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ــداد   ــن اعــــــــ ــو مــــــــ ــنائي : وهــــــــ ــنري ة اهلــــــــ   مــــــــ
ــية ــية التربـــــــــــــــــــــــ   كلـــــــــــــــــــــــ

  جامعـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــلطان قـــــــــــــــــابوس
 عمان سلطنة

 :املقدمة
 فالتعليم ضرورة الزمة بل     ،التعليم العامل احملرك واملنشط حلركة التغيري املطلوب يف أي جمتمع من اجملتمعات            يعتـرب 

 اإلنسانية ،كما أن التعليم مل يعد هدفه حمو         مـلحة بالنسبة للمجتمعات النامية إذا ما أرادت اللحاق بركب احلضارة          
ري اليت  ياألمية كما كان يف املاضي بل أصبح نوعا من االستثمار االجتماعي لإلنسان لإلفادة منه يف حتقيق أهداف التغ                 

 . يرنو إليها اجملتمع 
ح التنافس بني القوى يف     حيـث يشهد العامل اآلن ثورة هائلة يف التكنولوجيا واملعلومات والتقدم العلمي، حبيث أصب             

وملواكبة هذه املنافسة والتفوق فيها     .العامل  يرتكز على القوة اإلقتصادية والقدرات واإلمكانات العلمية والتكنولوجية         
حنن يف حاجة إىل مدرسة جديدة ، مدرسة بال أسوار، مدرسة متصلة عضويا باجملتمع ومبا حوهلا من من مؤسسات                   

 ).٢٠٠١أمحد،(صلة بقواعد االنتاج، مدرسة متطورة يف أهدافها وحمتواها وأساليبهامرتبطة حبياة األفراد ومت
وتعـد املرحلة الثانوية من املراحل املهمة يف بنية النظام التعليمي ،ولذلك أظهرت الكثري من النظم التعليمية يف البالد                   

اب خالل فترة املراهقة ، حيث مير الطالب يف النامـية واملتقدمة اهتماما بالغا به ، ملا له من دور مهم يف تنشئة الشب  
هـذه الفـترة بتغريات جسمية وعقلية ونفسية وانفعالية ، فتتضح ميوهلم واجتاهاهتم ، كما ترسى قواعد عالقاهتم                  

ومـن هـنا فاملدرسة الثانوية مطالبة بتوفري املناخ املالئم لنمو الشباب منوا سليما ، هبدف إعدادهم                 .االجتماعـية   
 ).    ١٩٩٠حجاج،( اإلجيابية والفعالة يف تقدم اجملتمع للمشاركة

وتظهـر أمهية دراسة معوقات اإلدارة املدرسية لدى مديري املدارس الثانوية ومساعدوهم على املستويات العربية يف                
ت أن  مدير    وهناك توقعا . احللقات الدراسية العربية واملؤمترات التربوية اليت عقدت لدراسة وتطوير املرحلة الثانوية            

املدرسة الثانوية سوف يواجه يف العقدين القادمني أعماال مثرية ومتحدية ، إذ ليس هناك مركز أكثر استراتيجية من                  
 ).١٩٩٧رمزي ،(مركز مدير املدرسة الثانوية يف جمال مساعدة الناشئة كي يتعلموا ليعيشوا ولكي يعيشوا ليتعلموا 

يقوم به اإلنسان ال خيلو من وجود صعوبات تعترضه أثناء ممارسته أو القيام به              اإلدارة املدرسية شأهنا شأن أي عمل       ف
وإذا تصـفحنا ماهـية اإلدارة املدرسية وتتبعنا مسار املمارسة فيها جند إهنا تعاين أحيانا من بعض األمور اليت متثل                    

ات كما ميكننا أن نطلق عليها صعوبات يف طريق القيام بوظائفها على الوجه األكمل على أن هذه الصعوبات واملعوق            
ختـتلف مـن إدارة مدرسية إىل أخرى ومن مرحلة تعليمية إىل أخرى تبعا لظروف املدارس وطبيعة القائمني عليها                   

  . )٢٠٠١أمحد،(

حظـي التعلـيم األساسي بعناية األوساط التربوية املهتمة بتنمية املوارد البشرية ، أو التنمية الشاملة                
 االقتصادية واالجتماعية ، وقد تزايد هذا االهتمام منذ فترة السبعينات ، وذلك             للمجتمعات جبوانبها 

وحيث ميثل التعليم األساسي    . مـع تزايد التحديات وتالحق املتغريات اليت تزخر هبا حياتنا املعاصرة            
ت اجلـذع املشـترك للسلم التعليمي فعليه أن يستجيب للمتطلبات األساسية من التعليم هلذه اجملتمعا              

 .واليت تتزايد يوماً بعد يوم 
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     ولئن اختلفت النظرة إىل التعليم األساسي باختالف الدول وحاجتها فإن معظم هذه الدول يرى              
أن التعليم األساسي يهدف إىل حتقيق منو الطفل منواً متوازناً ومتكامالً من النواحي اجلسمية والعقلية               

ألساسي من املعرف واالجتاهات واملهارات والقيم األولية ،        واالجتماعية والنفسية ، وتزويده بالقدر ا     
وهتيئته . وتكويـن مسـات شخصـيته من خالل كشف قدراته ومواهبه ، وتوجيهه مهنياً ودراسياً                

 .لاللتحاق مبراحل التعليم الثانوي ، وااللتحاق مبجاالت العمل واإلنتاج اليت حتتاج ملهارات حمدودة 
ربوية اليت حظي هبا التعليم األساسي عاملياً وإقليمياً اجتهت وزارة التربية                ويف ضـوء األمهـية الت     

والتعلـيم بالسـلطنة ضمن خطتها لتطوير التعليم العام ، إىل تطوير البنية التعليمية احلالية مع األخذ                 
 .م ١٩٩٩ / ٩٨ويبدأ تطبيق البنية اجلديدة بدءاً من العام الدراسي . بصيغة التعليم األساسي 

يتضـح من خالل الدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع أن هناك معوقات مشتركة تواجه مديري املدارس                 و
الـثانوية تـتعلق بطبيعة العمل املدرسي ، كما أن هناك معوقات مرتبطة باجلوانب الثقافية واالقتصادية واالجتماعية    

حيث .ديد معوقات اإلدارة املدرسية يف املنطقة الداخلية        احملـيطة باملدرسة ، ومن هنا يأيت منطلق هذه الدراسة يف حت           
نـتوقع أن تكون خطوة يف سبيل حتديد املعوقات اليت تواجه مديري املدارس ومساعديهم يف املنطقة والوصول إىل                  

 .بعض احللول املقترحة هلا
 
 

 أمهية الدراسة
 :تظهر أمهية الدراسة على املستويات التالية

 اماملستوى اإلداري الع .١
هناك حاجة متزايدة لدراسة املراكز واألدوار القيادية، ومتطلبات األداء الناجح، واملعوقات اليت            
تعرقل هذا األداء،  للتعرف على نواحي القوة من أجل دعمها ، وعلى نواحي الضعف من أجل                 

، وميكن اعتبار هذه    ) ١٩٩٧رمزي،(إصـالحها وتداركهـا وتالفيها يف أي ختطيط مستقبلي          
 .اسة نقطة ضوء توضح لنا بعض هذه اجلوانب الدر

 على مستوى اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية يف املنطقة .٢
إن حتقـيق املدرسـة ألهدافهـا مرهون بتعرفها على العقبات اليت حتول بينها وبني حتقيق هذه                 

سواء على  . األهـداف ، وحماولة التغلب عليها ، وأخذها بعني االعتبار عند التخطيط مستقبال              
 .مستوى املديرية أو على مستوى املدرسة نفسها

 .وقد ال يتمكن مدير املدرسة من حتديد هذه العقبات بدقة 
     ومـن هـنا ميكننا اعتبار هذه الدراسة دليل للقائمني على اإلدارة يف املديريات واملدارس باملنطقة الداخلية               

ة يف مدارس املنطقة ، مع حماولة لطرح حلول عملية هلذه           يسلط الضوء على بعض أهم معوقات اإلدارة املدرسي       
 .املعوقات من خالل خربات العاملني يف امليدان أنفسهم
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 مشكلة الدراسة

 
     إن الـتطور الـذي شهده نطاق التعليم يف السلطنة هو تطور هائل مبعىن الكلمة، فقد تضاعفت أعداد املدارس                   

) ٢٠٠٠الكتاب اإلحصائي السنوي،وزارة االقتصاد الوطين ،      (١ عاما األخرية  أكثر من ثالث مائة مرة خالل الثالثني      
. 

