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 الوستخلص:

التعرف علي دور اإلدارة التعليمية في تحقيق هدفت الدراسة الحالية الى 

التعرف علي دور ، واألساسي بدولة الكويت ية بمرحلة التعليمـداف المدرسـاأله

التعرف ، وهدفت الى لتالميذ مرحلة التعليم األساسيل اإلدارة التعليمية في تنمية العق

، واستهدفت علي دور اإلدارة التعليمية في تربية الجسم لتالميذ مرحلة التعليم األساسي

تعليم األساسي التعرف علي دور اإلدارة التعليمية في تكوين األخالق لتالميذ مرحلة ال

للوطن لتالميذ مرحلة نتماء التعرف علي دور اإلدارة التعليمية في حاجة تنمية االو

التراث ل التعرف علي دور اإلدارة التعليمية في نق، كما استهدفت التعليم األساسي

هذه الدراسة وانحصرت ذ  مرحلة التعليم األساسي. ـه لتالميـافي وإثرائـالعلمي والثق

ية  ودورهما في تحقيق أهداف مرحلة ـة والمدرسـين التعليميفي الكشف عن اإلدارت

ارك ـة مبـية بمحافظـاقتصرت هذه الدراسة علي المرحلة االساسكما التعليم االساسي. 

ألنه هو المنهج الذي يعتمد ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفيور بدولة الكويت. ـالكبي

كبير هنالك دور  نتائج على أنوأسفرت ال د في الواقع.ـتوجكما علي دراسة الظاهرة 

يم  االساسي ـتقوم به اإلدارتان التعليمية والمدرسية في تحقيق أهداف مرحلة التعل

قلة ل توجد صعوبات تواجه اإلدارتين التعليمية والمدرسية مثكما بدولة الكويت. 

المدرسي والكتب والمختبرات وتدريب المعلمين ل اإلمكانات المالية لمتطلبات العم

 ل.وتحسين بيئة العم، عدم توفر اإلمكانات لتحسين البيئة المدرسيةوالخدمة. أثناء 

مرحلة التعليم  –اإلدارة المدرسية  –اإلدارة التعليمية  –اإلدارة  :الكلوبث الوفتبحيت

 األساسي. 

Abstract: 

The present study aimed to identify the role of 

educational administration in achieving school goals in basic 
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education in Kuwait, in the development of the mind for the 

students of basic education, in the Physical development for 

students of basic education, in creating ethics for pupils in the 

basic education stage and identifying the role of education needs 

to develop national belonging to pupils in basic education. It also 

aimed to identify the role of the educational administration in the 

transmission of scientific and cultural heritage and enrich it for 

pupils in the basic education stage. This study was limited to 

revealing the educational and school departments and their role 

in achieving the objectives of the basic education stage. This 

study was also limited to the basic phase in Mubarak Al-Kabeer 

Governorate in Kuwait. The study followed the descriptive 

approach, because it is the approach that relies on studying the 

phenomenon as it exists in reality. The results revealed that there 

is a significant role played by the educational and school 

departments in achieving the objectives of the basic education 

stage in the State of Kuwait. There are also difficulties faced by 

the educational and school departments such as the lack of 

financial means for the requirements of school work, books, 

laboratories and the training of teachers during the service. Lack 

of possibilities to improve the school environment and to 

improve the work environment. 

Keywords: Administration - Educational Administration - 

School Administration - Basic Education. 

 الوقذهت

يعتمددد نجدداح أي م سسددة ةاإلضددافة إلددى تددوفر اإلمكانيددات الماديددة ، والبشددرية 

الالزمة ةالدرجة األولى على قدرة وكفاءة إدارتها في تسيير هدذه الم سسدة ، فحتدى إذا 

ة،يدددي مددا تددوافرت جميددع اإلمكانيددات المهيدد،ة للنجدداح ، ولددم توضددع هددذه اإلمكانيددات 

إداريين ناجحين قادرين على استغاللها االستغالل األمثدل فد ن هدذه اإلمكانيدات سدتهدر 

وةالتالي فشل ةرنامج تلك الم سسة ، وينطبدق هدذا علدى الم سسدات التعليميدة المختلفدة 

مثلهددا مثددل الم سسددات األخددرى ، فعددن طريددق اإلدارة التعليميددة يددتم تن دديم اإلمكانيددات 

فيمدددا ةينهدددا ، وتوزيدددع اإلمكانيدددات الماديدددة المتمثلدددة فدددي المبددداني البشدددرية ، والتنسددديق 
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والمعامدل والددورش و غيرهددا حسددص التخصصددات ، وحسددص قدددرة كددل عنصددر ةشددري 

علددى اسددتغالل العنصددر المددادي المتددوفر ، واإلدارة المدرسددية ةاعتبارهددا جددزءا  مددن 

ديددد المسدد وليات اإلدارة التعليميددة تعمددل علددى التنسدديق لتن دديم أعمددال المعلمددين ، وتح

تفاديا  إلضاعة الجهد ، و الوقت ، والمال ، وتحاشيا للتضارب ، والتكرار في األعمدال 

. وللمدرسددة أهميتهددا ، ودورهددا الفعددال فددي الرقددي ةددالمجتمع ، فبعددد التنشددئة األسددرية 

للطفل في ةيته وتعلمه ةعض المهارات االجتماعية المهمة تقوم المدرسة ةتنشدئة األةنداء 

تهم ترةيددة مقصددودة وموجهددة لتحقيددق أهددداف المجتمددع حيددث أن أهددداف اإلدارة وتددرةي

المدرسية تتميز ةالدقة ، والتنوع ، ةين األهداف العامة التدي يسدعى المجتمدع لتحقيقهدا ، 

وةين أهداف المدرسة الخاصة التدي هدي جدزء مدن أهدداف اإلدارة التعليميدة ، ومدا مدن 

ختلدف المجداالت الحياتيدة يلقدي عدصء جديددا  شك فدي أن التطدور العلمدي الحدديث فدي م

على مدير المدرسة حيث أن تقدم األمدم يقداس ةمددق تقددمها فدي ميددان العلدوم لهدذا وال 

يمكننا تحقيق أمانينا في مجاالت التقدم العلمي ةالمصادفة أو عن طريق ضرةات الحد  

طنيدددة ، ةدددل يتطلدددص ذلدددك إدارة مدددن ذوي الكفددداءات العاليدددة علدددى قددددر عدددال مدددن الو

واإلحسدداس ةالمسدد ولية . وللعمليددة التعليميددة مجموعددة مددن األركددان األساسددية وهددي 

الطالص والمعلم والمنهج الدراسي ، واإلدارة المدرسية ، فاإلدارة المدرسية عبدارة عدن 

مجموعددة مددن النشدداطات ، والجهددود المنسددقة التددي يقددوم ةهددا مجموعددة مددن العدداملين ، 

عناصددر اإلدارة ، فهددو اإلداري األول ، ويقددف علددى ويعتبددر مدددير المدرسددة مددن أهددم 

 رأس التن يم اإلداري المدرسي .

 هشكلت الذراست :

يعد تحقيق أهداف مرحلة التعليم األساسي أساس من أهم األسس للتقدم في 

مجاالت الحياة المختلفة وهو خطوه مهمة وأساسية في إحداث التغيير ةهدف التنمية 

ق أهداف مرحلة التعليم األساسي محل ن ر ودقة من اجل فاالتجاه الحديث إلي تحقي

وغياب االهتمام ةتحقيق أهداف مرحلة التعليم األساسي وعدم وجود  التغيير والتطوير.

ةرامج خاصة تستند إليها اإلدارات العليا ي دي الي عدم تحقيق درجة عالية من النجاح 

ومع انتشار التعليم  مرحلة.ليمية المترتبة علي هذه الواالنجاز في المراحل التع

وتوسعه في دولة الكويت ةرزت الحاجة إلي تحقيق أهداف مرحلة التعليم األساسي 

لإلدارة التعليمية دور في تحقيق األهداف المدرسية ةمرحلة  المرجوة من التعليم.

التعليم األساسي ، ة،نها تبحث عن مفهومها وتطويرها ووظائفها التي تجعل األهداف 

ة تتحقق وقام ةهذا البحث ةعد التمحيص ةواقع اإلدارة التعليمية ةمرحلة المدرسي

األساس ةشكل عام ، سواء كان في اإلدارة و أسلوةها أم من حيث التالميذ في تنمية 

جوانبهم الشخصية و حتی البيئة المدرسية والمجتمع المحلي، ةاإلضافة إلى العالقات 

التي ةصالحها يمكن أن تتحقق األهداف ، المتبادلة ةين جميع األطراف المذكورة 
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واإلدارة ةشكل عام هو موضوع واسع جدا  ، والخوض فيه هو ليس من السهل، فهو 

يحوي في مضمونه و مفهومه الكثير من المعطيات واألمور التي يجص على اإلداريين 

أن يكونوا واعيين ةها حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع كل ال روف والمعطيات 

لفة ةشكل جيد وفعال، وةينما تعد اإلدارة عماد النهوض ةم سسات المجتمع المخت

المختلفة، وإن تعددت أو اختلفت اإلدارات إال أن هدفها في النهاية واحد وهو النهوض 

ةالم سسة وتحقيق أهدافها ة،قل وقت وأوفر جهد ، واإلدارة الترةوية ك،ي إدارة أخري 

متمثلة في إنتاج مواطن صالح من خالل وضع ةرامج لها غاياتها وأهدافها المنشودة ال

ترةوية ناجحة للوصول إلي األهداف المحددة من خالل قرارات تنفذها اإلدارة 

 التعليمية التي هي جزء من اإلدارة الترةوية فهي التي تعني ةتحقيق تلك األهداف.

