبييييار 

المعوقييات اإلدارييية التييي تواجييه مييديري المييدارس اسييتجابات أفييراد عينيية البحييث حييول 

يبيين نتيائذ ( 2-7)والجيدول رقيم . االبتدائية في مدينية حائيل بياحتالف المنهيل العلميي

 .للل

 (2-7)جدول رقم 

الستجابات أفراد عينة البحث لمحاور " ت"المتوسطات الحسابية ونتائذ احتبار 

 .المنهل العلميالمعوقات اإلدارية لمديري المدارس وفقا لمتغير 

 العدد متغير المركز الوفيفي المحاور
 المتوس 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (ت)قيمة 

مستوظ 

 الداللة

 المعوقات

 اإلدارية

 9.04 0.17 00.21400 70.2720 40 بكالوريوس فما دون

   0.21442 11.1711 00 أعلى من بكالوريوس

 المعوقات

 الفنية

 9.70 0.77 2.02770 72.2490 40 بكالوريوس فما دون

   2.20170 19.0202 00 أعلى من بكالوريوس

 المعوقات

 المادية

 9.02 0.47 2.40012 40.1009 40 بكالوريوس فما دون

   7.41907 74.0202 00 أعلى من بكالوريوس

المعوقات 

 الشخصية

 9.90 0.22 4.02797 42.1202 40 بكالوريوس فما دون

   1.10912 79.4242 00 أعلى من بكالوريوس

 المحاور

 مجتمعة

 9.07 0.14 47.29240 047.2942 40 بكالوريوس فما دون

   74.11227 020.7474 00 أعلى من بكالوريوس

 T-Test" ت"يبييين الجييدول السييابق المتوسييطات الحسييابية ونتييائذ احتبييار  

يواجههيا ميديري الستجابات أفراد عينة البحيث حيول محياور المعوقيات اإلداريية التيي 

حيييث تشييير النتييائذ إلييى عييدم . المييدارس فييي مدينيية حائييل وفقييا لمتغييير المنهييل العملييي

وللل في جميع المحياور (  α  =9.91)وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوظ الداللة 

 .وعلى مستوظ المحاور مجتمعة
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 ويفسر الباحث تلل النتيجة من منطلق أن تلل المشكالت يستطيع أن يالحظهيا

ولليل نتيجية الواقيع . ويتلمسها كل شخ  سواء أكان لو منهل علمي عال أم منخفا

 .الاي يعملون به لات البيلة والقوانين واللوائ  المتشابهة أو الموحدة

التيي أشيارت إليى ( هيـ0771الشيمري،)وتتفق هيا  النتيجية ميع نتيجية دراسية 

قييا لمتغييير المنهييل عييدم وجييود فييروق حييول المشييكالت اإلدارييية لمييديري المييدارس وف

 .العلمي

 :نتائذ ومناقشة السنال الرابع: رابعا

ما السبل  للتغلب على المشكالت اإلدارية التيي تواجيه ميديري الميدارس االبتدائيية مين 

؟  ولةجابييية عييين هييياا السييينال، تيييم اسيييتخراج المتوسيييطات الحسيييابية وجهييية نظيييرهم

على المعوقيات اإلداريية، وتيم  واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات سبل التغلب

 يبين للل(0-7)والجداول رقم . ترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها الحسابية

 (0-7)جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات الستجابات المديرين وفقاً لفقرات سبل التغلب على 

 المعوقات اإلدارية
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عالية  0.92 7.77 .توفير ما يلزم من التجهيزات الالزمة لةدارة المدرسية 70 17

 جدا

تفهم مديري المدارس والعاملين فيي المدرسية ألهميية االتصيال فيي  19 14

 .العمل المدرسي

 عالية  0.94 7.04

حيياق بييدورات متخصصيية لرفييع إتاحيية الفرصيية أمييام المعلمييين لاللت 10 24

 .كفاياتهم المهنية

 عالية 0.92 7.91

بنييياء ميييديري الميييدارس نيييو  مييين العالقيييات اإلنسيييانية فيييي العميييل  17 24