 ومع هذا النمو السريع كان من املتوقع أن تواجه اإلدارة املدرسية بعض املعوقات ، سواء كانت مالية أو تنظيمية أو                    
املعوقات من منطقة إىل أخرى ،      و ختتلف أبعاد هذه     . معوقات متعلقة بعالقاهتا مع اجملتمع ، أو مع السلطات األعلى           

 .حسب طبيعة كل منطقة وتوزيعها اجلغرايف ، وأعداد املدارس فيها
املعوقات اليت يواجهها مديرو املدارس الثانوية ومساعدوهم يف سلطنة عمان          ) ١٩٩٨املعمري ، ( وقد تناولت دراسة    

اسة وجود فروق دالة إحصائيا عند      وعالقـتها بـبعض املتغريات ، ومن ضمنها متغري املنطقة حيث أوضحت الدر            
. تعزى للمنطقة التعليمية يف املعوقات اليت يواجهها مديرو املدارس الثانوية بالسلطنة            ) ٠,٠٥ = α(مستوى الداللة   

ومن هنا تتضح أمهية التركيز على دراسة هذه املعوقات يف كل منطقة على حدة حىت تتمكن كل منطقة من التوصل                    
كما أن خربة الباحثة من خالل عملها كمعلمة مث كمديرة يف           . اسب مع طبيعتها وإمكانياهتا     إىل احللـول الـيت تتن     

مدرسة ثانوية باملنطقة الداخلية جعلتها تتلمس قلق بعض املسؤولني من عدم إحراز املنطقة ملراكز متقدمة يف مسابقة                 
كما أن املنطقة ختلفت خالل     . م  ١٩٩٤/١٩٩٥احملافظة على النظافة والصحة يف البيئة املدرسية منذ العام الدراسي           

 وألول مرة منذ أكثر من عشر سنوات عن إحراز املركز           ٢٠٠٠/٢٠٠١الفصل الدراسي األول من العام الدراسي       
األول على مستوى السلطنة يف نسبة جناح طلبة الثانوية العامة ، مما خلق اجتاها عاما للبحث عن جوانب القصور يف                    

داريـة باملدريـة وعلى رأسها اإلدارة املدرسية بصفتها املستوى اإلداري امللتصق باملنفذين    خمـتلف املسـتويات اإل    
 . املباشرين للعملية التعليمية وللطالب 

 
 :     ومن هنا ميكن تلخيص مشكلة هذه الدراسة بالسؤال التايل

 نطقة الداخلية؟ما هي معوقات اإلدارة املدرسية لدى مديري املدارس الثانوية ومساعدوهم يف امل

 
 :أهداف الدراسة
ما هي أكثر املعوقات شيوعا لدى مديري ومديرات املنطقة الداخلية ومساعديهم يف احملاور              )١

 :اآلتية
 .املعوقات املتعلقة مبدير املدرسة والتنظيم املدرسي 
 املعوقات املتعلقة باملصادر املالية واملرافق والتجهيزات 
وتتضمن اللوائح  "  املدرسة ومديرية التربية     املعوقـات املـتعلقة بالعالقـة بـني        

 ".والتعميمات والقرارات اليت تصل إىل املدارس عن طريق املديريات

                                                 
 .م٢٠٠٠/٢٠٠١ مدرسة في العام الدراسي ٩٩٣م إلى ١٩٧٠ ازداد عدد المدارس من ثالث مدارس في عام  1
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 املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي؟ 
 أي هذه احملاور يعترب األكثر تأثريا من وجهة نظر املديرين ومساعديهم ؟ )٢
  على هذه املعوقات ؟ما هي احللول املقترحة للتغلب )٣

 
 مصطلحات الدراسة

 :املدرسة الثانوية  
الالئحة التنظيمية  ( املدرسة اليت هبا صفوف ثانوية مكتملة أو هبا الصفان األول  والثاين الثانوي              

 ).٥،ص١٩٩٣ملدارس التعليم العام، وزارة التربية والتعليم،
 :مدير املدرسة  

املرجع (يمية عن إدارة شؤون املدرسة الفنية واإلدارية         هـو املسـؤول مباشرة أمام املنطقة التعل       
 ).١٦السابق ،ص

 :مساعد مدير املدرسة  
 ). ١٩املرجع السابق،ص( من ينوب عن مدير املدرسة يف حالة غيابه 

 : معوقات اإلدارة املدرسية 
بعاد اليت  املعوقات اليت حتول دون حتقيق املدرسة الثانوية ألهدافها ، ويعرب عنها بالدرجة على األ             

 .متثل املعوقات اليت تواجه مديري املدارس الثانوية و مساعدوهم
 

 حدود الدراسة
م ، ما عدا    ٢٠٠١/٢٠٠٢مشلـت هـذه الدراسة املدارس الثانوية احلكومية باملنطقة الداخلية خالل العام الدراسي              

 .املدارس اليت تشتمل على أكثر من مرحلة وتطبق نظام التعليم األساسي 

 
 
 
  اجعة األدبياتمر

 
 اإلطار النظري

 
تـتفاوت املدارس يف مستوى أدائها ، وقدرهتا على حتقيق أهدافها ، ويعود ذلك لعدد من األسباب يأيت يف مقدمتها                    

وقد أوردت املراجع عددا من التعريفات ملفهوم اإلدارة ركز كل منها على أحد جوانب اإلدارة ،                .اإلدارة الناجحة   
 :يليونورد منها هنا ما 

 : يعرف اليأس اإلدارة بأهنا 



 معوقات اإلدارة المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية بالداخلية

5 

ذلـك النشاط الذي يعتمد على التفكري والعمل الذهين املرتبط بالشخصية اإلدارية وباجلوانب واالجتاهات السلوكية           
املؤثـرة واملـتعلق بتحفيز اجلهود اجلماعية حنو حتقيق هدف مشترك باستخدام املوارد املتاحة وفقا ألسس ومفاهيم                 

 ذلك إصدار القرارات اخلاصة بتحديد اهلدف ورسم السياسات ووضع اخلطط والربامج وأشكال             عملية ووسيلتها يف  
التنظـيم الالزمـة لتحقيق اهلدف وتوجيه اجلهود والتنسيق فيها وإثارة مواطن القوة يف أفراد القوي العاملة وتنمية                  

 اهلدف وفقا للخطط والربامج املوضوعة مواهـبهم وقدراهتم ورفع روحهم املعنوية والرقابة على األداء لضمان حتقيق    
 . )١٩٩٣قراقزة،(

 :عددا من التعريفات لإلدارة  منها ) ١٩٩٧(كما أورد أبو فروة 

ف اإلدارة يف كوهنا من العمل املبين املتميز الذي يتلخص يف قيادة األنشطة اإلنسانية              تعريف هارولد مسيدي الذي عرّ    
 . قياس من خالل التخطيط والتنظيم والتجميع وال

أن اإلدارة عملية ميكن هبا حتديد أهداف املنظمة ورسم اخلطط الكفيلة بتحقيق تلك             : هـيلني بـيفرز     وتعـريف   
 .  والعمل على تنفيذ تلك اخلطط األهداف

تنفيذ األعمال بواسطة اآلخرين عن " اب العرب الذين عرفوا اإلدارة سيد اهلواري ، حيث عرفها بأهنا     ومـن الكـتّ   
 . وتنظيم وتوجيه جمهوداهتم ورقابتها طريق ختطيط 

صـالح الديـن جوهر تعريفا لإلدارة مفاده إهنا عمليه اختاذ قرارات من شأهنا توجيه القوى البشرية املتاحة                  وأورد  
جلماعة منظمة من الناس لتحقيق أهداف مرغوبة على أحسن وجه ممكن وبأقل تكلفة يف إطار الظروف البيئة احمليطة                  

. 
رة العامـة هي األصل الذي انبثق عنه اإلدارة التعليمية واملدرسية ، وتتفق اإلدارة التعليمية مع اإلدارة                 وتعتـرب اإلدا  

العامة يف اخلطوات الرئيسية ألسلوب العمل يف كل منهما ، ولكنها ختتلف عنها يف التفاصيل اليت تشتقها من طبيعة                   
 ) .٢٠٠٠١أمحد ، (التربية والتعليم  

ـ و  فيما بينها سواء يف داخل املنظمات       لمرسي بأهنا جمموعة من العمليات املتشابكة اليت تتكام       رف حممـد منري     يّع
 )١٥ ،١٩٨٤مرسي ،(.التعليمية أو بينها وبني نفسها لتحقيق األغراض املنشودة من التربية 

 العمل اإلنساين اجلماعي    فها عمر التومي الشيباين بأهنا جمموعة العمليات التنفيذية والفنية اليت تتم عن طريق            كما يعرّ 
الـتعاوين السـاعي على الدوام إىل توفري املناخ الفكري واجلماعي النشط املنظم من أجل تذليل الصعاب وتكييف                  

   .)١٩٩٧أبو فروة،(املعوقات املوجودة وحتقيق األهداف التعليمية احملددة للمجتمع وللمؤسسات التعليمية
عليمية مع غريها من أنواع اإلدارة األخرى كاملدخالت واملخرجات والطرق          رغـم تشابه املسميات يف اإلدارة الت       و

هذه اخلصائص  ) ١٩٩٣(  ، وقد خلص قراقزة      إال أننا جند أن هناك خصائص مميزة هلا         ... والوسائل واألهداف اخل    
 : فيما يلي 

 : أمهيتها احليوية . ١
لسبل ابتداع ا  أجل وضع السياسة التعليمية الفعالة و      وذلـك مبا تتخذه من إجراءات ومبا توفره من طاقات بشرية من           

 . والوسائل اليت تؤدي إىل حتقيق ما اتفق عليه من أهداف تربوية واجتماعية واقتصادية وسياسية 
 : صلتها الوثيقة باجملتمع . ٢
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عليمية اليت تعمل فيها    ترتـبط اإلدارة التعليمـية الناجحة ارتباطا وثيقا باجملتمع وآماله وتطلعاته إذ أن املؤسسات الت              
اآلباء ، الطالب ، املعلمون     ( ا  هاإلدارة التعليمية متتد يف تأثريها وعالقاهتا إىل أغلب مقومات اجملتمع إن مل تكن مجيع             