وتشدددكل اإلدارة المدرسدددية جدددزءا مدددن اإلدارة التعليميدددة وصدددلتها ةهدددا صدددلة 

الخدداص ةالعددام فدداإلدارة المدرسددية هددي المسددئولة عددن تنفيددذ سياسددات اإلدارة التعليميددة 

ون را لما للمدرسدة مدن أهميدة ةالغدة فدي تحقيدق األهدداف الترةويدة وفدي تنفيدذ الخطدط 

المرسدددومة مدددن خدددالل المنددداهج الدراسدددية والطدددرق واألسددداليص الترةويدددة فانددده مدددن 

ير وتحسددين اإلدارة المدرسددية مددن خددالل الضددروري ةددذل كافددة الجهددود الممكنددة لتطددو

وضع معايير لتحقيق األهداف المدرسية ةمرحلة التعليم األساسدي. لدذلك صداغ الباحدث 

مدددا دور اإلدارة التعليميدددة فدددي تحقيدددق األهدددداف :  مشدددكلة الدراسدددة ةالسددد ال الدددرئيس

 المدرسية ةمرحلة التعليم األساسي؟

 أهذاف الذراست:

 ق األهداف التالية: تسعي هذه الدراسة إلي تحقي

التعددرف علددي دور اإلدارة التعليميددة فددي تحقيددق األهددداف المدرسددية ةمرحلددة التعلدديم  -

 األساسي ةدولة الكويت.

 التعرف علي دور اإلدارة التعليمية في تنمية العقل لتالميذ مرحلة التعليم األساسي . -

 مرحلة التعليم األساسي .التعرف علي دور اإلدارة التعليمية في ترةية الجسم لتالميذ  -

التعدددرف علدددي دور اإلدارة التعليميدددة فدددي تكدددوين األخدددالق لتالميدددذ مرحلدددة التعلددديم  -

 األساسي 

التعددرف علددي دور اإلدارة التعليميددة فددي حاجددة تنميددة االنتمدداء للددوطن لتالميددذ مرحلددة  -

 التعليم األساسي .

ثقدافي وإثرائده لتالميدذ التعرف علي دور اإلدارة التعليميدة فدي نقدل التدراث العلمدي وال -

 مرحلة التعليم األساسي .

 أهويت الذراست:

تستسقي أهمية الدراسة فالقارئ من خاللها يسدتطيع فهدم ومعرفدة ماهيدة األمدور 

الكثيرة التدي تتعلدق ةداإلدارة التعليميدة وكيفيدة ت،ثيرهدا علدي تحقيدق األهدداف المدرسدية 
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ق وأساليص العمل اإلداري حتي يتبندوا ومنها يمكن لإلداريين والفنيين االستفادة من طر

األفضل من تلك األساليص وةالتالي تحقق األهداف المدرسية وت،تي أهمية الدراسدة فيمدا 

 يلي:

تبددرز دور اإلدارة التعليميددة فددي تحقيددق األهددداف المدرسددية الجيدددة والفاعلددة وكيفيددة  -

 ولة الكويت .تطبيق وظائفها وتفادي أثارها السلبية ةمرحلة التعليم األساسي ةد

 تبرز دور اإلدارة التعليمية في تنمية العقل لتالميذ مرحلة التعليم األساسي . -

 تبرز دور اإلدارة التعليمية في كيفية ترةية الجسم لتالميذ مرحلة التعليم األساسي . -

مسدداعدة التالميددذ فددي تكددوين األخددالق التكددوين الصددحيح السددليم الددذي يتماشددي مددع  -

 التطورات الحديثة .

ت هر دور اإلدارة التعليمية في حاجة تنمية االنتماء للوطن والحفاظ عليه لددي تالميدذ  -

 مرحلة التعليم األساسي .

تبدرز دور اإلدارة التعليميدة فدي نقدل التددراث العلمدي والثقدافي وإثرائده لتالميدذ مرحلددة  -

 التعليم األساسي .

 أسئلت الذراست:

 من األتي:من خالل عرض المشكلة تتكون أسئلة الدراسة 

مدددا دور اإلدارة التعليميدددة فدددي تنميدددة العقدددل لتالميدددذ مرحلدددة التعلددديم األساسدددي ةدولدددة  -

 الكويت؟

مددا دور اإلدارة التعليميددة فددي ترةيددة الجسددم لتالميددذ مرحلددة التعلدديم األساسددي ةدولددة  -

 الكويت؟

لدة ما دور اإلدارة التعليمية في تكوين األخالق لدي تالميذ مرحلة التعليم األساسدي ةدو -

 الكويت؟

مددا دور اإلدارة التعليميددة فددي تنميدددة حاجددة االنتمدداء للدددوطن لتالميددذ مرحلددة التعلددديم  -

 األساسي ةدولة الكويت؟

ما دور اإلدارة التعليمية في مساعدة التالميذ في نقل التدراث العلمدي والثقدافي وإثرائده   -

 لتالميذ مرحلة التعليم األساسي ةدولة الكويت؟

 فروض الذراست:

 دور تقوم ةه اإلدارتان التعليمية والمدرسية من حيث الهيكلة .هناك  -

لإلدارتددين التعليميددة والمدرسددية دور كبيددر فددي تحقيددق األهددداف التعليميددة للمرحلددة  -

 اإلعدادية ةدولة الكويت.

 لكل من اإلدارتين التعليمية والمدرسية اختصاصات ومهام تقوم ةها كل إدارة . -

 اإلدارتين من حيث ةيئة العمل واحتياجاتها .توجد إمكانات متوفرة لكل من  -

 وجود فرص كافية للتدريص ةاإلدارتين من اجل تحقيق األهداف . -
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 هناك صعوةات تواجه اإلدارة التعليمية والمدرسية. -

 خضعت هذه الدراسة للحدود التالية:حذود الذراست: 

: تنحصددر هددذه الدراسددة فددي الكشددف عددن اإلدارتددين التعليميددة  الحددذود الوىعددى يت

 والمدرسية ودورهما في تحقيق أهداف مرحلة التعليم االساسي.

: اقتصددرت هددذه الدراسددة علددي المرحلددة االساسددية ةمحاف ددة مبددارك  الحددذود الوكبًيددت

 الكبير ةدولة الكويت .

 هٌهج الذراست :

المدنهج الددذي يعتمدد علددي دراسددة اتبعدت الدراسددة المدنهج الوصددفي ، ألنده هددو 

 ال اهرة كما توجد في الواقع.

 هصطلحبث الذراست:

: هي نوع من السلوك يوجد في كافة التن يمات اإلنسانية ، وتعني تن ديم معدين  اإلدارة

لتسيير وتنفيذ أعمال مختلفة يقوم ةها عددد معدين مدن األفدراد لتحقيدق هددف معدين ة،قدل 

 ( .81، 8991ممكنة )عبد الغني عبود،  جهد في أسرع وقت وة،قل تكلفة

: اإلدارة عبدارة عدن مجموعدة مدن األعمدال المتشداةكة والمتراةطدة  التعريف اإلجرائد 

مددع ةعضددها ةصددورة من مددة لتسدديير العمددل ةطريقددة من مددة مددن اجددل الوصددول إلددي 

 األهداف المرجوة علي أكمل وجه .

تبناهدا المجتمدع لتن ديم العمليدة : هي مجموعدة مدن اإلجدراءات التدي ي اإلدارة التعليويت

 ( .85، 5182، محمد حسن العمايرةالترةوية في الم سسات واألفراد )

: اإلدارة التعليمية هي مجموعة من العمليات التي تتكامل فيما ةينهدا  التعريف اإلجرائ 

لتحقيق أهداف الترةية وهدي جدزء مدن اإلدارة العامدة وتتركدز علدي مسدتوي المحليدات 

 ير التعليم حيث تتسق سياسة الترةية والتعليم مع السياسة العامة .يرأسها مد

: تعددرف اإلدارة المدرسددية ة،نهددا عمليددة من مددة تسددعي إلددي تحقيددق  اإلدارة الوذرسدديت

أهداف المدرسة ة،قل قدر من الجهد والوقت ضمن اإلمكانات المتاحة من خالل تنسديق 

 (81، 5188، د المطلصتيسير عبجهود العاملين وتوجيهها نحو األهداف )

: اإلدارة المدرسددية هددي مجموعددة الجهددود المنسددقة والمتحدددة التددي  التعريددف اإلجرائدد 

يقددوم ةهددا فريددق مددن العدداملين فددي المدرسددة ةهدددف تحقيددق األهددداف الترةويددة داخددل 

 المدرسة لترةية أةنائها ترةية صحيحة سليمة وعلي أسس سليمة .

التعليم المتوسط وهدو المسدتوي التعليمدي الدذي يكدون : وتسمي هرحلت التعلين االسبس 

ةددين التعلدديم االةتدددائي والثددانوي ويتكددون مددن ثددالث أو أرةددع مراحددل أساسددية مدددة كددل 

 مرحلة سنة دراسية كاملة .
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 أهذاف التعلين األسبس  وإدارته الوذرسيت:

ةية األهداف العامة للترتستمد مرحلة التعليم األساسي في الكويت أهدافها من 

، والتي تستمد أهدافها من األهداف القومية الكبري علي مستوي الدولة من والتعليم

مطالص المجتمع واحتياجاته وفي أطار متطلبات العصر الذي توجد فيه ويتحدد الهدف 

العام للتعليم في مرحلة التعليم األساسي هو إعداد  جيل من التالميذ من اجل المواطنة 

دهم للعمل في مجتمع المعرفة ةاإلضافة إلي إعدادهم للتعلم في في مجتمع عالمي وإعدا

 المستقبل مدي الحياة .