 . المدرسي

 عالية 0.07 7.97

اعتماد مدير المدارس على نظام اتصال مناسب للتواصل مع جميع  14 11

 .اإلطراف في العمل المدرسي

 عالية 0.94 4.27

إتاحيية الفرصيية أمييام مييديري المييدارس لاللتحيياق بييدورات تدريبييية  17 20

 .أيناء الخدمة

 عالية 9.04 4.27

اعتماد مديري المدارس بالوضوح والشفافية في تعامله مع العاملين  11 27

 .في المدرسة

 عالية 9.09 4.12

كييالوكالء، ) تزويييد المييدير بييالكوادر التييي تخييدم العمييل المدرسييي  12 29

 (ن، وأمناء مراكز مصادر تعلموالمرشدي

 عالية 9.02 4.14

 عالية 0.71 4.10 .توكيل المهام للعملين وفقا لقدراتهم وكفاياتهم الوفيفية 14 17
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 عالية 9.04 4.10 .وضع الخط  العلمية والعملية لتنفيا األعمال في المدرسة 12 70

 عالية 0.94 4.10 .دارستخفي  عبء األعمال اإلدارية الموكلة للمديرين في الم 10 10

 عالية 0.07 4.77 .فصل المشكالت الشخصية للمدير عن العمل المدرسي ومتطلباته 29 19

بناء مدير المدارس لقاعدة بيانات تخدم متطلبات العمل اإلداري في  20 12

 .المدرسة

 عالية 0.47 4.70

مييين  ميييدير الميييدارس درجييية مييين الصيييالحيات التيييي تناسيييب ميييع  27 10

 .ياتهممسنول

متوسط 0.91 4.42

 ة

متوسط 0.00 4.44 .توفير حدمة الصيانة الدائمة للتجهيزات واألبنية المدرسية 24 21

 ة

تحقيييييق التكامييييل بييييين دور المشييييرفين التربييييويين ودور مييييديري  27 22

 .المدارس

متوسط 0.19 4.77

 ة

إعالم المديرين عن عقد الندوات والمحاضرات التي تيرتب  بعملهيم  21 27

 .توجيههم للمشاركة فيهاو

متوسط 0.07 4.74

 ة

متوسط 0.74 4.04 .توكيل المهام للعملين وفقا لقدراتهم وكفاياتهم الوفيفية 22 14

 ة

الدراسييية العلميييية للوقيييوف عليييى مشيييكالت ومعوقيييات العميييل فيييي  24 12

 .المدرسة

متوسط 0.00 4.09

 ة

 المجمو  الكلي
4.12 

07.9

2 
 عالية

رتييييب فقييرات محيييور سييبل التغليييب علييى المعوقيييات يبييين الجيييدول السييابق ت

اإلدارية التي يواجهها ميديري الميدارس فيي مدينية حائيل حسيب المتوسيطات الحسيابية 

حيث توض  النتائذ أن فقرة واحدة م لت الدرجة العاليية . الستجابات أفراد عينة البحث

وبلييغ " رسيييةتييوفير مييا يلييزم ميين التجهيييزات الالزميية لييةدارة المد" جييدا والتييي نصييها 

وهييي تم ييل أعلييى (0.92)وفييق انحييراف معييياري بلييغ ( 7.77)متوسييطها الحسييابي 

متوس  حسابي من بين فقرات هاا المحور، وقد أشارت النتائذ إليى سيتة فقيرات م ليت 

الدرجة المتوسطة، وكان أدنى المتوسطات الحسابية لتلل الفقرات هي التي تن  عليى 

توكيييل المهييام للعملييين وفقييا لقييدراتهم " ونصييها   (14)الفقييرة رقييم: التييوالي بمييا يلييي

وفيق انحيراف معيياري ( 4.04)وحصيلت عليى متوسي  حسيابي " وكفاياتهم الوفيفية 

الدراسة العلمية للوقوف على مشكالت ومعوقيات " " ون  الفقرة ال انية ( 0.74)بلغ 

 وانحيراف معيياري(  4.09)وحصلت على متوس  حسيابي بليغ " العمل في المدرسة 

وقييد تراوحييت المتوسييطات . بينمييا م لييث اينييا عشييرة فقييرة الدرجيية العالييية( 0.00)بلييغ 

كما أشارت النتائذ إلى أن المتوسي  الحسيابي الكليي ( . 7.77-4.09)الحسابية ما بين 

وهييو يم ييل الدرجيية ( 07.92)وفييق انحييراف معييياري بلييغ ( 4.12)لهيياا المجييال بلييغ 

 .العالية
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لى أن عملية الرقابية وأسياليبها المتبعية فيي العميل ويفسر الباحث تلل النتيجة إ