 .... ) . ، ورجال الفكر واألدب والسياسة واالقتصاد اخل 
ثر يف اجملتمع وهذا يقع على عاتق اإلدارة        وبشكل عام إن ما جيري داخل املدرسة من تعليم وتوجيه وتثقيف يتأثر ويؤ            

 . التعليمية الناجحة 
 : تعدد وتشابك وظائفها . ٣

ولكنها متشابكة مع بعضها    . إن اإلدارة التعليمـية تـتوىل القيام بوظائف خمتلفة تتمثل يف عناصر العملية التعليمية               
رض عليها أن يكون عملها متجانسا ومتكافئا       الـبعض ويؤثـر أحدها يف اآلخر وهذا أمر مييز اإلدارة التعليمية ويف            

فـتعمل أجهـزهتا كفرقة موسيقية تعزف حلنا متميزا ميكن متييز من يشذ عنه بسهوله فيوجه ويعود للسياق أو يبعد                    
 . ليستبدل مبن هو أضل منه 

ية يف ترشيد العمل    وهذه الوظائف املتشابكة حتتاج إىل اإلدراي املؤهل حبيث يكون على علم بأمهية العالقات اإلنسان             
 . اإلداري التربوي وقدرته على حتقيق أهدافه 

 : حاجتها للتأهيل التربوي واملهين . ٤
إن الـتعامل مـع اإلنسان حيتاج إىل علم تام بقدرات هذا اإلنسان وإمكاناته وتطلعاته وحاجته ، لذا فعلى اإلداري                   

 .  به الناجح العلم بكل جوانب هذا اإلنسان وما يؤثر فيه ويتأثر
لـذا فان العمل التربوي يتطلب اإلعداد العميق الذي ال يقتصر على اجلانب العلمي فحسب وإمنا ينبغي أن يشمل                   
كذلـك اإلعـداد املهين الذي يزوده بالوسائل والطرق واألساليب اليت تطوعت يف خدمه اجلانب التربوي والعلمي               

 .  اإلداري والفين لتصل بالتايل إىل اإلنسان الذي هو هدف العلم التربوي
 : صعوبة التحكم يف مدخالت و خمرجات مؤسساهتا . ٥

فاملدرسـة كمؤسسة تربوية دميقراطية تستوعب معظم أبناء وأفراد اجملتمع الذين هم يف سن التعليم فهي تتعامل مع                  
 . ات مدخالت متساوية تقريبا يف العمر ولكنها متباينة من حيث القدرات والقابليات واآلمال والطموح

وعليه فان قياس خمرجات املدرسة يكون صعبا جدا حبيث يتعذر يف كثري من األحيان واألحوال احلكم على جناح أو                   
دون أن يثبت من تعلم فيها مدى جناح تلك املؤسسة من أعمال ويتمتع به من قيم                ) املدرسة  ( فشل تلك املؤسسة    

 . وإمكانات واجتاهات 
ؤسسات التعليمية وخمرجاهتا أمر مييز اإلدارة التعليمية عن سواها حيث يستطيع           إن صـعوبة التحكم يف مدخالت امل      

اإلداري يف املصـنع مثال أن حيدد نوعية ومستوى مواده اخلام ويتحكم يف نفس الوقت جبودة وكفاءة وكمية نتاجه                   
 . وهو أمر بالغ الصعوبة يف العمل التربوي

 
 : تعليمية التالية مما سبق خنلص إىل مقومات مفهوم اإلدارة ال

 . اإلنسان أو العامل اإلداري ) أ
 . اإلطار التنظيمي والفلسفي والسياسي واالجتماعي الذي مت العمل ضمنه ) ب
 . الوسائل واإلمكانات واملؤسسات الالزمة للعمل ) ج
 . الناس الذين يتم التعامل معهم ضمن املؤسسات وخارجها ) د
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  . لعملية اليت تتبعاألساليب واألطر الفكرية وا) هـ
 
 

 : ميادين اإلدارة التعليمية 
  :ما يلي  )١٩٨٤مرسي،(كما يوردها هناك جماالت عمل إجرائية لإلدارة التعليمية ومن أمهها 

  .  عالقة املدرسة باجملتمع-١
مع وحتقيق   فاملدرسة مؤسسة اجتماعية قامت خلدمة اجملت      ،لعـل مـن قبيل املسلمات تأكيد ارتباط املدرسة باجملتمع         

أغراضه يف تربية النشئ ويعتمد جناح املدرسة يف حتقيق رسالتها على مدى ارتباطها العضوي باجملتمع الذي تعيش فيه                  
 هو القيام بربنامج فعال لتحقيق العالقات الناجحة بني املدرسة          ةومن هنا يصبح أول واجب رئيسي لإلدارة التعليمي       

 .  يف اعتباره خصائص واجملتمع وال بد أن يضع هذا الربنامج
 :  تطوير املناهج الدراسية -٢

ويقصـد بـه تطويـر العملية التعليمية من حيث األداء واحملتوي وهذا يعين أن تعمل املدرسة باستمرار على تطوير                    
أسـلوب أدائهـا والطريقة اليت تعلم هبا التالميذ وكذلك تطوير حمتوي ما تعلمه هلؤالء التالميذ وهذا يفرض على                   

درسـة ضرورة مالحقتها للتطورات اجلديدة باستمرار يف ميدان التربية وما يستجد يف امليدان من اجتاهات حديثة                 امل
 .وطرائق وأساليب مبتكره 

 :  التالميذ -٣
يتضمن ميدان النشاط اإلجرائي لإلدارة التعليمية فيما يتعلق بالتالميذ تلك اخلدمات اليت تكمل التعليم املنظم داخل                

 والعالج وخمتلف اخلدمات    د واهـم هذه اخلدمات هي اخلدمات العلمية واالجتماعية والتوجيه واإلرشا          الفصـل ،  
 وتوفري الكتب الدراسية ووسائل النقل وغريها ، وكل هذا يتطلب من جانب اإلدارة تنظيما وتنسيقا           ةالسـيكولوجي 
 . وإشرافا فعاال 

 
 :  هيئة العاملني -٤

 ذيادين الرئيسية لإلدارة التعليمية ويتعلق هذا امليدان بتوفري القوى البشرية الالزمة لتنف           يعتـرب مـيدان العاملني من امل      
ومن بني الوظائف اليت    . الـربامج التعليمية ، فالعمل يف املدرسة احلديثة حيتاج إىل الكثري والعديد من أنواع العاملني                

 عليهم  فوأسس اختيارهم وتوجيههم وتوزيعهم واإلشرا    تقوم هبا اإلدارة التعليمية رسم سياسة للعاملني ومستوياهتم         
 .وتقييمهم وإعداد سجالت هلم وغري ذلك 

 :  املباين املدرسية والتجهيزات -٥ 
فاإلنشاءات املدرسية احلديثة وجتهيزها اصبح عملية ضخمة إذ        . وهـي تكون جزء هاما من نشاط اإلدارة التعليمية          

تكون وظيفية ومرنة واقتصادية ومأمونة ومرحية وحسنة املوقع وجيدة      جيـب توافـر شـروط أساسية فيها منها أن           
 . التجهيز والصيانة وغريها من األمور األساسية اليت تلقي على اإلدارة التعليمية أعباء ضخمة 

ن اجملتمع الذي ختدمه املدرسة وإمكانياته ومدى طموحه وتطلعاته يتوقعه من املدرسة وربط أبناء اجملتمع باملدرسة م               
 .خالل برنامج خلدمة البيئة وبرامج متنوعة لتعليم الكبار وتبصري أبناء اجملتمع باألنشطة واجلهود اليت تقوم هبا

 :  الشؤون املالية -٦
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 امليزانية وترتيب مرتبات املدرسني     إعدادوهـي جانـب مـن جوانب اإلدارة التعليمية خيتص باألمور اليت تتناول              
 .يات واملناقصات والتوريدات وعمل امليزانية اخلتامية وما شاكل ذلك وعالواهتم وترقياهتم واملشتر

 :  البناء التنظيمي -٧ 
يـتعلق البـناء التنظيم بالعالقات املتبادلة بني األفراد وبني األفراد وبني التنظيم من اجل حتقيق األغراض واألهداف                  

املتعلقة باملنظمة الرمسية وغري الرمسية والسلطة والرقابة       املنشودة ويتمن هذا اجلانب عناصر رئيسية يف مقدمتها املفاهيم          
 . وقنوات االتصال والتمثيل وسنشري إىل تفصيالت ذلك فيما بعد 

و مـن مظاهـر الضعف يف البناء التنظيمي إنفاق جهد ووقت كبري من جانب اإلدارة يف املسائل الطارئة وتعارض                    
 الكثرية من جانب املوظف بأنه ال       تذ األمور والشكاوي أو التعليال    األوامر والقرارات والتأخري بدون سبب يف تنفي      

يعـرف أو أن أحداً مل خيربه وهبوط الروح املعنوية ويف هذه احلالة ينبغي على املنظمة أن تراجع بناءها التنظيم وان                     
 .تعيد النظر فيه بروح جادة إذا كان عليها أن جتدد نشاطها وان تعيد احلياة إىل أوصاهلا

 
ـ و : ناك عـدة عوامـل رئيسية تؤثر على شكل وطبيعة اإلدارة التعليمية أوردها املصدر السابق ومن أمهها ما يلي         ه

 : العوامل 
 : أوال العوامل االجتماعية والسكانية 

 : املدن أو العمران ) أ
ز السكان  ويقصـد بـه عملـية التحول احلضاري للمجتمعات الريفية إىل ما مياثل حياة املدن حيث يتجمع ويترك                 