 التي يمكن سردها كالتالي: االستراتيجيةوهناك العديد من األهداف 

ةناء المواطن الكويتي الم من ةالقيم الدينية والمعتز ةثقافته الوطنية والعرةيدة والمددعم  -

ثقافددات العددالم مددع تقدددير القدديم الثقافيددة فددي لدددور وطندده القددومي والمنفددتح علددي 

 الحضارة اإلنسانية المعاصرة .

تحقيددق التنميددة الشدداملة المتكاملددة للطالددص الكددويتي فددي جوانبدده الجسددمية والمعرفيددة  -

والمهارية والوجدانية واألخالقية واالجتماعية ةما يجعله قادرا  علدي التكيدف مدع 

يدددة ، مدددع كفاءتددده فدددي العمدددل الجمددداعي المتغيدددرات المحليدددة واإلقليميدددة والعالم

والتعاوني مدركا  في العمل الجماعي والتعداوني مددركا  لحقوقده ومقددرا  ألدواره 

 وواجباته .

إعددداد الطالددص الكددويتي ذي العقليددة القددادرة علددي مواجهددة التغيددرات السددريعة محليددا   -

عص وعالميا  والتصدي لما يحملده المسدتقبل مدن مفاجدمت ومواقدف جديددة قدد يصد

 التنب  ةها 

الوصددول ةددالمتعلمين إلددي مسددتوي اإلتقددان والجددودة فددي عصددر سددريع التغيددر يتطلددص  -

مهددارات متناميدددة ومعددارف متدفقدددة . فاالكتفدداء ةالمسدددتويات الدددنيا للمعرفدددة أو 

 المهارة هو اخطر معوقات التنمية في الحاضر والمستقبل .

ار وتقدددير الددرأي اآلخددر تنميددة العقددل الددذي يتضددمن التصددحيح الددذاتي وتصددويص المسدد -

 واستثمار أفضل ما فيه وهو ما يعني التحرر من التسليم ةالرأي الواحد .

الت،كيددد علددي أن يصددبح المددتعلم قددادرا  علددي إنتدداج المعرفددة ومددا تتضددمنه مددن ممارسددة  -

 لعملياتها دون االقتصار علي دور المستهلك والمستخدم السلبي لها .

مدد علدي الدذات . فدالتعلم الدذاتي احدد المبدادئ األساسدية الت،كيد علي مفهدوم الدتعلم المعت -

الموجهة للتعلم في المسدتقبل فضدال عدن انده احدد المكوندات األساسدية فدي الثقافدة 

 الكويتية.

الت،كيددد علددي مبدددأ التعلدديم المسددتمر مدددي الحيدداة . فددالتعلم مدددي الحيدداة هددو احددد مفدداتيح  -

التدددريص المسددتمر اسددتجاةة القددرن الحددادي والعشددرين وفيدده الةددد مددن التعلدديم و



 Doi: 10.33850/jasep.2020.67798                           د/ نايف الرشيدي                             
 

ـ ــ ــ  ت

8 

لحاجات المجتمع المتجددة وظروف سوق العمل المتغيرة ومقاةلة التحديات التي 

 يفرضها عالم سريه التغير.

 هفهىم اإلدارة واإلدارة العبهت واإلدارة التربىيت:

: وجدت اإلدارة منذ وجد اإلنسان علي األرض مثل تن يمه لحياتده فهدذا  اإلدارة العبهت

إلدارة ، ولكنها تختلف اليوم عمدا كاندت عليده فدي الماضدي فقدد كاندت ةسديطة نوع من ا

ومحددة ، ةينما اليوم هي معقدة لتعقد العمل في هذا القرن وتختلف فدي تعقيددها لطبيعدة 

إدريدس، ثريدا الحال من مجال إلي آخر حسص حجم المن مة ونوعياتهم وتخصصاتهم )

 ( .851،  5182، محمد

صوله وأسسه ومبادئه وتستطيع أن تقول أن أول من تصددي لدراسدة واإلدارة كعلم له أ

اإلدارة ةشددكل علمددي هددو )فدددريك تددايلور( وقددد تدد،ثرت اإلدارة فددي العددالم ة،فكدداره وقددد 

عرفها فدريك تايلور ة،نها )المعرفدة الدقيقدة لمدا نريدد مدن الرجدال أن يفعلدوه ثدم الت،كيدد 

 ( .2، 8911، صالح عبد الحميد.) من أنهم يقومون ةعملهم ة،حسن طريقة وأرخصها

 اإلدارة التربىيت :

اإلدارة الترةوية أو )اإلدارة التعليمية كمدا يطلدق عليهدا أحياندا ( مجدال تطبيقدي 

 في ميدان الترةية والتعليم لمبادئ ون ريات اإلدارة العامة .

والتوجيده وتشترك اإلدارة الترةويدة مدع اإلدارة العامدة فدي عمليدات التخطديط والتن ديم 

والمتاةعة والتقويم واتخاذ القرارات ووضع القوانين واللوائح الالزمة لتنفيدذ هدذا العمدل 

، عمر حسدن مسدادواإلشراف عليه ويمكن حصر عمل اإلدارة في ثالث نقاط رئيسية )

5112 ،2: ) 

 وضع األهداف العامة للتعليم وتحديد االستراتيجيات التعليمية. -

 الناشئين وإعدادهم للحياة .تنفيذ األهداف،أي ترةية  -

 توفير القوي البشرية واإلمكانات المادية  لتحقيق ذلك . -

 األًوبط الوختلفت لإلدارة التربىيت :

لإلدارة أنماط مختلفة مدن مجتمدع إلدي أخدر حيدث هنداك نمدط اإلدارة الترةويدة 

المركزية حيدث تكدون درجدة الضدبط والتوجيده مدن السدلطة السياسدية المركزيدة كبيدرة 

وقوية الت،ثير فدي عمدل اإلدارة الترةويدة وهنداك نمدط الالمركزيدة التدي تسدتمد طبيعتهدا 

من الن ام األساسدي وهنداك نمدط اإلدارة الدذي يجمدع ةدين مركزيدة التخطديط والتوجيده 

 من جهه وحرية التنفيذ اإلقليمي والمحلي من جهة أخري .

  هجبالث  ول اإلدارة التربىيت :

المجدداالت الرئيسددة التاليددة :كمددا ذكرهددا )عمددر حسددن مسدداد، يمكددن حصددرها فددي 

5112 ،89:) 

 االستجاةة الحتياجات البيئة االجتماعية  وتطويرها . -
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 رعاية الطلبة وتنمية شخصياتهم . -

 رعاية أفراد الهيئة التعليمية والعاملين . -

 تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس . -

 لمادية .ت،مين العناصر البشرية والتسهيالت ا -

اإلدارة التعليميدددة : العلدددم والدددتعلم ضدددرورة مدددن ضدددرورات الحيددداة لإلنسدددان وعدددن 

طريقهمدددا تتقددددم البشدددرية وتدددنهض األمدددم وتتفدددوق الشدددعوب ألن التعلددديم خدمدددة ذات 

أهميددددة  كبيددددرة للجماعددددات اإلنسددددانية ،فعددددن طريقدددده يددددتم إعددددداد القددددوي البشددددرية 

الفكدددددر واالةتكددددار ثددددم التقددددددم المدرةددددة التددددي تمددددد المجتمدددددع ةنوعيددددات المعرفددددة و

واالزدهدددددار . اإلدارة التعليميدددددة ندددددوع مدددددن اإلدارة العامدددددة ألنهدددددا تدددددتم فدددددي وسدددددط 

اجتمددداعي قوامددده مجموعدددات متفاعلدددة مدددع القدددوي البشدددرية هددددفها خدمدددة التلميدددذ ، 

وهددد الء هدددم األجيدددال الناشدددئة والتدددي تمثدددل اللبندددات األولدددي فدددي نهضدددة المجتمدددع 

 (81، 8999 محمد منير مرسي،)

 ( :94, 8002 محمد حسنين العجمي،أهويت اإلدارة التعليويت )

 اإلدارة التعليمية تساعد المعلم على تخطيط وتنفيذ مادته التي يقوم ةتدريسها . -

 تساعد المعلم على معرفة حدود وظيفته وموقفه من الهرم التن يمي للعملية التعليمية  -

 على األساليص القيادية المتعددة لن يستطيع المعلم ترةية وتوجيه التالميذ إال إذا تعرف  -

تعددين المعلددم علددى فهددم كافددة مددا يوكددل إليدده مددن مهددام إداريددة أو إشددرافية ومددا يقدمدده  -

 للمجتمع من خدمات .

تمكددن المعلددم مددن االشددتراك فددي كافددة اللجددان التددي يكددون عضددو فيهددا  ةاإلضددافة إلددى  -

 أعمالها .متاةعة 

 معرفة اإلدارة التعليمية ينمي مهارات التخيل واإلةداع والتطوير لدى المعلمين . -

 ( :00, 8002 محمد حسنين العجمي،أهذاف اإلدارة التعليويت ) 

 رسم السياسة التعليمية ومساعدة اإلدارة المدرسية فيا وماليا في تنفيذها . -

اإلشددراف علددى اإلدارة المدرسددية لضددمان تنفيدددذ السياسددات وةالتددالي الوصددول إلدددى  -

 األهداف. 