تظهر مدظ انجازات اآلحرين وفعياليتهم، كميا يينعك  لليل عليى درجية التقيويم لجمييع 

كميا تعيزظ نتيجية أن متابعية األعميال . جوانب العمل في المدرسة وحتى تقيويم األفيراد

لوميات التكنولوجيية بيسر وسهولة إلى أن اإلدارة المدرسية ليم تفعيل اسيتخدام نظيم المع

 .على درجة متوسطة( 79)في عملية المتابعة والرقابة مما حصلت الفقرة رقم 

ويفسر الباحث الفقرة التيي حصيلت عليى أعليى متوسي  حسيابي إليى أن تيوفر 

تم يل  -المدرسية –التجهيزات ومتطلبات العمل في أي تنظيم ومنه المنظميات التربويية 

عميال وتحقييق األهيداف المنشيودة مين العميل، إل أن ركيزة أساسية من ركيائز تنفييا األ

عدم توفرها ال يستطيع المدير انجاز مهامه اإلداريية عليى الوجيه األكميل مميا تم يل ليه 

 .معيقا قويا يلجا إليه عند قصور  في تنفيا مهامه

كميا يفسير الباحييث الفقيرات التيي حصييلت عليى أدنيى متوسيي  حسيابي إلييى ان 

هم على صيالحيات تيوازي تليل المسينوليات عنيد التوكييل توكيل المعلمين دون حصول

فدييال عيين أن العيياملين فييي المدرسيية ميين . قييد تقيي  عائقييا أحيير أمييام اإلدارة المدرسييية

مديرين ومعملين قد ال يمتلكون المعرفة في مناهذ البحث لدراسة المشيكالت لتحدييدها 

 .بصورة علمية

 : تصةلر الدتالة 

 .الزمة لمتطلبات العمل في اإلدارة المدرسيةتوفير التجهيزات واألجهزة ال -

إتاحيية الفييرص أمييام مييديري المييدارس لاللتحيياق بييدورات تدريبييية فييي كيفييية حييل  -

 .المشكالت واليات التوصل إلى حلول مناسبة

تدريب المديرين عليى أسياليب البحيث العلميي لليتمكن مين إجيراء الدراسيات حيول  -

 .المشكالت والمعوقات في المدرسة
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 :م ا ع ليمة ال

، دار 0صيييييفية، ط-مدرسيييييية-اإلدارة تربويييييية(م7900)االبيييييراهيم، عيييييدنان بيييييدري 

 .اليازوري،عمان، األردن

 .دار االحياء العربي ، بيروت ، 07مجلد ، لسان العرب ، ( م0022)ابن منظور 

مكتبية : ندرية اإلدارة المدرسية في األلفية ال ال ية ،اإلسيك(.7990)أحمد ،أحمد إبراهيم 

 .المعارف الحدي ة

اإلدارة التربوييييية الفاعليييية ومدرسيييية ( م7907)انييييدراوس ،رامييييي جمييييال وآحييييرون 

 .، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،عمان، األردن0المستقبل، ط

اإلدارة واإلشيييراف التربويييية، النظريييية البحيييث ( م7994)البسيييتان ، احميييد وآحيييرون 

 .كتبة الفالح لننشر والتوزيع، الكويتوالممارسة، الطبعة االولى، م

مسييببات ضيغوط العمييل ليدظ مييديرات ميدارس التعليييم (. 7997) البليهيد، منييى صيال  

. جامعية المليل سيعود . رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة . فيي مدينية الريياض العيام

 كلية التربية

والتوزييع،  إدارة األزمات، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر( م7992)جاد ، محمود 

 .األردن/ عمان

المعوقييات التييي تعتييرض أداء إدارة المدرسيية لييدظ ( 0749)الحييازمي، أحمييد عيسييى 

رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة جامعية ، مديري الميدارس ال انويية بمحافظية جيدة 

 . كلية التربية -الملل عبدالعزيز 

أسيييييامة ، دار 0اإلدارة التربويييييية المعاصيييييرة، ط( م7992.)حاميييييد، سيييييليمان هاشيييييم

 .للنشر،عمان، األردن

، "تفيييويا الصيييالحيات ليييدظ القييييادات اإلداريييية( "7994)الحربيييي، ن بييين عطيييية 

 .السعودية،جامعة الملل سعود ، ( دراسة ماجستير غير منشورة)

أساسييييات اإلدارة، دار الحاميييد للنشييير والتوزييييع، ( م0002)حيييريم، حسيييين وآحيييرون 