وتفرض عملية النمو العمراين على اإلدارة التعليمية من التزامات وما تواجهه هبا من معوقات تعليمية مثل التوسع يف                  
اخلدمـات التعليمـية وما يتطلبه ذلك من ختطيط الربامج التعليمية املناسبة واملشروعات اجلديدة وتوفري املال الالزم                 

 . ملواجهة كل هذه االحتياجات 
 
 : السكان ) ب

يفرض تزايد السكان العديد من املعوقات اليت ينبغي على اإلدارة مواجهتها والعمل على حلها فهناك مشكلة التوسع                 
 . )١٩٨٤مرسي،( املدارس الالزمة الستيعاب األعداد املتزايدة باستمرار من السكان إنشاءيف 
 :  السائدة فيه اجملتمع ومقوماته البشرية والقيم والتقاليد واالجتاهات) ج

إن تباين اجملتمع الواحد والدولة الواحدة يؤثر إىل حد بعيد سياسة تلك الدولة وأساليب تعاملها مع الناس سواء على                   
 . الصعيد االقتصادي أو اإلداري أم التربوي 

نوعية اجملتمع الذي   وينعكس هذا بطبيعة احلال على نوع وأسلوب اإلدارة التعليمية القائمة واليت تتأثر إىل حد بعيد ب               
  . ةمتارس فيه مؤسساهتا العمل من حيث ما توفره من مواد دراسية أو أساليب تنفيذ السياسة التعليمية واإلداري

 وحاجاته وتطلعاته ال بد من أن جتد هلا انعكاسا يف العمل التربوي حمتوى              هفقـيم اجملـتمع وآراؤه وتقاليد وإمكانات      
 .)١٩٩٣قراقزة ،(وتنفيذا 

 : لقوى والضغوط االجتماعية ا) د
ختضـع اإلدارة التعليمـية يف أي جمتمع إىل العديد من القوى والضغوط االجتماعية اليت ال ميكن جتاهلها بل ينبغي                    

فزيادة طموح اآلباء وكرب آماهلم وتوقعاهتم يف تعليم أبنائهم يواجه اإلدارة التعليمية            . مـراعاهتا أو التغلـب عليها       
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ثل مد وإطالة فترة اإللزام وااللتحاق بالتعليم الثانوي واجلامعي أو العاملي ويرتبط بذلك أيضا تزايد               مبعوقات متنوعة م  
 . الطلب االجتماعي على نوع معني من التعليم 

ومـن القوى االجتماعية املؤثرة على اإلدارة التعليمية أيضا وضع املرأة االجتماعي ودورها يف اجملتمع ومد مسامهتها                 
  .واملعوقات اليت يثريها تعليم املرأة. رتبط بذلك من تقاليد اجتماعية فيه وما ي

 
 : العوامل الطبيعية واجلغرافية و االقتصادية : ثانيا 

تـتأثر اإلدارة التعليمـية بالعوامل الطبيعية واجلغرافية فالتنظيم املدرسي واألبنية املدرسية و قيود السن املتعلقة بنظام                 
ا إمنا تتحدد يف الغالب بالعوامل الطبيعية واجلغرافية للدولة وبالتايل تفرضها على            ريهباري وغ اإللـزام واحلضور اإلج   

 . اإلدارة التعليمية 
 باألوضاع والعوامل االقتصادية السائدة يف اجملتمع فاختالف اجملتمعات يف درجة منوها            ةوكذلك تتأثر اإلدارة التعليمي   

اإلمكانيات البشرية واملادية املتاحة يفرض على اإلدارة التعليمية العديد من          االقتصادي وما يرتبط به من اختالف يف        
املعوقات وعلى السلطات التعليمية تقع مسئولية ختطيط النظم التعليمي يف ضوء احتياجات البالد القومية واالقتصادية               

ملنعي للبالد وما يترتب عليه من      وعلى هذه السلطات أيضا أن توفر ما يلزم اجملتمع من طاقات بشرية مث أن التطور ا               
نشـوء صناعات جديدة واستحداث ممن خمتلفة وما يرتبط بذلك من اإلعداد على املهين املطلوب وبرامج التدريب                 

 . إلدراة التعليمية ااملناسبة هي أمور تفرض نفسها بإحلاح على 
 خمتلف بالد العامل فكيف تواجه السلطات       وهـناك أيضا املعوقات املالية وهي عامل مشترك بني اإلدارة التعليمية يف           

 والتكاليف ؟ وكيف تواجه أيضا      األنفاقالتعليمـية األعـباء املالية املتزايدة للتنمية التعليمية وما يرتبط من ريادة يف              
الطلـب املتزايد على حتسني العملية التعليمية وما قد يستلزمه هذا التحسني من إعداد للمعلمني وحتسني أوضاعهم                 

اديـة واملهنـية وحتسـني الربامج التعليمية وحتسني معدالت النسب بني التالميذ واملعلمني ونصاب كل معلم يف                  امل
اجلـدول املدرسـي وكذلك تطوير األبنية املدرسية وما تستلزمه من توافر شروط معينة ؟ إىل غري ذلك من املسائل                    

   .ةاهلامة اليت تطرح نفسها باستمرار أمام السلطات التعليمي
 

 : ثالثا العوامل السياسية 
تـتأثر اإلدارة التعليمية يف البند الواحد بسلطة الدولة واحلكومة من حيث ارتباط السياسة التعليمية بالسياسة العامة                 
للدولـة وتأثـرها باجتاهاهتا وتشريعاهتا وأجهزة الدولة املختلفة ونظرا لتزايد أمهية التعليم واعتباره أمراً حيويا لألمن                 

ومـي ال يقـل عن حيوية االستراتيجية العسكرية فقد أخذت احلكومات يف الدول وتوجيهه حىت يف الدول اليت                   الق
 .ئون التعليمـجرت التقاليد هبا على عدم تدخل احلكومة املركزية يف ش

ملدرسية نتيجة لتأثري   وقد تنشأ معوقات اإلدارة ا    . ا لإلدارة التعليمية    وتتأثر اإلدارة املدرسية هبذه العوامل حبكم انتساهب      
 .أي من هذه العوامل

 
ويعرف حسن احلريري وزمالؤه اإلدارة املدرسية بأهنا جمموعة العمليات اليت تقوم هبا هيئة املدرسة بقصد هتيئة اجلو                 

 . الصاحل  الذي تتم فيه العملية التعليمية والتعليمية مبا حيقق السياسة التعليمية وأهدافها 
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صي اإلدارة املدرسية بأهنا جزء من اإلدارة التعليمية وهي عملية تنظيم وتوجيه لفعالية املعلمني       كمـا تعرف هنلة احلم    
 .ورفع الكفاية اإلنتاجية للعملية التعليمية وتوجيهها توجيها كافيا لتحقيق األهداف التعليمية 

 . )١٩٩٧أبو فروة،( 
  :رسية نذكر منها التعريفات التاليةكما أورد أمحد إبراهيم أمحد عدد من التعريفات لإلدارة املد

 : إبراهيم امحد 
هـي اجلهود املنسقة اليت يقوم هبا فريق من العاملني يف احلقل التعليمي املدرسة إداريني وفنيني بغية حتقيق                   -

األهـداف التعليمية داخل املدرسة حتقيقا يتمشى مع ما هتدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة                 
 .علميةعلى أسس 

هـي ذلك الكل املنظم الذي يتفاعل بإجيابية داخل املدرسة وخارجها وفقا لسياسة عامة وفلسفة تربوية                 -
تضعها الدولة رغبة يف أعداد الناشئني مبا يتفق مع أهداف اجملتمع والصاحل العام للدولة وهذا يقتضي القيام                 

 . اسب إلمتام جناحها مبجموعة متناسقة من األعمال واألنشطة مع توفري املناخ املن
 
 

 : إبراهيم عصمت مطاوع 
هي الوحدة القائمة بتنفيذ السياسة التعليمية و يقوم على رأسها ناظر أو مدير مسئوليته الرئيسية هي توجيه املدرسة                  

 . حنو أداء رسالتها وتنفيذ اللوائح والقوانني التعليمية إىل تصدر من الوزارة 
 

 : عرفات عبد العزيز 
 اليت يدار هبا النظام املدرسي حىت ميكن حتقيق أهدافه من اجل إعداد أجيال ناشئة نافعة ألنفسهم وجمتمعهم                   الكيفـية 

 . 
 