 وضع خطط التطور والنمو الالزم للمدرسة في المستقبل . -

 إمداد اإلدارة المدرسية ةالقوى البشرية الالزمة . -

 إيجاد البيئة الصالحة لتحقيق األهداف المنشودة . -

 المدارس حاضرا ومستقبال . اإلشراف التام على تنفيذ مشاريع -

 وظبئف اإلدارة التعليويت :

 ( :1، 5112أهم وظائف اإلدارة التعليمية كما ذكرها)أحمد إةراهيم أحمد، 

 القيام ةبرنامج فعال لتحقيق العالقات الناجحة ةين المدرسة و المجتمع . -
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النمددو تطددوير المندداهج الدراسددية لتطددوير العمليددة الترةويددة ومسدداعدة المعلمددين علددي  -

 المهني 

 القيام ةتوفير الخدمات التي تكمل التعليم المن م داخل الفصل . -

تدددوفير القدددوي البشدددرية الالزمدددة لتنفيدددذ البدددرامج التعليميدددة ورسدددم سياسدددة العددداملين  -

 وتوجيههم واإلشراف عليهم .

االهتمدددام ةالشدددئون الماليدددة مثدددل إعدددداد الميزانيدددات ومرتبدددات المعلمدددين وعالواتهدددم  -

 والمشتريات والمناقصات وعمل الميزانية الختامية .وترقياتهم 

 خصبئص اإلدارة التعليويت :

هناك عدة عوامل مشدتركة ةدين ميددان اإلدارة التعليميدة وميدادين اإلدارة العامدة وإدارة 

األعمددال وغيرهددا . اإلدارة التعليميددة لهددا خصددائص تتميددز ةهددا مددن حيددث األغددراض 

 والوظيفة.

عة عناصر مميدزة لدإلدارة التعليميدة هدي كمدا ذكرهدا )محمدد أقترح كاميل وزمالؤه سب

 (91، 5111منير، 

 ضرورتها الملحة  -

 المن ور الجماهيري -

 تداخل الوظائف والفعاليات  -

 تملف العالقات الضرورية -

 مشكالت القياس والتقويم  -

 الت،هيل الفني والمهني للمعلمين -

 العىاهل الوؤثرة  ل  اإلدارة التعليويت :

اإلدارة التعليمية مدن ةلدد إلدي ةلدد أخدر ومدن العوامدل المد ثرة علدي اإلدارة كمدا تختلف 

 (12:  13، 5111ذكرها )صالح إةراهيم وحنان عبد الحليم، 

 العوامل االجتماعية -

 العوامل الطبيعية والجغرافية واقتصادية -

 العوامل السياسية   -

 العىاهل االجتوب يت:

 الحضارة العمرانية : - أ

والحركة العمرانية تفرض علدى اإلدارة التعليميدة التزامدات كثيدرة وتجعلهدا إن التطور 

 تعاني الكثير من المشاكل كالتوسع في الخدمات التعليمية .

 عدد السكان:   - ب
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التزايد السكاني أيضا يفرض على اإلدارة التعليمية العديدد مدن المشدكالت ينبغدي عليهدا 

ن السدكان ووجدود األقليدات أو المجموعدات أن تسعى لحلهدا ، وكدذلك عددم التجدانس ةدي

 العنصرية أو الطوائف الدينية يفرض مشاكله على اإلدارة التعليمية .

 القوى والضغوط االجتماعية : - ج

إن زيادة الطموح عند اآلةاء في حصول أةنائهم على تعلديم جيدد يترتدص عليده مشدكالت 

لتحاق ةدالتعليم الثدانوي والجدامعي ، إدارية وتعليمية كمشكالت زيادة فترة اإللزام أو اال

كذلك ف ن وضع المرأة ودورها االجتمداعي وةدرامج الدراسدة المناسدبة للفتداه أو تركهدا 

المدرسة أو انفصالها ، وكذلك دخولها إلى سدوق العمدل يفدرض مشدكالت أخدرى علدى 

 اإلدارة التعليمية والةد من حلها .

 العىاهل الطبيعيت والجغرافيت واالقتصبديت .

فمدددثال األةنيدددة التعليميدددة والمدرسدددية والقيدددود المتعلقدددة ةالسدددن ون دددام اإللدددزام 

والحضور يلزم اإلدارات التعليمية أن تقع مسئولية تخطيط التعليم في ضدوء احتياجدات 

البالد االقتصادية والقومية وكدذلك فد ن التطدور الصدناعي ومدا يترتدص عليده مدن نشدوء 

مدا يتطلبده مدن إعدداد مهندي وةدرامج تدريبيدة صناعات جديدة واستحداث مهن أخدرى و

 مناسبة يفرض على اإلدارة التعليمية مشاكل كثيرة تسعى لوجود حلول لها .

 العىاهل السيبسيت :

مددن المعددروف أن اإلدارة التعليميددة تتدد،ثر ةددالمفهوم السياسددي للدولددة وتددرتبط 

وأجهزتهدا المختلفدة لدذا فقامدت ةالسياسة العامة لها وتت،ثر ةاتجاهات الدولة وتشريعاتها 

 الدولة ةفرض سيطرتها على التعليم حيث انه من األمور الهامة في المجتمع .

:العمليات الرئيسية لإلدارة التعليمية سبع عمليات كما ذكرهدا    وليبث اإلدارة التعليويت

 (38:  31، 5111)صالح إةراهيم وحنان عبد الحليم، 

را أساسيا  مدن عناصدر اإلدارة التعليميدة وهدو مرحلدة التخطيط : يعتبر التخطيط عنص -

التفكيددر التددي تسددبق تنفيددذ أي عمددل يددرتبط ارتباطددا وثيقددا لتحقيددق األهددداف ولدده 

 أهميته وفوائده 

التن يم : هو الوسيلة التي ترتبط ةها أعداد كبيرة من البشر فينهضون معا في محاولدة  -

 واعية من مة لتحقيق أغراض متفق عليها .

اف: وهو عملية تالزم تنفيذ الخطدة والتن ديم السداةق وهدو عمليدة  أساسدها خلدق اإلشر -

 مناخ لتحقيق األهداف المنشودة .

اتخاذ القرار : القرار نوع من السلوك يتم اختياره ةطريقة معينة تقطع او توثدق عمليدة  -

 التفكير .
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رية ، مدن االتصال : ومعناه عمدل نقدل متبدادل وإذاعدة البياندات و المعلومدات الضدرو -

أجددل ممارسددة األعمددال اليوميددة ، والهدددف تغييددر سددلوك العدداملين نحددو أهددداف 

 محددة .

التمويل وإعداد الميزانيات : الميزانية هي عبدارة عدن ةيدان رقمدي ةتقددير مصدروفات  -

الدولة أو الم سسة وإةرازها خالل فترة زمنية مقبلة تكون فدي العدادة سدنة ماليدة              

 (898، 5111حسن، )واصل جميل 

المتاةعة والتقويم : هي العملية التي تتم من خاللها اإلشراف علي تنفيذ ما تدم التخطديط  -

والتن يم له حسدص الخطدة المرسدومة ويشدمل كدل مدا يتعلدق ةالدراسدة واألنشدطة 

 واألعمال اإلدارية .

 الصعىببث الت  تىاجه اإلدارة التعليويت :

لتدددي تواجددده اإلدارة التعليميدددة أهمهدددا كمدددا يدددري                        هنالدددك العديدددد مدددن الصدددعوةات ا     

 (19، 5111 محمد منير مرسي،)

صعوةات تدرتبط ةاألهدداف التدي هدي مبدرر وجدود اإلدارة ذاتهدا إذ يتعقدد جددا تحديدد   -

األهددداف التعليميددة فددي مندداخ متغيددر أو تحديددد أولويددات هددذه األهددداف وصددعوةة 

 رةطها ةالمتغيرات.

صعوةات ترتبط ةال روف الداخلية لإلدارة مثلما يرتبط ة جراءات العمدل ومسدارات   -

االتصدددال وأخدددري تدددرتبط ةدددالموارد البشدددرية والماديدددة أو ةتوزيدددع السدددلطة و 

 االختصاصات .

صددعوةات تددرتبط ةددال روف الخارجيددة لددإلدارة مثددل صددعوةات األحددوال السياسددية   -

فيددة والقدديم السددائدة ةجانددص الصددعوةات واالقتصددادية واألحددوال االجتماعيددة والثقا

 التي تنش، عن عدم القدرة علي التنب  والتعرف علي ال روف الخارجية .