 .األردن/ عمان

، دار المسييييرة للنشييير 7ط اإلدارة التربويييية،،(م7909) حسان،حسييين و العجميييي،ن

 .والتوزيع والطباعة، عمان، األردن

، عييالم 0اإلدارة والتخطييي  التربييوي راظ جديييدة، ط( م7990)درادكه،امجييد محمييود 

 .الكتب الحديث للنشر والتوزيع،عمان، األردن

فيييي القيييرن مبيييادم ومييداحل اإلدارة ووفائفهيييا ( م7909)الييدوري، زكرييييا وآحيييرون 

 .االردن/ الحادي والعشرين، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان

معوقييات اإلدارة المدرسييية ،  (هييـ 0770)حمييد بيين صييال  بيين عبييدالرحمن،الدوسييري 

بمحافظييية الخبييير بالمملكييية العربيييية ( بنيييين) ليييدظ ميييديري الميييدارس الحكوميييية 

 لكة البحرين ـ كلية التربيةالسعودية  رسالة ماجستير الجامعة الخليجية بمم
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 المدرسية االبتدائيية إدارة مشيكالت بعيا " ( 1985 ) العزييز عبيد أحميد ، الراشيد

 بين ن جامعيةاإلمام ، منشيورة غيير ماجستير رسالة " التعليمية الرياض بمنطقة

 . السعودية ، الرياض ، اإلسالمية سعود

كالت المعلمين التيي يواجههيا مش( . م 7994. ) الرحيلي ، عايا بن نافع بن عايا 

. رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة . المييدارس فييي محافظيية حفيير البيياطن  مييديرو

 ، جامعة الملل سعود الرياض ، كلية التربية

،  7في اإلدارة المدرسيية واإلشيراف التربيوي، ط(. 0004)رمزي ،عبد القادر رمزي

 .رمزي عبد القادر: عمان

اإلدارة التعليميييية واإلدارة المدرسيييية فيييي (. م7909)اللي ي،رشيييا: الزهييييري، ابيييراهيم

القييييرن الحييييادي والعشييييرين، دار األنييييدل  للنشيييير والتوزيييييع، المملكيييية العربييييية 

 .السعودية

دراسييات فييي اإلدارة المدرسييية، الطبعيية األولييى، دار ( م7909)السييمي ، عبدالمحسيين 

 .الحامد للنشر والتوزيع، عمان األردن

نظام التعليم في المملكة العربية السيعودية، دار ( م0002)ن السنبل، عبدالعزيز وآحرو

 .الخريجي للنشر والتوزيع، الرياض

العالقة بين بعيا متغييرات ( .  7994/  0777) شريدة ، هيام و األعرجي ، عاصم 

العليوم اإلنسيانية .إدارة األزميات كميا يراهيا متخياي القيرار فيي الميدارس ال انويية 

 . . 717 – 700:  0،    7مذ . واإلدارية 

دراسييية تقويميييية التخيييال القيييرارات فيييي اإلدارة ( " 0029) الطييياني ، زييييد سيييلمان 

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعية المنييا " المدرسية العراقية للمرحلة ال انوية 

 .، القاهرة مصر

المشيكالت اإلداريية والتعليميية التيي  أبيرز( . هيـ 0707.) الطلحي ، عليوي بن دحييل 

بمدينية الطيائ  مين وجهية  واجه مديري وميديرات الميدارس المتوسيطة النهارييةت

مكية . منشيورة  رسالة ماجستير غيير. نظر مديري ومديرات المدارس المتوسطة 

 المكرمة ، كلية التربية، جامعة أم القرظ

، دار وائيل للنشير، 7اإلدارة التربويية والسيلو  المنظيميي،ط( م7992)الطويل، هاني 

 .ألردنعمان، ا

اتجاهيات ميديري الميدارس االبتدائيية نحيو المسيياءلة ، ( 0770)يسيرظ رضيي ، عابيد 

الجامعية ،  رسالة ماجستير غير منشيورة، في اإلدارة التربوية في مملكة البحرين 

 الخليجية بمملكة البحرين ـ كلية التربية 

البنيات  ارسميد ميديرات تواجيه التي اإلدارية المشكالت، ( 7990)علي فناد، العاجز 

 الجامعية مجلية، المغييرات بيبعا غيزة وعالقتهيا بمحافظات األساسي التعليم في

  . 790 األول،ص العدد – التاسع المجلد ، اإلسالمية
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أدارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربويية، الطبعية األوليى، ( م7990)عايش، أحمد 