 : حممد الصغري 
الكيفية اليت تدار هبا املدرسة يف جمتمع ما وفقا أليدلوجياهتا وظروفها االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها من                

ق أهدافها يف إطار مناخ تتوافر فيه العالقات اإلنسانية السليمة واملفاهيم واألدوات            القـوى الثقافـية وذلـك لتحقي      
 . واألساليب العصرية يف الرتبية للحصول على افضل النتائج بأقل جهد وتكلفة 

 
 : من وجهة نظر التخطيط 

ة اإلدارة التعليمية اليت تعد     ميكن النظر لإلدارة املدرسية كمنظومة فرعية ملنظومة أكرب هي منظوم         : شاكر حممد فتحي    
 . بدورها منظومة فرعية ملنظومة اكرب هي النظام اجملتمعي تتأثر وتؤثر فيه 

 
 
 
 
 
 

 منظومة جمتمعة 
 منظومة تعليمية 
 منظومة مدرسية
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 : و معىن ذلك أنه ميكن تعريف اإلدارة من وجهة نظر التخطيط بأهنا 
واملعايري اليت  وجمموعة عمليات متشابكة تعمل وفقا جملموعة من الضوابط         . كـل مـنظم يتكون من عناصر بشرية         

ة حتكـم املدرسـة سواء داخل أو خارج املدرسة ، وبني املدرسة ومؤسسات اجملتمع وذلك لتحقيق أهداف خمطط                 
  . )٢٠٠١أمحد،(
 
 
 
 
 
 
 

 جمموعة عناصر مهمة تتركز عليها عملية اإلدارة سواء أكانت إدارة عامة            طومن جمموع هذه التعريفات ميكن استنبا     
 : دارة مدرسية ومن هذه العناصر ما يلي أو إدارة تعليمية أم إ

إن اإلدارة عملـية تتفرع عنها جمموعة عمليات متشابكة فيما بينها من ذلك حتديد األهداف والتخطيط                 .١
 واملراقبة واملتابعة واإلشراف والتوجيه وعملية اختاذ القرارات هي أساس اإلدارة           ذوالتنظيم والتنسيق والتنفي  

 . 
 . ة حنو حتقيق أهداف حمددة إن اإلدارة عملية موجه .٢
إن اإلدارة كعملية هادفة تعتمد أساسا على موارد بشرية و مالية ومادية وتسعى إىل استخدام هذه املوارد                  .٣

 . بدرجة عالية من الكفاءة 
 . يتطلب حتقيق األهداف تنظيم جهود القوى البشرية وتوجيهها بواسطة أفراد آخرين  .٤
وعليه تتضمن اإلدارة تفاعال بني     ،  فراغ بل حتدث يف بيئة مادية واجتماعية        إن العملـية اإلدارية ال تتم يف         .٥

 . أفراد اجملتمع وثقافته وإمكانياته االقتصادية وظروفه السياسية واالجتماعية والثقافية 
ل إن املـوارد البشرية واملالية واملادية اليت تعتمد عليها اإلدارة ميكن استخدامها بطرق خمتلفة واإلدارة تعم                .٦

 . على اختيار افضل هذه الطرق 
 )١٩٩٧أبو فروة،(

 
ريا روتينيا ومل   يري شئون املدرسة تس   يلقد شهدت السنوات األخرية اجتاها جديدا يف اإلدارة املدرسية فلم تعد جمرد تس            

يعـد هـدف مديـر املدرسة جمرد احملافظة على النظام يف مدرسته والتأكد من سري الدراسة وفق اجلدول املوضوع             
حصر التالميذ والعمل على إتقاهنم للمواد الدراسية بل أصبح حمور العمل يف هذا اإلدارة يدور حول التلميذ وحول                  و

تعمل على حتسني    توفـري كـل الظروف واإلمكانيات اليت تساعد على توجيه منوه العقلي والبدين والروحي واليت              
 . حول حتقيق األهداف االجتماعية اليت يدين هبا اجملتمع العملية التعليمية لتحقيق هذا النمو كما اصبح يدور أيضا 

 خالتمد
Inputs عمليات 

Processes
مخرجات
Outputs 
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الوظيفة الرئيسية لإلدارة املدرسية هي هتيئة الظروف وتقدمي اخلدمات اليت تساعد على تربية التالميذ وتعليمهم رغبة                
 . يف حتقيق النمو املتكامل هلم وذلك لنفع أنفسهم وجمتمعاهتم 

درسية العمل على منو خربات كل من يف املدرسة وفقا للصاحل العام ومما             وإىل جانـب هـذا فمن وظيفة اإلدارة امل        
 : يساعدهم على حتقيق ذلك مراعاة ما يأيت 

 . رد ومجاعية القيادة مع ترشيد العمل فاإلميان بقيمه ال -
 . حسن التخطيط والتنظيم والتنسيق مث املتابعة والتقومي  -
 . ملدرسة بأسلوب سليم اختاذ القرارات املتعلقة بسياسة العمل يف ا -
 . اتباع األساليب اإلجيابية يف حل معوقات العمل املدرسي  -
 . اإلدراك التام ألهداف املرحلة التعليمية ومكانتها بني السلم التعليمي  -
 . ك التام خلصائص منو التالميذ وما يستلزمها ااإلدر -
 . اإلملام مبناهج املرحلة التعليمية وما تستهدف إليه  -
 . على الصعوبات اليت تعترض العمل داخل املدرسة الوقوف  -
 . معرفة احتياجات البيئة ومعوقاهتا واقتراح احللول هلا  -

ومـن ناحـية أخـرى ميكن أن توضح أهم وظائف اإلدارة املدرسية عن طريق حتديد أهم واجبات مدير املدرسة                    
 ).٢٠٠١أمحد،(باعتباره املسئول األول عن اإلدارة املدرسية 

واجبات ومسؤوليات مدير املدرسة يف ضوء االجتاه الشمويل ،وهذا االجتاه يتسم بالتوازن            ) ١٩٩٣احلبيب،  (ويورد  
لتصبح اجتاها  ) الفنية واإلدارية واالجتماعية    ( يف اجتاهـات مدير املدرسة حنو اجلوانب الثالثة ملسؤولياته وواجباته           

من املدى العام للواجبات اليت جيب أن يتعامل معها         واحد ، حيث وضعت مخس مسؤوليات عامة ملدير املدرسة تتض         
 : وهي 
 :  تنظيم املدرسة وإعدادها للتعليم والتدريس وتشمل -١
 . تطوير املنهج من حيث وضع األهداف والتخطيط الكتساب التلميذ اخلربات العلمية ) أ(
 . تقييم الربنامج ) ب(
 .  االختيار ، والتوجيه ، والتقييم ، والتدريب أثناء العمل  تنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس وذلك من خالل-٢
وذلك من خالل التالميذ وأولياء األمور      ) جمتمع املدرسة   (  إقامة وتقوية العالقات مع اجملتمع الذي فيه املدرسة          -٣

 . الذين يهتمون بأمور املدرسة 
دمات اخلاصة اليت تقدم للعاملني وللطالب       مسـاندة وتعزيز اخلدمات اليت تقدمها املدرسة وهذا من خالل اخل           -٤

 . وذوي احلاجات خدمات املواصالت ، الصحة ، التغذية ، احملافظة على منشآت املدرسة 
 عالقـة املدرسة بالنظام التعليمي ، وذلك من حيث فهم وتفسري السياسة التعليمية والعمل على تنفيذ خطواهتا                  -٥

 . واإلجراءات 
زمالؤه انه ليس من املفيد أن ترتب هذه املسؤوليات وفقا ألولويات حيث أنه لو مت ذلك                هـذا ويرى سريجيوفاين و    

فإمنا نسبب إحباطا للعملية التعليمية قد يؤدي إىل عدم فهم الناس لطبيعة املدارس ووظائفها ودورها يف اجملتمع حيث                  
  .راهنم يرون أن هذه املسؤوليات واألنشطة متداخلة ويعتمد كل منها على اآلخ
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عن واقع عملية اختاذ القرارات املختلفة      ) ١٩٩٣احلبيب ، (اليت وردت يف    يف دراسته   ) م  ١٩٨٥سالم ،   ( ويقـول   
وال يويل عنصرا من عناصر العملية اإلدارية       . بالعمل التعليمية إن املدير يف موقع العمل ال يتفرغ ألداء مهمة واحدة             

 العناصر نفس الدرجة من األمهية وإن اختلفت درجة تركيزه يف           اهـتماما دون غـريه من العناصر وإمنا يعطي مجيع         
  .وقت ما فإمنا يكون ذلك تبعا ملرحلة العمل وطبيعة املؤسسة اليت يعمل هبا وظروف عملها الداخلية واخلارجية

 : إىل ما يلي وظائف مدير املدرسة ) ١٩٩٣(يف حني يصنف قراقزة 
لية الواعية اليت يتم مبوجبها اختيار افضل الطرق أو املسارات للتصرف           يعرف التخطيط بأنه تلك العم    : التخطيط  -١

 . مبا يكفل حتقيق هدف معني 
وعلـيه فان من أهم وظائف مدير املدرسة كقائد ملدرسته وضع برامج العمل الشاملة مبعاونة العاملني معه مع توزيع               

 . املدرسة العامة املهام عليهم وتفويضهم بالسلطة حبيث تتفق تلك الربامج مع خطة 
يتم ذلك بالندوات وعقد االجتماعات واللقاءات والزيارات الصفية ويكون ذلك          :  التوجـيه واإلشراف الفين      -٢

 . ضمن برنامج تدرييب خاص يتفق أيضا مع خطة املدرسة العامة 
ويضهم السلطات  تقـع على مدير املدرسة مسؤولية تنظيم العمل وذلك بتوزيعه على العاملني وتف            :  التنظـيم    -٣

 الالزمة لتنفيذ العمل وذلك من اجل الوصول إىل حتقق األغراض واألهداف املرجوة من العمل  
تنفيذ خطة املدرسة العامة ويتم ذلك باستخدام أنشطة خمتلفة تتم بالتعاون           : املقصود بذلك   :  اإلدارة والتنفـيذ     -٤

من مدير املدرسة املعرفة التامة ملن يعملون معه باإلضافة         مع الزمالء حسب طاقاهتم وميوهلم وقدراهتم وهذا يتطلب         
إىل اتباع األساليب والطرق التعليمية الدميقراطية مع اجلميع وكذلك ينبغي على الناظر اإلملام الكامل جبوانب العمل                