 العىاهل الوؤثرة  ل  اإلدارة التعليويت :

تتفاعددل اإلدارة التعليميددة ةحيويددة وديناميكيددة مددع الكثيددر مددن المتغيددرات والتحددوالت 

كونة العديد مدن العوامدل التدي ت،خدذ أةعدادا والتعقيدات التي تحدث في البيئة الخارجية م

 مختلفة في الت،ثير علي عملية إدارة التعليم وفيما يلي أهم العوامل الم ثرة :

 : العىاهل االجتوب يت والسكبًيت 

يقصد ةها عمليات التمددن والعمدران ، ال دروف السدكانية والضدغوط االجتماعيدة التدي 

 سير عملية التعليم ومخرجاتها. أظهرت الدراسات أثرها الواضح علي مستوي

 :التوذى والعوراى 

يدراد ةدده عمليددة التحددول الحضدداري للمجتمعددات الريفيددة إلددي مددا يماثددل حيدداة المدددن 

حيث يتجمع ويتركز السكان وهو ظداهرة عامدة فدي كدل المجتمعدات المعاصدرة تقريبدا 

 (:18، 5111 محمد منير مرسي،يرجع حدوثها لعدة أسباب هي )
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 المتزايد . النمو السكاني -

 تزايد فرص العمل نتيجة الحراك والتوسع . -

 توافر الخدمات ووسائل الراحة في المدن . -

والواقدددع أن عمليدددة النمدددو العمراندددي أو التمددددن تفدددرض علدددي اإلدارة التعليميدددة 

التزامددات ومشددكالت تعليميددة تتطلددص تخطيطددا دقيقددا لمواجهددة االحتياجددات التعليميددة 

( كمددا تتطلددص 11، 5112، طددارق البدددري،الالزمددة لهددا ) وتددوفير اإلمكانددات الماليددة

الن ددر إلددي مشدداكل الماضددي التعليميددة أنهددا ليسددت مشدداكل اليددوم وليسددت ةالضددرورة 

خاضعة لدذات الحلدول التدي اسدتخدمت سداةقا ةدل تتطلدص حلدوال تواكدص مسديرة العمليدة 

ال تتناسدص التعليمية وإدارتها سيما وأن التحدوالت والتغيدرات التدي تحددث تقتضدي حلدو

ومعضددالت الحاضددر وأخددري تكددبح ثددورة المسددتقبل وتسدديطر عليهددا مددن خددالل تحديددد 

المشكالت ومعالجة المعضالت التي تواجه المجتمعات جراء تمدنها أو تحولهدا ةدالن ر 

محمددد منيددر إلددي المسددتقبل ومتطلباتدده دون االكتفدداء ةالحاضددر وتددداعيات مشددكالته )

 ( .12، 5111 مرسي،

 : السكبى 

ن أكبر المشكالت التي تواجه اإلدارة التعليمية ناتجة عن تزايد السدكان سدواء تعلدق إ   

األمددر ةزيددادة الطلددص االجتمدداعي علددي التعلدديم أو زيددادة االحتياجددات التعليميددة او عدددم 

 العدالة في توزيع الخدمات التعليمية أو غيرها .

مدن المشدكالت التعليميدة وةالتعمق أكثر يتضح أن التركيدص السدكاني يندتج عنده العديدد  

التي ت كدد أثدر العوامدل السدكانية علدي اإلدارة التعليميدة . مثدل عددم تجدانس السدكان أو 

وجددود أقليددات عرقيددة أو عنصددرية أو دينيددة تفددرض علددي اإلدارة التعليميددة نددوع مددن 

( فضدال عدن المشدكالت 18، 5111 محمد منير مرسي،المشكالت التعليمية المتباينة )

لترةويددة التددي تتطلددص فددي ةعددض األحيددان تخصدديص مدددارس أو إتبدداع ثنائيددة الثقافيددة وا

اللغة وما يلزم ذلك من توفير المعلمين والتجهيزات والبرامج التعليمية وةالتالي ارتفداع 

( إن 19، 5111 حنان عبد القادر، صدالح الددين جدوهر،مستوي اإلنفاق علي التعليم )

هتمام الجيد ةالرعاية الصحية للسدكان ومدا هذه المشكالت تزداد ضخامة عند تصور اال

ينجم عنها من تحسن المستويات الصحية وانخفاض معددالت الوفيدات وزيدادة معددالت 

المدديالد مددن ناحيددة أخددري فالنتيجددة المتوقعددة دومددا هددي زيددادة الطلددص االجتمدداعي علددي 

، 5112، طدارق البددريالتعليم وهو أةلغ نتائج العوامل الم ثرة علي التعلديم خطدورة )

51) 

 : القىي والضغىط االجتوب يت 

تثبت القراءة األولية لواقدع التعلديم وال دروف المحيطدة أن اإلدارة التعليميدة سدتواجه    

ضغوطا ترجع فدي أغلدص األحيدان إلدي العداملين السداةقين وتدرتبط غالبدا ةتزايدد الطلدص 
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زيددادة نسددبة  االجتمدداعي علددي التعلدديم والخدددمات التعليميددة وغيرهددا ممددا يترتددص عليدده

القبددول فددي مسددتوي الخدددمات التعليميددة والتجهيددزات وةصددورة عامددة تدددني مسددتوي 

اإلدارة التعليميددة عنددد ضددبط مدددخالت وعمليددات ومخرجددات الن ددام التعليمددي وكيفيددة 

 تسييره .

إذ يمثددل تعلدديم المددرأة والتعلدديم المخددتلط وةددرامج العمددل ومددا يتطلبدده مددن ن ددام جيددد   

ن الضددغوطات االجتماعيددة التددي تضددعف فددرص التغلددص علددي للمرحلددة اإلعداديددة مدد

الت،ثيرات السالبة التدي تسدببها القدوي االجتماعيدة وصدعوةة تحقيدق األهدداف إذا حدددت 

اإلدارة التعليمية شكل التعليم ون امه المرن والحيدوي ةحيدث يتكيدف مدع كدل ال دروف 

( فداإلدارة 13، 5111 محمدد منيدر مرسدي،ويسهم فدي تطدوير المجتمدع                 )

جهد من م صفته اإلجرائية تتحقق عن طريق ما اطلدق عليده علمداء االجتمداع )التن ديم 

االجتماعي ( حيث تنمو القيم وتتفاعل لتحقدق األهدداف وهدو مدا أسدماه )فدايول( الدروح 

 الجماعية وأعتبرها الجوهر لفاعلية اإلدارة .

 : العىاهل الطبيعيت والجغرافيت واالقتصبديت 

إن تد،ثر اإلدارة التعليميددة ةالعوامدل الطبيعيددة والجغرافيدة واالقتصددادية يبددو واضددحا    

فدي التن دديم المدرسددي والمبدداني وقيددود السدن المتعلقددة ةن ددام اإللددزام ولكددن ذروة التدد،ثر 

تتضح في اعتماد المركزية أو الالمركزية في التعليم وإدارته مما أدي إلي وجود أكثدر 

 ي السودان .من ن ام للتعليم ف

غير إن اختالف المجتمعات فدي النمدو االقتصدادي الدذي يدرتبط فدي الغالدص ةداختالف   

اإلمكانيددات البشددرية والماديددة المتاحددة وقددد فددرض علددي اإلدارة كثيددرا مددن المشددكالت 

تتصددل ةتخطدديط االحتياجددات التعليميددة ومددا يلددزم مددن طاقددات تددرتبط ةاإلعددداد المهنددي 

( وت كددد أن القاسددم المشددترك ةددين اإلدارة 12، 5111 ،محمددد منيددر مرسدديالمطلددوب )

التعليميددة عالميددا هددو المشددكالت الماليددة التددي تواجههددا فددي سددبيل تحسددين المسددتوي 

حندان عبدد القدادر، صدالح والمعدالت وتنمية العملية التعليميدة ةصدفة عامدة             )

 ( .12، 5111 الدين جوهر،

ملزمددة دومددا ة،عبدداء ماليددة وإداريددة تفرضددها ال ددروف والواقددع أن اإلدارة التعليميددة    

الطبيعية والجغرافية تزيدد أو تدنقص حسدص تد،ثر اإلدارة ةهدذه العوامدل التدي منهدا نمدط 

البناء المدرسي ومساحة المجال والمسداحات المخصصدة للنشداط واللعدص وغيرهدا مدن 

مددن زاويتددين همددا  العوامددل ذات التدد،ثير علددي اإلدارة التعليميددة التددي يجددص الن ددر إليهددا

البنددداء االقتصدددادي والن ريدددة االقتصدددادية التدددي يتوقدددف نجاحهدددا علدددي جعدددل البنددداء 

االقتصددادي محددورا للتفكيددر فددي السياسددات الترةويددة حيددث يغدددو مددا ينفددق علددي التعلدديم 

استثمارا ةشريا ي ثر مباشرة علي دخل الفرد والدخل القومي ويدنعكس إيجاةدا  فيمدا ةعدد 
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 حنددان عبددد القددادر، صددالح الدددين جددوهر،الترةويددة المناسددبة . ) علددي تددوفير البددرامج

5111 ،12) 

أما من حيث الن رية االقتصادية ف ن أثر العوامل االقتصادية علدي اإلدارة التعليميدة    

حنان عبد القدادر، يبدو أكثر وضوحا حيث القيود علي تدخل الدولة ةسياستها أو عدمه )

ةطبيعدة الحدال مدا يفدرض العديدد مدن األعبداء  ( ذلدك12، 5111 صالح الدين جدوهر،

والمشكالت تتصل في الغالص ةتخطيط الن ام التعليمي في ضوء االحتياجدات مدن أجدل 

 ( .12، 5112طارق البدري،  توفير الطاقات البشرية االزمة )

 : العىاهل السيبسيت 

مفهومهدا السياسدي يرتبط الن ام التعليمي كثيرا ةالن ام السياسي للدولة لذا يغدو ت،ثير   

في اتجاهاته وتشريعاته وأجهزته علي شئون التعليم وتوجيهه واضحا فكلمدا زاد تددخل 

الدولددة زاد تدد،ثر اإلدارة التعليميددة ةالن ددام السياسددي خاصددة فددي مسددتوياتها اإلجرائيددة 

 (1، 5111 حنان عبد القادر، صالح الدين جوهر،)

يصدبح الهددف األساسدي مدن التعلديم هدو  لكن الخطورة الحقيقية للت،ثير تبرز أكثدر حدين