 .األردن/ دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان

موقيي  القيييادات اإلدارييية ميين تفييويا ،(7992)،غييائا سييعدون السييويقي  ، العتيبيي 

جامعية المليل ،(رسالة ماجستير غير منشيورة) ،السلطة وأير  على انجاز اإلعمال

 .السعودية،الرياض ،  عبد العزيز

 المدارس االبتدائيية التنظيمي  في الصرا  إدارة( م7994) ،ناي  بنت منيرة،العتيبي 

 .جامعة الملل سعود ، رسالة ماجستير ، مقترح  الرياض تصور بمدينة اتللبن

األصول العلمية ليةدارة والتخطيي  التربيوي، دار (. م7994)العردان، بدر بن عبد  

 .االندل  للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

العبيكيان . وكية المدحل إلى البحث في العلوم السل( . م0001)العساف ، صال  بن ن 

 الرياض. 

القيادة واإلشراف اإلداري، الطبعية األوليى، دار أسيامة ( م7909)الغزو، فاتن عوض 

 .للنشر والتوزيع، عمان األردن

فاعليية أداء ميديرة المدرسية االبتدائيية بالمنطقية (. م7990.)الغنام، نعيمة بنيت إبيراهيم

يير إدارة الجيودة الشياملة ، الشيرقية مين المملكية العربيية السيعودية فيي ضيوء معيا

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البحرين ، مملكة البحرين

، دار المسيييرة للنشيير والتوزيييع 7ط التخطييي  التربييوي،( م7990)غنيميية،ن متييولي 

 .والطباعة، عمان، األردن

المفيياهيم الحدي ييية فييي اإلدارة، النظرييييات والوفيييائ ، ( م0004)القريييوتي،ن قاسيييم 

 .لمكتبة الوطنية، عمان، األردنا

التطيييوير التنظيميييي، أساسييييات ومفييياهيم حدي ييية، الطبعييية ( م7994)الليييوزي، موسيييى 

 .األردن/ ال انية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان

 .اإلدارة المبادم والمهارات، الدار الجامعية، مصر العربية( م7992)ماهر، أحمد 

كليية ، ق الالمركزية اإلدارية في مستشيفى جنيينالتوجه نحو تطبي، مجدولين النعيرات 

 . م 7992رساله ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، الدراسات العليا 

 " الواقيع والمشيكالت الكوييت فيي المدرسية اإلدارة " ( 1988 ) يوس  ن ، المسيلم

  -97.العدد  ، األولى السنة ، الكويت ، التربية وزارة ، التربية مجلة

السلو  التنظيمي، مفياهيم وأسي ، سيلو  الفيرد والجامعية ( م7997)بي، كامل، المغر

 .األردن/ في التنظيم، الطبعة ال ال ة، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان 

المركزيية والالمركزيية فيي اإلدارة التربويية فيي ("7997)،رشيد حالد راشد، منصور

مية في محافظات شيمال فلسطين من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكو

جامعيييية النجيييياح ، (دراسيييية ماجسييييتير غييييير منشييييورة)، "الدييييفة فييييي فلسييييطين

 .فلسطين،نابل  ،الوطنية
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معوقييات اإلدارة المدرسييية لييدظ مييديري المييدارس ال انوييية ( م7997,(منيييرة، الهنييائي 

 .جامعة السلطان قابوس ،كلية التربية ، بالداحلية 

مكتبية الراشيد، ،ات فيي اإلدارة والتخطيي  التربيويقيراء(.م7990)الهنيدي، جمال ن 

 .المملكة العربية السعودية

 (.0409)وزارة المعارف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية 

ضغوط العمل وعالقتهيا بالقييادة التربويية ووجهية الديب  ، هانم بنت حامد ، ياركندي 

 (20)لخليذ العربي العدد مجلة رسالة ا، لدظ مديرات المدارس بمحافظة جدة 

إدارة األزميييات فيييي الميييدارس المتوسيييطة ( 7992)صيييبرية بنيييت مسيييلم ،اليحييييوي 

مجلية العليوم التربويية والدراسيات اإلسيالمية ، ، الحكومية للبنات بالمدينة المنيورة

 .كلية التربية ، جامعة الملل سعود بالرياض العدد ال امن عشر
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