 ... ومتطلباته ليستطيع توزيعه ومتابعته وتقوميه اخل 
ملدرسة عمليتا التجديد والتغيري ويعين ذلك االنتقال من املمارسات         تقع على عاتق مدير ا    :  الـتجديد والتغـيري      -٥

 .التطبيقية القائمة إىل ممارسات وتطبيقات مغايرة هلا يف األسلوب واهلدف 
عامل التقومي املستمر للعمل من اجل التغيري والتجديد حنو         : ويعـتمد الـتجديد والتغـيري على عامل هام أال وهو            

 . األفضل 
يعترب مدير املدرسة مسؤوال عن فعالية التقومي الشاملة جلميع جوانب العمل التربوي سواء ما يتعلق :  التقومي -٦

 للوصول إىل – على أن يكون هذا التقومي مستمرا على الدوام –بالعاملني أو التالميذ أو املناهج ومستوى التحصيل 
 .حتقيق األهداف املرجوة من العمل التربوي

 :ما يلي ) ٢٠٠١محد ، أ(كما يضيف إليها 
 . حتسني املنهج والعملية التعليمية  .١
 . اإلشراف على برنامج النشاط املدرسي وحتسينه  .٢
 . القيادة املهنية للمعلمني والنجاح يف العمل  .٣
 . توجيه التالميذ ومساعدهتم على التكيف  .٤
 . العمل الكتايب واملراسالت  .٥
 . العالقات العامة والعمل مع البيئة  .٦
 . لقرارات وتنفيذها اختاذ ا .٧
 . . تفويض السلطة واملسئوليات  .٨
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مما سبق نالحظ أن العالقة بني اإلدارة التعليمية واملدرسية هي عالقة الكل باجلزء والعكس صحيح واإلدارة التعليمية                 
وملا  . ترسـم السياسة وتعد اخلطط ومتد املدرسة بالربنامج املدرسي ، وواجب اإلدارة املدرسية تنفيذ هذه الربامج               

كانـت اإلدارة التعليمـية ترمجه للفلسفة اليت ينشدها اجملتمع فإن املدرسة بالتايل ينبغي أن تكون بيئة مناسبة لتنفيذ                   
خطـط اإلدارة التعليمية ومعىن هذا أن تكون كل من اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية منوذجا صاحلا يف العالقات                  

عاون واتباع األساليب الدميقراطية وهي إذا أصبحت كذلك استطاعت أن ختلق            ويف سـري العمل ويف الت      اإلنسـانية 
ولكي تنجح اإلدارة املدرسية يف عملها ينبغي أن تتصف         .األمـة الدميقراطـية ويف ذلـك ما فيه من املزايا الكثرية             

 :جمموعة من هذه اخلصائص هي ) ١٩٩٩ ،الطبيب(و ) ٢٠٠١أمحد،(د مبجموعة من اخلصائص ، وقد أور
وهذا يعين إهنا ال تعتمد على العشوائية أو التخبط أو الصدفة يف حتقيق غاياهتا بل تعتمد على                 : إدارة هادفة    .١

 . املوضوعية والتخطيط السليم يف إطار الصاحل العام 
 وهذا يعين إهنا ال تركن إىل السلبيات أو املواقف اجلامدة بل يكون هلا الدور القيادي الرائد               : إدارة إجيابية    .٢

  . هيف جماالت العمل وتوجيه
وهذا يعين أن تكون بعيدة عن االستبداد والتسلط مستجيبة للمشورة مدركة للصاحل العام             : إدارة مجاعية    .٣

 . عن طريق عمل جاد مشبع بالتعاون واأللفة 
لعلم وهـذا يعين إهنا ال تنحاز إىل آراء أو مذاهب فكرية أو تربوية معينة قد تسئ إىل ا                 : إدارة إنسـانية     .٤

الـتربوي لسبب أو آلخر بل ينبغي أن تتصف باملرونة دون إفراط وبالتحديد دون إغراق و باجلدية دون                  
تزمت وبالتقدمية دون غرور وأن حترص على حتقيق أهدافها بغري ما قصور أو مغاالة تلك هي أهم املعايري                  

 .  بكفاءة وجناح اليت ينبغي أن تتوفر يف اإلدارة املدرسية حىت تتمكن من تأدية مهمتها
وهذا يعين أهنا تتم يف وسط اجتماعي يهدف إىل خدمة التالميذ الذين ميثلون اللبنات              : إدارة اجتماعـية     .٥

 .األوىل يف هنضة اجملتمع 
ويقصد بالتكنولوجيا اإلدارية جمموعة املعارف العلمية واألساليب املنظمة اليت تطبق يف           : إدارة تكنولوجية    .٦

 .لمية بغية حلها يف ميدان اإلدارة مواجهة املعوقات الع
 

 جهاز متكامل من العاملني يف املدرسة وفريق متعاون يسهم كل – يف حقيقتها –والواقـع أن اإلدارة املدرسية   
 . من فيه بدوره جتمعهم وحدة عضوية من روابط العمل واملشاركة وحتمل املسئولية 

ات املناط هبا وال يتناىف مع الرأي الذي يؤكد أن توفر القيادة            بيد أن هذه اجلماعة تقوم بأداء األعمال واملسئولي       
الصـاحلة يف املدرسة ، املمثلة يف مديرها أو ناظرها عامل أساسي ميكن املدرسة من النجاح يف تأدية وظيفتها                   

 يف   سياسة تعليمية هو اشتراك املعلمني     أيةوتربـية أبنائها وخدمة بيئتها وإىل جانب هذا فان خري ضمان لنجاح             
وضـع هـذه السياسة ووسائل تنفيذها كذلك ينبغي اشتراك التالميذ يف إدارة مدرستهم حبيث تكون املدرسة                 
حقال ميارسون فيه احلكم الذايت ويعتادون على حتمل املسئولية ويكتسبون الكثري من املهارات االجتماعية الطيبة               

سسات االجتماعية يف إدارة املدرسة وحتديد أهدافها       باإلضـافة احلديثة تنادى باشراك اآلباء واألهايل بل واملؤ        
 . )٢٠٠١أمحد،(وحل معوقاهتا 

ويتضح من ذلك أن إدارة املدرسية تشمل أكثر من مدير املدرسة فهي تتضمن كل من يعمل يف املدرسة من 
ن التعليم وتالميذ وآباء واملهتمني بشئو)  مدرسني أوائل ومدرسني وغريهم –وكالء ( إداريني وفنيني وعمال 
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، وعليه فإن اخللل يف عالقات هذه يف البيئة حىت تستطيع املدرسة القيام مبهامها وحتقيق غاياهتا التعليمية 
 .األطراف ببعضها تعترب معوقات حتد من قدرة اإلدارة املدرسية على حتقيق أهدافها املنشودة

 
ولكي يقوم بواجبه على الوجه األمت ال بد        ) ملدرسة  ا( عتـرب مدير املدرسة قائد تربوي هام يف املؤسسة التعليمية           ـي

 ): ١٩٩٣(ومن أهم هذه الصفات كما يوردها قراقزة . من توفر صفات مميزة له 
 . أن يكون احلسنة يف املظهر والتصرف والنضوج والتكامل  -١
 . أن يكون إنسانيا شاعرا مع اآلخرين  -٢
 ) . املواظبة ( أن حيترم مواعيد املدرسة  -٣
 . ملسؤولية الشعور با -٤
 . اإلخالص يف األداء  -٥
 . العدالة  -٦
 . أن جيمع بني احلزم والعطف واحملبة  -٧
 . أن يكون حسن األخالق  -٨
 . أن يتصف باحلذر واليقظة  -٩
 . أن يكون دميقراطيا يف التفكري والتصرف  -١٠
 . أن يهتم جبوهر األمور وال يستغرق وقته يف األمور الروتينية  -١١
 . ر وخاصة يف املواقف احلرجة دون تردد أو إبطاء آين يكون سريع البث يف األمو -١٢
 . أن يكون قادرا على التعبري عن نفسه بكل دقة ووضوح بالكتابة واحلديث  -١٣
 . أن يكون قوي الشخصية مع القدرة على التأثري يف اآلخرين الن ذلك يؤدي إىل النجاح يف العمل -١٤
 . ر أن يتصف باملرونة وعدم اجلمود يف مواجهة املشاكل واألمو -١٥
 . أن يتصف بالوعي الكامل جلوانب وأبعاد العمل  -١٦
  .أن ينمو ويتطور باستمرار الن العمل التربوي يف جتدد وتطور مستمرين -١٧

كقائد تربوي نقال عن  العوامل اليت تعوق مدير املدرسة عن القيام بدوره    عددا من   )١٩٩٣فهمي وحممود، (وقد أورد   
 : لي وميكن إجياز هذه العوامل فيما ي. Roeرو 

إن الـنظام التعليمي قد طور لوائحه التنظيمية حبيث يضع املسئولية كاملة على مدير املدرسة باعتباره                 -١
 .  داخل املدرسة ةاملسئول األول عن تكامل تفاصيل العملية التنظيمي

درسة إن مستويات اإلدارة التعليمية العليا اليت تتبعها املدرسة تضع عادة األولوية حلسن سري العمل بامل               -٢
، وان كل اهتماماهتا تتركز على تامني عملية إدارية سلسلة مثل إجراء االمتحانات وما يتصل هبا من                 
إظهـار للنـتائج وإصـدار للشهادات الدراسية االحتفاظ بنظافة وصيانة املبىن املدرسي وملحقاته              