تكدريس التبعيددة والتخلددف مددن من ددور إيددديولوجي قددد توجددد ظاللدده فددي عناصددر عمليددة 

التعليم ووثيق الصلة ةهذا فقد أدي تبداين التيدارات السياسدية والحزةيدة فدي الكويدت ومدا 

يددرتبط ةدده مددن اخددتالف أيددديولوجي أدي مددرارا إلددي إلغدداء األسددس المعتمددد عليهددا فددي 

اإلدارة التعليميددة أو تغييددر سياسددات التعلدديم ون ددام إدارتدده لددذا كددان مددن الضددروري 

لت،طيرذلددك التفريددق ةددين ال ددروف السياسددية الطارئددة والن ريددة السياسددية التددي يسددير 

حندان عبدد عليها الن ام ويلتدزم ةهدا فهدي تقيدد وتطلدق دون انت دام إذا تركدت وشد،نها. )

 (11، 5111 القادر، صالح الدين جوهر،

علي أي حال ف ن االرتباط ةالالمركزية في إدارة التعلديم لزيدادة التوقعدات ومواجهدة    

االنفجددار السددكاني ترجددع الرؤيددة فيهددا إلددي تعدددد الوظددائف ون ددام الدولددة فلرةمددا أدي 

الطلص االجتماعي علي التعليم إلي التحول ةن امه نتيجة الضغوط التدي يعانيهدا ويمكدن 

دات فكرة أن االقتصاد محرك أساسي للن ام السياسي الذي هو فدي تخفيفها ةتدارك تعقي

ذات الوقت إطار يدور فيه النشاط االقتصادي وةالتدالي يغددو مدن الصدعص الفصدل ةدين 

العوامل السياسية واالقتصادية وإدراك مددي التكامدل فيمدا ةينهدا ممدا يزيدد مدن ت،ثيرهدا 

 .علي اإلدارة التعليمية

دارة فدي أدائهدا تتوقدف علدي الن دام السياسدي ةاعتبارهدا المجدال عليه ف ن طبيعة اإل    

التطبيقددي لفددرض أجندتدده التددي هددي أجندددة ليسددت ثاةتددة وإنمددا تتغيددر دومددا لمواجهددة 

( 83، 5112ال ددروف والمتغيددرات التددي يفرزهددا الن ددام السياسددي )طددارق البدددري، 

كن دام فرعددي للن ددام  غيدر أن المعالجددة العلميدة تقتضددي مفدداهيم تبدرز اإلدارة التعليميددة

 السياسي قادر علي جعل األهداف قاةلة للتحقق. وذلك من خالل النقاط التالية : 
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 ترقية مهنة التعليم ةتدريص المعلمين ورفع مستواهم العلمي وتحسين أوضاعهم كافة. -

 ترقية البيئة المدرسية وتنميتها لتكون ةيئة ترةوية صالحة ألداء المهام التعليمية . -

 هيكلة التعليم العام ةالمحاف ات ةما يضمن إصالح أوضاعه.إعادة  -

 تعميم التعليم العام . -

التددوازن فددي مسددتويات التعلدديم العددام ةددين المحاف ددات وسددد االختالفددات فددي  تحقيددق -

 المستوي.

 الذيٌيت : العىاهل 

إن للعوامددل الدينيددة أثددر واضددح فددي تشددكيل اإلدارة التعليميددة وتحديددد نشدداطها. ولكددن    

ة التعلدديم الددديني تثيددر كثيددرا مددن المشددكالت التن يميددة الهامددة )طددارق البدددري، مشددكل

( يتعلق ةعضها ةدالمنهج وتخفديض المددارس للطوائدف الدينيدة ممدا يترتدص 11، 5112

عليدده مدددي عالقددة السددلطة الدينيددة ةدداإلدارة التعليميددة فددي اإلشددراف والدددعم . لددذا يبدددو 

يم الدددين فددي الدددول اإلسددالمية فددي ن امهددا دون واضددحا التددزام اإلدارة التعليميددة ةتعددال

إغفال لتعليم الطوائف األخرى الديني ويمكن إرجاع ذلدك إلدي سدماحة الددين اإلسدالمي 

ومستوي الحريدة المكفدول دون أن يكدون لده أثدر سدالص علدي غالدص الحيداة االجتماعيدة 

 وةنائها .

 اإلدارة الوذرسيت :

فهددي الجهدداز القددائم علددى تنفيددذ السياسددة التعليميددة ويقددوم علددى رأسددها مدددير ترتكددز  

مسددددئولياته فددددي توجيدددده المدرسددددة لتدددد دي رسددددالتها  كاملددددة نحددددو أةنائهددددا مددددع تنفيددددذ 

اللددددوائح  واألن مددددة الصددددادرة مددددن إدارة التعلدددديم حيددددث تعتبددددر العالقددددة ةددددين إدارة 

زء أي أن اإلدارة المدرسددددددية ال الترةيددددددة واإلدارة المدرسددددددية ،عالقددددددة الكددددددل ةددددددالج

 (31، 5111 محمد العجمي،تزيد على أن تكون جزءا من اإلدارة التعليمية )

 أهويت اإلدارة الوذرسيت:

لإلدارة المدرسية أهمية كمدا لدإلدارة العامدة ولكدن أهميدة اإلدارة المدرسدية تنبدع 

ه حيث يمكننا ذكر من األهمية الحيوية للتعليم كقطاع خدمي ال غني للمجتمع من خدمات

 -( :55-58، 5112 عباس ةله،أهمية اإلدارة المدرسية في األتي )

أنها ضرورية والزمة لكل مدرسة: لوجود معلمين وموظفين وطالب ) موارد ةشرية  -

(، وقدددر مددن المددال يتطلددص وجددود فددرد يشدداركه اآلخددرون ليوجدده هددذه المددوارد 

 لتحقيق أهداف الترةية.

األعمدال : أي مدن طبيعدة النشداط اإلداري تحديدد األهدداف ثدم  إنها نشداط يتعلدق ةتنفيدذ -

 التخطيط أي الخطة التي يسير عليها العمل ثم تحديد المسئولية .

تحقق اإلدارة المدرسية االستخدام األمثل للقوي المادية والبشدرية وت هدر أهميتهدا فدي  -

 ودة .االستخدام األمثل للموارد ) مادية ، ةشرية( لتحقيق األهداف المنش
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تشددبع الحاجدددات والرغبددات اإلنسدددانية : أي أن اإلدارة يجدددص أن تحقددق التدددوازن ةدددين  -

المصددالح الشخصددية للفددرد والعامددل فددي المدرسددة والمصددلحة العامددة عنددد اتخدداذ 

القرار وعندد التخطديط وجميدع العمليدات اإلداريدة وإشدباع الحاجدات االجتماعيدة 

 لإلنسان يجعله ذو عطاء ومبادرة وتفان.

 (898، 5111واصل جميل حسن، ) ط اإلدارة الوذرسيت :أًوب

 أوال: المدير الديمقراطي                           ثانيا: المدير األوتوقراطي 

 ثالثا: المدير الدةلوماسي                            راةعا:اإلدارة التراسلية

 أسبليب القيبدة الوذرسيت:

سددلك التعلدديم لخصددت ة،نهددا) مجموعددة العمليددات القياديددة القيددادة : القيددادة اإلداريددة فددي 

التنفيذية والفنية التي تتم عدن طريدق العمدل اإلنسداني الجمداعي التعداوني السداعي علدي 

الدوام إلي توفير المنداخ الفكدري والنفسدي والمدادي المناسدص الدذي يحفدز الهمدم ويبعدث 

طارق عبدد سات التعليمية )الرغبة في العمل الفردي والجماعي النشط للمجتمع والم س

 ( .21، 5112، الحميد البدري

للقيادة أسداليص متعدددة تبعدا الخدتالف شخصديات القدادة ، كمدا تختلدف أيضدا تبعدا 

 ( .22، 5112 احمد إةراهيم احمد، الختالف الجماعات ومن هذه األساليص )

الجميدع القيادة الديمقراطية: يقدرر الجماعدة خطدوات العمدل وسياسدته، ومدن ثدم يشدعر  -

ةدددااللتزام فدددي التنفيدددذ، وينددداقش القائدددد طريقدددة العمدددل مدددع المجموعدددة ، ويددد دي 

 األسلوب الديمقراطي إلي التعاون ، ويقلل النقد ، ويشعر الجميع ةاألمن.

القيددادة الديكتاتوريددة: يقددوم القائددد ةوضددع سياسددة العمددل دون استشددارة األفددراد ويقددوم  -

يقوم القائد ةتكوين عالقات شخصية مدع ةتوزيع المس وليات دون االستشارة وال 

أفددراد المجموعددة ويدد دي هددذا إلددي أسددلوب الدكتاتوريددة، ويهددتم القائددد ةددبعض 

األشخاص ، وهدذا ممدا يسدبص كراهيدة ةدين األفدراد ، ويسدود العمدل جدو الخدوف 

 والقلق .

 القيادة الفوضوية : يترك القائد لألعضاء حرية كاملة في اتخاذ القدرارات ويقدوم القائدد -

ة مداد األفراد ةالمواد ويعرفهم ةالعمل ، وال يقوم القائد ة،ي عمدل وال يدن م سدير 

العمددل ، وةهدددذا تكثدددر المناقشدددات الفوضدددوية ، وهدددذا يددد دي إلدددي عددددم اكتدددراث 

 األعضاء لما تقوم ةه الجماعة وهذا يقلل اإلنتاج.