 . ها وغري... االنضباط املدرسي تقليل معوقات العاملني الوفاق مع اجملتمع احمللي 
إن اجملتمع احمللي عادة ما يفقد الثقة فيما يتم من عمليات تعليمية داخل املدرسة إذا مل يستشعر إدارة                   -٣

 . حمكمة للمبىن املدرسي 
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املكانـة اليت يضفيها رجال األعمال باجملتمع احمللي على كل من يشار إليه باعتباره مديرا مسئوال عن                  -٤
 . سة على حساب قيامه بدوره التربوي عمليات اإلدارة قد تستهوي مدير املدر

سهولة عملية تقومي أنشطة اإلدارة املدرسية التنظيمية ورصد إنتاجها عنه بالنسبة لتقوية األنشطة اليت               -٥
 . تستثمر يف خدمة العملية التعليمية وتطويرها 

 يتواري  سـيادة علـوم اإلدارة والتنظيم على حمتوي برامج إعداد وتدريب مديري املدارس فغالبا ما               -٦
االهـتمام بعملـية التعلم ذاهتا واملناهج الدراسية وما يصاحبها من عمليات تقومي وتوجيه وعالقات               

 ةإنسـانية لتفسـخ اجملال لتدريب املديرين على كيفية إدارة املدرسة والتعامل مع املعوقات التنظيمي              
 . املختلفة 

املعلم أو  : اكثر من صورة زميل املهنة      اختص مدير املدرسة شخصية ، بصورة املدير أو رجل اإلدارة            -٧
املديـر املعـلم وقـد شجعه على هذا االجتاه موقف رؤسائه من مسئويل اإلدارة العليا الذين اخذوا                  

 . ينظرون إليه باعتباره رجل إدارة من زمرهتم 
 سيطرة مدير املدرسة على اجلوانب التنظيمية يف املدرسة حيقق له مناخا آمنا يستدرجه بعيدا عن -٨

 .االهتمام باجلانب التربوي يف قيادته 
 

 : الصعوبات أو املعوقات اليت تتعرض هلا اإلدارة املدرسية على النحو التايل ) ٢٠٠١أمحد،(ويصنف 
 

 : صعوبات ذات صلة بالعملية التعليمية وتتمثل يف : أوال 
 . النقص يف بعض هيئات التدريس  -
 . ية أو نفسية اخنفاض مستوى أداء بعض املؤهلني ألسباب مهن -
 . تنوع سلوكيات املعلمني  -
 . وجود بعض الطالب غري األسوياء  -
 . تفشى الدروس اخلصوصية وأثرها على العمل املدرسي  -
 . عدم استقرار اجلدول املدرسي نتيجة تنقالت هيئة التدريس أو العجز يف بعض التخصصات  -
 . عدم توافر اإلمكانيات املادية املطلوبة  -
 . ني السلطة واملسئولية وتعارض االختصاصات أحيانا بني األجهزة املركزية واألجهزة احمللي عدم التكافؤ ب -

 . صعوبة التوفيق بني النواحي اإلدارية واإلشراف الفين : ثانيا 
 : صعوبات العمل وتتمثل يف : ثالثا 

 . جتاوز نسبه القبول  -
 . جتاوز الكثافات املقررة للفصول  -
 . اخل ... ن وإعادة القيد ول صغار السبالضغوط لق -
 . لظروف متعددة ةعدم اتباع نظام اليوم الكامل يف الدراسة نتيج -
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وإذا كانت املدرسة بشكل عام قد نالت اهتماما كبريا  ، فإن املرحلة الثانوية قد نالت اهتماما خاصا ، فهي املرحلة                     
، وهي بالتايل   ) املراهق( فها من أهنا مرحلة تعليم      الـيت تسبق املرحلة اجلامعية ، وتستمد هذه املرحلة فلسفتها وأهدا          

مرحلة هلا أمهيتها، ملا ملرحلة املراهقة من أمهية ، باعتبارها مرحلة أساسية يف منو الفرد ، الذي مير خالهلا بسلسلة من                     
لي وانفعايل ،   وإذا كانت فترة املراهقة فترة منو جسمي سريع ، فإهنا كذلك فترة منو عق             . التغريات متصلة ومترابطة    

وللـنمو العقلي يف فترة املراهقة خصائصه ، ولذلك هتتم التربية بنمو القدرات واالستعدادات يف هذه املرحلة ، كما                   
ومن هنا يربز دور املدرسة الثانوية يف هتيئة فرص النمو السليم للفرد عن طريق العناية بصحته ، وإتاحة                  . هتتم بتنميتها 

واملتنوع ، ومساعدة املتعلم على اكتساب املفاهيم االجتماعية واالقتصادية والسياسية          فـرص النشـاط البدين املرن       
 . والعلمية الالزمة لتحقيق توافقه مع اجملتمع 

وجبانـب ذلـك فـإن املدرسة الثانوية هي املدرسة اليت جيب أن تكون أكثر املدارس اهتماما بالوقوف على ميول                    
 ).١٩٩٨حجي ، ( يوجهوا إىل ما يتالءم مع قدراهتم وخصائصهم يف املستقبل الطالب واستعداداهتم وقدراهتم حىت 

ومـن هـنا فإن املدرسة الثانوية مطالبة بتوفري املناخ املالئم لنمو الطالب منوا سليما باعتبارها الوسيلة اليت اصطنعها         
تمع بالنفع ، وهلذا فهمة املدرسة      اجملتمع ، هبدف إعداد أجياله الصاعدة ، للمشاركة بالطريقة اليت تعود على هذا اجمل             

الـثانوية هي التأثري املنظم على سلوك الطالب وإعدادهم اجتماعيا ونفسيا للمشاركة اإلجيابية والفعالة يف تقدم هذا                 
 ).١٩٩٠حجاج، (اجملتمع 

 .هدافهاومن هنا تظهر أمهية الوقوف على املعوقات اليت تواجه إدارة املدرسة الثانوية وحتول دون حتقيقها أل
  ولقد شهد التعليم الثانوي يف سلطنة عمان نوما سريعا خالل ثالثني عاما من عمر النهضة ، فقد بلغ عدد طالب                    

من إمجايل عدد % ١٨م  ، ميثلون ما نسبته      ٢٠٠٠/٢٠٠١طالبا وطالبة يف العام الدراسي      ) ١٠٤٩٠٨(هذه املرحلة   
(    مدرسة يدرس هبا    (    ) دارس الثانوية يف املنطقة الداخلية                وقد بلغ عدد امل   . طـالب التعليم العام يف السلطنة     

  ).٢٠٠١وزارة التربية والتعليم،.( طالبا وطالبة ) 
ومـع هذا النمو املتزايد سعت وزارة التربية والتعليم لتحديد أهداف هذه املرحلة احليوية ، حيث وضعت للمرحلة                  

ة للسلطنة واليت ترمي إىل تنمية قدرات املواطن العماين لكي يتعلم ويواصل          الـثانوية أهدافا تنبثق من  األهداف العام       
مسرية التقدم التعليمي على امتداد حياته، وتوفري العمالة الالزمة يف خمتلف احلقول للنهوض خبطط التنمية ومشاريعها                

ته على استغالل أوقات فراغه مبا  يف الـبالد ، وجعل الفرد مدركا حلقوقه وواجباته والتزاماته حنو الوطن وتنمية قدرا             
يعود عليه وعلى اجملتمع الذي يعيش فيه باخلري والتقدم، ومن هذا املنطلق يهدف التعليم الثانوي يف سلطنة عمان إىل                   
توفري القوى البشرية الالزمة لسوق العمل يف نفس الوقت الذي يعمل فيه على اعداد الطالب ملواصلة تعليمهم العايل                  

 )١٩٨٠عن اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ،(نقال ) ١٩٩٨املعمري ،.(ات خطة التنميةوفقا ملتطلب
 

  :كما حددت الالئحة التنظيمية ملدارس التعليم العام مهام مدير املدرسة ، ونورد منها ما يلي 
 :املهام الفنية

 .إعداد اخلطط املقترحة للعام الدراسي اجلديد )١
 .ني على الصفوف واملواد الدراسية وإعداد جدول توزيع الدروس األسبوعي توزيع املدرس )٢
 .متابعة أعمال املدرسني داخل الفصل وخارجه وكتابة التقارير عنهم )٣
 .اإلشراف على املكتبة واملخترب )٤
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 .ختطيط وتنظيم برامج لألنشطة املدرسية )٥
 .اإلشراف على االختبارات املدرسية )٦
 .دراسة املشاكل الطالبية )٧

 
 :هام اإلداريةامل

 .هتيئة املدرسة الستقبال العام الدراسي اجلديد )١
 .اإلشراف العام على نظافة املدرسة والنظام فيها )٢
 .تنظيم وتوزيع األعمال اإلدارية باملدرسة )٣
 .رفع املكاتبات والرد على مراسالت مديرية التربية )٤
 .وضع تقارير الكفاية عن العاملني باملدرسة )٥
 .ظ السجالتاإلشراف على تنظيم وحف )٦

 .االحتفاظ بإحصائيات كاملة ودقيقة عن املدرسة )٧

 
 الدراسات السابقة

 
واليت هدفت إىل الكشف عن املعوقات اليت       ) ١٩٨٣(أجريـت دراسـة من قبل مكتب التربية العريب لدول اخلليج            

العربية ومنها بالطبع   تواجـه اإلدارة املدرسـية من وجهة نظر املديرين يف مدارس املرحلة االبتدائية يف دول اخلليج                 
 هناك عددا من املعوقات اليت تواجه اإلدارة املدرسية منها التسرب ،            أنسـلطنة عمـان ، أشـارت النـتائج إىل           