 :هجبالث  ول اإلدارة الوذرسيت

وهيدددص سدددمعان                              ومدددن أهمهدددا ) هنددداك عددددة مجددداالت لعمدددل اإلدارة المدرسدددية

 ( .812، 5119 وعبد الغني،

 عالقة المدرسة ةالمجتمع المحلي -

 التلميذ -
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 المناهج -

 الش ون المالية واإلدارية -

 العاملون ةالمدرسة وغيرهم من رجال اإلدارة المدرسية  -

 المباني والتجهيزات -

 واإلدارة الوذرسيت؟هب العالقت بيي اإلدارة التعليويت 

 واألعمال مصطلح اإلدارة التعليمية يختلف عن اإلدارة المدرسية من حيث المستويات

  واالختصاصات

: األعمددددال والمسددددتويات العليددددا فددددي الجهدددداز التعليمددددي المركددددزي  اإلدارة التعليويددددت

 والالمركزي التخطيط

لتعليميدة ويقدوم علدى رأسدها : فهي الجهاز القائم على تنفيدذ السياسدة ا اإلدارة الوذرسيت

مدير ترتكز مس ولياته في توجيه المدرسة لتودي رسالتها  كاملة نحو أةنائهدا مدع تنفيدذ 

 اللوائح واألن مة الصادرة من إدارة التعليم 

تعتبر العالقة ةين اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية عالقة الكل ةالجزء 

علي أن تكون جزءا  من اإلدارة التعليمية و اإلدارة ةمعني أن اإلدارة المدرسية ال تزيد 

المدرسية وحدتها المدرسة أو الم سسة التعليمية وعلي رأس هذه المدرسة أو 

الم سسة رجل مسئول عن سير العمل ةها ويطلق عليه اسم ناظر أو مدير أو غير ذلك 

نجح ةقدر ما من األسماء ومسئوليته ال تتعدي نجاح المدرسة في أداء رسالتها وهو ي

يستطيع أن يثير حماس الوكيل آو الوكالء ، والمدرسين األوائل والمدرسين وغرهم 

من العاملين في المدرسة ةحيث ي دي كل منهم عمله علي أكمل وجه ، والناظر هو 

المسئول عن اإلدارة المدرسية ليس مطلق اليدين في إدارته وإنما هو مقيد ةمناهج 

فيها المدرسة وةلوائح وقوانين ون م ومفتشين فنيين وإداريين محددة وةيئة معينة توجد 

 (  .11-12، 5111وة مكانيات متاحة )محمد حسنين العجمي، 

أن اإلدارة المدرسية صورة مصغرة لإلدارة الترةوية  -وهكذا يمكن أن يقال :

 أو أن اإلدارة الترةوية صورة مكبره لإلدارة المدرسية وانه ال يمكن الفصل ةينهما

 علي اإلطالق .

كما يمكن أن يقال ةعبارة أخري : إن اإلدارة المدرسية تعتبر هي القائمة 

ةتنفيذ السياسة التعليمية  فعال ، ةينما تعتبر إدارة الترةية مختصة ةرسم تلك السياسة 

وةمساعدة اإلدارة المدرسية ماليا وفنيا في تنفيذها وةاإلشراف عليها لتضمن هذا 

 التنفيذ .

لك تم استخالص مجموعة من نتائج هذه األفكار علي اإلدارة التعليمية ةصفه وةعد ذ

 عامة ولعل أةرزها علي وجه الخصوص .
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تطور مفهوم اإلدارة التعليمية الدذي أصدبح لزامدا أن يتغيدر ويتطدور ويلبدي احتياجدات  -

 المدرسة الحديثة.

تحقيدق أهدداف مدن  إن اإلدارة التعليمية هي أساس أي تطوير وتجديد للتعليم في سدبيل -

اجدل تطدوير وتجديدد للتعلديم فدي سددبيل تحقيدق أهدداف مدن اجدل تطدوير المجتمددع 

 وتنميته الشاملة .

إن اإلدارة التعليميدة أصدبحت علمدا  لده أصدولة وفلسدفته وقواعدده وأسداليبه وطرائقدده ،  -

 ولم تعد تعتمد علي الخبرة واالجتهادات الشخصية .

لشورى والعالقدات اإلنسدانية والمشداركة ولديس علدي إن اإلدارة التعليمية تعتمد علي ا -

 االستبداد ةالرأي .

إن اسددتخدام التكنولوجيددا ة،ةعادهددا اآلليددة والعقليددة واالجتماعيددة أصددبح أسدداس اإلدارة  -

 التعليمية الحديثة .

إن العناية ةالعنصر البشري في اختياره وت،هيلده وتدريبده يد،تي مدن أولويدات التطدوير  -

 اإلداري المعاصر .

ظهور كثير من البحوث والدراسات التي تغطي أةعاد العملية اإلداريدة وكدذلك اإلدارة  -

الديمقراطيددة والعالقدددات اإلنسدددانية وانشدددغال البددداحثين فدددي موضدددوعات اإلدارة 

وجددودة التعلدديم واإلدارة مددن اجددل تعلدديم متطددور وهددذه النتددائج انعكسددت ةدددورها 

 علي اإلدارة علي المستوي اإلجرائي .

 الذراسبث السببقت:

م ) تقويم القدرة القيادية واألداء الدوظيفي 5112دراسة ظافر سعيد حسن القحطاني  -8

جامعدة  –رسالة دكتوراه  منشورة ، كلية الترةية  –لمديري المدارس المتوسطة ةتبوك 

م( . هددفت هدذه الدراسدة إلدي تقدويم القددرة القياديدة 5112السودان للعلوم والتكنولوجيدا

ري المدددارس المتوسددطة والثانويددة ةمنطقددة تبددوك مددن وجهددي ن ددر مددديري تلددك لمدددي

المدارس، والتعرف علي مدي اختالف القدرة القيادية لددي مدديري المددارس ةداختالف 

متغيدددرات الدراسدددة ) المرحلدددة والخبدددرة والتددددريص( ، حيدددث اتبعدددت الدراسدددة المدددنهج 

تبوك، عينة الدراسة تتكدون  ( معلما ةمنطقة8811الوصفي وتكون مجتمع البحث من )

( مديرا مدن 811من جميع مديري المدارس المتوسطة والثانوية ةمنطقة تبوك عددهم )

( مدير مدرسة ثانوية وكانت أداة البحث االسدتبانة، 32( مدير مدرسة متوسطة و)95)

ومددن أهددم النتددائج:أن القدددرة القياديددة فددي منطقددة تبددوك ةمسددتوي جيددد، اهتمددام مددديري 

المتوسطة والثانوية في منطقدة تبدوك ةالجواندص اإلنسدانية للعداملين ةدالحرص  المدارس

 علي تفهم حاجاتهم النفسية واالجتماعية وتوفير الطم،نينة لهم.

م ) تنميددة قدددرات اتخدداذ القددرارات لدددي 5112دراسددة عائشددة عددز الدددين البشددري -5

جامعدة  –لترةيدة كليدة ا –رسالة دكتدوراه  –والية الخرطوم  –مديري مدارس األساس 
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م( .هدفت هذه الدراسة إلي تنميدة قددرات المدديرين علدي اتخداذ 5112إفريقيا العالمية، 

القرار مع تحديد إشكال التنمية اإلدارية المطلوةة لمديري ومديرات مددارس األسداس ، 

وعرض وتحليل المشاكل اإلدارية ةمدارس الخرطوم. وأسداليص اتخداذ القدرار لمدديري 

ة الخرطددوم.، حيددث اتبعددت الدراسددة المددنهج الوصددفي . وتكددون مجتمددع األسدداس ةواليدد

( مددير مدرسدة 811البحث من مديري مدارس األساس ةوالية الخرطوم البالغ عددهم)

أساس . عينة البحث تكونت جميع أفراد العينة مدن األشدخاص المد هلين أكاديميدا، ممدا 

ث، ومدددن أهدددم النتدددائج التدددي يجعدددل اليسدددير اسدددتيعاةهم. اسدددتخدمت االسدددتبانة أداة البحددد

توصددلت لهددا الدراسددة: التخطدديط عامددل مهددم فددي اتخدداذ القددرارات ةمددا يدد دي السددتقرار 

وتفوق وكفاية العملية التعليمية ةمدارس األساس ، من الضروري إتباع المنهج العلمدي 

في اتخاذ القدرارات ةمددارس األسداس ، ألنده يد دي إلدي نجداح العمدل الترةويدة ويحقدق 

 الترةوية.األهداف 

م ) األنمداط القياديدة لددي مدديري الترةيدة 5181دراسة عزمي مصطفي أةدو الحدج، -1

جامعددة السدودان للعلددوم والتكنولوجيددا(.  –رسدالة دكتددوراه منشدورة  -والتعلديم ةفلسددطين

هدفت هذه الدراسة للكشف عن األنماط القيادية السائدة لدي مديري الترةية والتعليم فدي 

ية ةمكة ومستوي دافعيدة رؤسداء األقسدام للعمدل كمدا سدلطت الضدوء المحاف ات الشمال

علددي مفهددوم القيددادة ون رياتهددا مددن خددالل مراجعددة األدب الترةددوي . اتبعددت الدراسددة 

المنهج الوصفي . وتكون مجتمع البحث من جميع رؤساء األقسام في مدديريات الترةيدة 

(خالل العدام الدراسدي 531هم )والتعليم في المحاف ات الشمالية في فلسطين البالغ عدد

م.وكانددت أداة البحددث: االسددتبانة ، ومددن أهددم نتددائج الدراسددة: أن الددنمط 5111-5119

الديمقراطي هو النمط السائد لدي مديري الترةية والتعليم في المحاف دات الشدمالية يليده 

الدددنمط األوتدددوقراطي ثدددم الدددنمط الفوضدددوي ، عددددو وجدددود فدددروق ذات إحصدددائي فدددي 

الحساةية لدرجة تقييم رؤساء األقسام لمديري الترةية والتعلديم فدي اسدتخدام المتوسطات 

نمط القيادة ) الديمقراطي ، األوتوقراطي ، الفوضوي( تعزي لمتغير الجدنس والم هدل 

 العلمي .

تعقيدص عدن الدراسدات السداةقة: يتشداةه هدذا البحدث مدع الدراسدات السداةقة فدي 

قداط أخدري ونتيجدة للدراسدة وتحليدل للدراسدات العديد مدن النقداط، ويختلدف معهدا فدي ن

الساةقة وجددت الباحثدة أن جميدع هدذه الدراسدات كاندت إجرائيدة ويتفدق هدذا البحدث مدع 

الدراسددات السدداةقة فددي طريقددة الدراسددة السدداةقة جميعهددا تدددور حددول اإلدارة الترةويددة 

الهددف فدي والمدرسية وتطويرها واالرتقاء ةها. كمدا اتفقدت مدع الدراسدات السداةقة فدي 

تناولها لموضوع اإلدارة الترةوية والتعليمية والمدرسية في تحقيق أهداف الترةيدة. كمدا 

 اتفقت الدراسة الساةقة في استخدام المنهج الوصفي .
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 الوشبكل القيبديت الت  تىاجه اإلدارة الوذرسيت:

مددن المشدداكل التددي تواجدده اإلدارة المدرسددية عمليددة ضددبط المعلمددين ، فتشددجيع 

المعلمين علي المساعدة في البرامج الدراسية ، واألعمال اإلداريدة فدي المدرسدة يسدهل 

عمليددة فهمهددم لهدددف المدرسددة وسياسددتها، ويسدداعد علددي إةقدداء األعمددال المدرسددية فددي 

تحقيددق هددذا الهدددف علددي إمكانيددة  مسددتوي مهنددي أكثددر مندده مسددتوي شخصددي ، ويعتمددد

مدير المدرسة الستعمال أساليص الضبط في مناقشدات المعلمدين فدي اجتماعداتهم معده ، 

 ولكي يستطيع مدير المدرسة ذلك فعليه أن يتبع اآلتي: 

 الحرص علي انتباه المعلمين . -

 إعداد المعلمين عقليا وتهيئتهم . -

 ي .أن يجعل المشاكل تناقش علي مستوي مهني ترةو -

يحاول وضع حدود ومدي لدراسة المشكلة أو المس،لة المطروحة للنقاش حتدي يعدرف  -

المعلمدددون الحددددود التدددي يناقشدددون مدددن خاللهدددا المشددداكل أو المسدددائل ومددددي 

 مس وليتهم وإلي أي حد يذهبون في اتخاذ القرار.

وأحيانا  يحاول مدير المدرسة أن يجعل المعلمدين يعملدون حسدص رغبتده هدو فدي 

، وهددذا يمكددن تحقيقدده ةالصددبر وهددي كعمليددة زرع البددذور ، تتطلددص صددبرا مددن  العمددل

الددزراع الددذين يجددص علدديهم أن يصددبروا وينت ددروا إلددي اللح ددة المناسددبة لبددذر ةدددورهم 

فعليده أن ينت در الفدرص المناسدبة لعمدل هدذا التغييدر  –ثم ينت رون الحصاد  –المهنية 

هدم يطلبدون التغييدر ة،نفسدهم إحساسدا المطلوب تددريجيا ويرغدص فيده المدرسدون ويجعل

منهم ة،هميته . وهناك الكثير من المشاكل التي تقاةل مدير المدرسة كقائد ترةوي والتدي 

تتعلق ةاألشخاص الذين يتعامل معهم من المعلمين والتالميذ ، واآلةاء ةاختالف ثقدافتهم 

، وهناك ةعدض ومستواهم االجتماعي والثقافي واختالف شخصياتهم وإدراكهم لألمور 

المعلمددددين الددددذين ال يسددددتجيبون للقيددددادة الديمقراطيددددة ةسددددبص إعدددددادهم أو تدددددريبهم أو 

شخصدياتهم ، وهدم عددادة يعملدون جيددا عندددما يكوندون تحدت إشددراف غيدرهم ، وهندداك 

أيضا المدرسون الذين يحبون العزلة وال يقدرون علي المشاركة ك،عضداء نشدطين مدع 

درسدة يجدص عليده معرفدة هد الء األشدخاص ومسداعدتهم زمالئهم المعلمين ، فمدير الم

علددي الددتخلص مددن مثددل هددذه الصددفات غيددر المرغوةددة ، وإن طلددص مدددير المدرسددة أو 

إجبدداره ةددالقوة المعلمددين علددي القيددام ةدددور المشدداركة فددي أعمددال المدرسددة يعتبددر مددن 

ين ، أو ليسدت األعمال غير القيادية أو القيادة الفاشلة ألن مثل ه الء قدد ال يكوندوا معدد

لديهم اإلدارة أو وضعوا في غير أماكنهم فالمدير يجص أن يكدون واقعيدا فدي العمدل مدع 

 المدرسين وغيرهم .

ومددير المدرسددة الددذي يعدين جديدددا أو يحددل محدل مدددير آخددر يقاةدل كددذلك ةعددض 

المشاكل ، ومن ةين هذه المشاكل ةعض المعلمين في المدرسة الذين كانوا يرغبون فدي 
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ويحاولون إعاقته في عمله أو وضع المشاكل أمامه وعدم مساعدته فدي حلهدا ، وظيفته 

أو يعملددون األعمددال المطلوةددة مددنهم فقددط دون إةددداء أيددة معاونددة فددي إدارة المدرسددة ، 

والمدير يجدص عليده أن يعدرف أن هدذه المشداكل هدي طبيعيدة وموجدودة وتتطلدص جهددا 

 بولة .وصبرا ويجص استيعاةها وحلها ةطريقة مهنية مق

وقددد يقاةددل مدددير المدرسددة ةعددض القيددادات مددن المدرسددين الددذين يسددببون لدده 

المشاكل ويخلقونها له دائما ألنهم يشعرون ة،نهم أحق منه وأجدر ة دارة المدرسدة وهدم 

يسددتخفون ةالمدددير ويكثددرون مددن الشددكاوي ضددده ألنهددم يحتدداجون أن تكددون لهددم مكانددة 

 يادية األمر الذي يجعلهم في صراع معه .ةارزة في المدرسة إلشباع حاجاتهم الق

ومدددير المدرسددة يجددص أن يعددرف ةدد،ن هندداك قددوة متضددادة أو متصددادمة فددي 

المدرسدددة ، وأن ةنددداء المدرسدددين كمجموعدددة غيدددر مسدددتقر ، وأن هدددذا الموقدددف يجدددص 

إصالحه عن طريق قيامه ةدوره القيدادي ومسد ولياته ومحاولدة إيجداد تدوازن ةدين هدذه 

 القوي المتصارعة .

وهندداك ةعددض مددديري المدددارس الددذين يريدددون أن يكونددوا محبددوةين يتقرةددون 

إلددي ةعددض المدرسددين وهددذا يجعلهددم يتدد،ثرون ةددمرائهم ويكونددوا أحيانددا متحيددزين ضددد 

ومدير المدرسة يجص أن ال يكون ةعيدا عدن المدرسدين ، وفدي الوقدت نفسده  –اآلخرين 

، 8911 رسددي، سددعيد إسددماعيل،سددعد مال يكددون قريبددا مددنهم إال ةالقدددر المناسددص .  )

882) 

 أهن الٌتبئج: 

هنالددك دور كبيددر تقددوم ةدده اإلدارتددان التعليميددة والمدرسددية فددي تحقيددق أهددداف مرحلددة  -

 التعليم االساسي ةدولة الكويت .

توجددد صددعوةات تواجدده اإلدارتددين التعليميددة والمدرسددية مثددل قلددة اإلمكانددات الماليددة  -

 مختبرات وتدريص المعلمين أثناء الخدمة .لمتطلبات العمل المدرسي والكتص وال

 عدم توفر اإلمكانات لتحسين البيئة المدرسية ، وتحسين ةيئة العمل . -

 التىصيبث:

ضرورة وعدي اإلدارة الترةويدة والتعليميدة للتحدديث والتطدوير وتجنيدد كافدة الطاقدات  -

و تلبيدة  لخدمة العملية الترةوية التطويرية . وهذا يحتاج إلي رفع كفاءة اإلدارات

 احتياجاتهم الرئيسة و األساسية .

 االهتمام ةالتدريص أثناء الخدمة. -

االهتمددام ةتددوفير الوسددائل والتجهيددزات التددي تعددين المعلمددين علددي توصدديل المحتددوي  -

 التعليمي.
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 الوقترحبث لذراسبث هستقبليت:

إجددراء ةعددض البحددوث والدراسددات التددي تتعلددق ةواقددع التطددوير اإلداري فددي وزارة  -

 الترةية والتعليم ةدولة الكويت .

 النمط اإلداري في المدارس اإلعدادية وأثره في العملية التعليمية . -

أوضدداع المعلمددين االقتصددادية واالجتماعيددة و أثرهددا علددي تحصدديل الطددالب ةمرحلددة  -

 التعليم االساسي .
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