واالخنفـاض العام للمستوى التحصيلي ، إمهال التالميذ لواجبات اليومية ، وكثافة التالميذ داخل الصفوف ، وعدم                 
 متابعة أولياء األمور ألبنائهم يف املدرسة ، وتفشي األمية بني أولياء األمور ،              احملافظـة على الكتب املدرسية ، وعدم      

وارتفـاع نصـاب احلصـص األسـبوعي ، وكثرة اإلجازات االضطرارية ، وعدم صالحية بعض املباين املدرسية                  
رى تتعلق بالكتب   املسـتأجرة ، وقلـة املرافق التربوية ، وعدم توفر التجهيزات الالزمة ، باإلضافة إىل معوقات أخ                

 ). ١٩٩٢اللوايت،(واملناهج واملعوقات اإلدارية األخرى
واليت كان من أهدافها  وصف األوضاع التربوية اليت يعمل فيها مديرو            ) ١٩٨٦(ويف الدراسة اليت أجراها خصاونة      

 معاناة املديرين نتيجة    املـدارس الـثانوية يف األردن ، وجد أن األوضاع التربوية املتعلقة بالطلبة واملعلمني تؤدي إىل               
التـباين يف قـدرات املعلمني ويف انتماءاهتم املهنية والوظيفية ، أما اجلوانب اإلدارية السائدة فهي عائق واضح أمام                   

 ).١٩٩٢احلبيب ،(املديرين يف اجتاه ممارسة اإلدارة التربوية بالشكل العلمي املنظم وفق خطط إدارية واضحة املعامل 
 

اليت قام فيها بدراسة الصعوبات اليت تواجه مديري        ) ١٩٩٨(الواردة يف املعمري    ) ١٩٨٨(دراسـة املنيع     •
مديرا ) ٨٠(املدارس يف املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية ، وذلك باستخدام عينة مكونة من                      

ة باملباين والتجهيزات   أن أبرز الصعوبات اليت تواجه مدير املدرسة هي املتعلق        : ، وقـد تـبني من النتائج          
املدرسية ، تليها تلك املتعلقة باإلدارة املدرسية ، مث بالطالب ، مث باملعلمني ، باإلضافة إىل صعوبات أخرى                  

 : تتعلق فيما يلي
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 . عدم األخذ باقتراحات املديرين لتحسني العملية التعليمية -
 . عدم وجود حوافز مادية ومعنوية للبارزين يف العمل -
 .ت املعلمنيكثرة تنقال -
 . عدم اهتمام أولياء األمور بأبنائهم -
 .كثرة الطالب يف الفصل الواحد -
 .عدم مالءمة بعض املناهج الدراسية للطلبة -
 . املكتبات ، املالعب ، املختربات: عدم توفري التجهيزات املدرسية مثل -

 
ات اإلدارة يف املدارس    الواردة يف املعمري أيضا واليت هدفت ملعرفة صعوب       ) ١٩٨٩(دراسـة خليل وغزال      •

، أظهرت نتائج هذه الدراسة صعوبات إدارية تتمثل        ) العراق(املتوسـطة التجريبية يف مركز حمافظة نينوي        
 : يف اآليت

 .ضعف املستوى العلمي لكثري من طلبة الصفوف األوىل -
 .كثرة إجازات اهليئة التدريسية -
 .  السنة الدراسيةءكثرة الشواغر يف الدروس أثنا -
 .ة ضبط املدرسات للصفصعوب -
 .ضعف اهتمام بعض الطلبة بالتحضري اليومي -
 .كثرة عدد الطلبة يف الصف الواحد -
 .ضعف التعاون بني أولياء أمور الطلبة واإلدارة -
 . عدم استقرار جدول الدروس األسبوعي -
 . ازدواج الدوام يف املدرسة -

عالقات بني إدارة املدرسية واإلدارة التربوية يف       بدراسة هدفت إىل التعرف على طبيعة ال      ) ١٩٩٠(وقـد قـام الغامن      
دولـة الكويـت ، والكشف عن املعوقات اليت تؤثر يف هذه العالقات ، والبحث عن كيفية تطوير هذه العالقات                    

وجود بعض املعوقات اليت تؤثر سلبا على العالقة بني         : لتحقيق افضل عائد للعملية التعليمية ، وكان من أهم نتائجها         
 :ة التربوية وإدارة املدرسية ومن أبرزهااإلدار

 .عدم أخذ رأي إدارة  املدرسة  عند اختاذ أي إجراء يتصل باملدرسة وخباصة نقل املدرسني أو اإلداريني -
 . ضعف االهتمام بصيانة األجهزة واألدوات  -
 .عدم االستجابة لطلبات املدرسة الضرورية  -
 .وقات التفريق بني املدارس يف حل ما يعترضها من مع -
عـدم وقـوف إدارات املدارس على اجلديد واملستحدث يف اجملال التربوي قبل تطبيقه يف املدارس بوقت                  -

 .كاف 
 .عدم صيانة املباين واألجهزة قبل بدء العام الدراسي  -
 .كثرة إجازات الوضع واألمومة يف مدارس البنات مع عدم وجود بديل احتياطي -
 .عمال الصيانةضعف توافر املهارة الفنية لدى بعض  -
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 .عدم توافر أمناء املكتبات املتخصصني يف كثري من املدارس -
 .عدم توفر األماكن املناسبة ملمارسة النشاط املدرسي يف بعض املدارس -
 .عدم تلبية حاجة بعض املدارس يف توفري املوظفني املساعدين  -
 .تدخل اجلهات اإلدارية فيما تصدره املدرسة من قرارات  -

دراسة هدفت إىل حتديد معوقات اإلدارة يف املرحلة الثانوية  وقد تناولت الدراسة             ) ١٩٩٠(ف  كذلـك أجرت عري   
 يف التربية ، والعالقات داخل املدرسة مث        ةمعوقـات اإلدارية املدرسية اليت تتمثل يف نقص عوامل الكفاية أل إنتاجي           

التدريس واخنفاض مستوى أداء بعض     معوقـات االتصال واإلشراف االجتماعي والفين ،ومعوقات النقص يف هيئة           
 .املعلمات وأخريا مشكلة نقص اإلداريات 

اليت هدفت إىل الكشف عن املعوقات اإلدارية اليت تعيق إدارة املدرسة الثانوية            ) ١٩٩١(دراسة املدحجي    •
 معلما ومعلمة ، وقد أشارت نتائج     ) ١٦٠(مديرا ومديرة   ) ٤٠(يف اجلمهورية اليمنية وتألفت عينتها من       

 : الدراسة إىل ما يلي
يف جمال املناهج   : أن أكـثر مصادر املعوقات اإلدارية مرتبة تنازليا حسب متوسط تكرار معوقاهتا هي             -

والكتـب املدرسـية ، وجمال األعمال اإلدارية التنفيذية للمصادر البشرية واملادية ، وجمال املدرسة               
 . واجملتمع احمللي ، وجمال الطلبة ، وجمال املعلمني

قلة استخدام احلوافز املادية واملعنوية     :ن أكـثر املعوقات اإلدارية اليت تعيق إدارة املدرسة الثانوية هي            أ -
لزيادة إنتاجية املعلمني وازدحام الصفوف الدراسية بالطلبة ، والنقص يف تكنولوجيا التعليم واألدوات             

ئهم ، واخنفاض الروح املعنوية لدى      واألجهزة ، وقلة زيادة أولياء األمور للمدرسة لالستفسار عن أبنا         
 . املعلمني بسبب اخنفاض الرواتب

 
واليت هدفت إىل كشف وحتديد املعوقات      ) ١٩٩٢(ومـن الدراسات اليت أجريت يف سلطنة عمان ، دراسة اللوايت            

مديـرا ) ٨١ (اليت تواجهها اإلدارة املدرسية يف املدارس االبتدائية يف سلطنة عمان وقد تكونت عينة الدراسة من               
معلما ومعلمة مت اختيارهم بطريقة عشوائية من املناطق التعليمية يف كل من مسقط ، الباطنة               ) ٢٦٢(ومديــرة و    

وقد خرجت الدراسة بنتائج تؤكد أن أكثر املعوقات اليت تواجهها          . مشال ، الباطنة جنوب ، الداخلية ، الشرقية مشال        
ـ        ية يف سلطنة عمان تأيت من معوقات األبنية واملرافق املدرسية ، مث معوقات             اإلدارة املدرسـية يف املـدارس االبتدائ

كما . مصـادرها التالميذ وأولياء األمور ، مث معوقات موجهي وإداري املناطق التعليمية مث معوقات اهليئة التدريسية       
 :خرجت الدراسة بنتيجة مؤداها أن أكثر املعوقات حدة هي 

 ).هذه املشكلة حاليا حيث أصبحت مجيع املدارس مكيفة انتهت (نقص مكيفات اهلواء  -
 .افتقار مكتبة املدرسة ملعظم الكتب احلديثة واملهمة -
 قلة احلوافز للمعلمني -
 .تفشي األمية بني أولياء األمور -
 قلم متابعة أولياء األمور ألبنائهم -
 .استخدام املدرسة لفترتني -
 .قلة املرافق املناسبة لألنشطة املدرسية -
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 .تعاون بني البيت واملدرسةضعف ال -
 .كثرة عدد الطالب يف الصف الواحد -
 .كثرة احلصص للمعلمني -

، واليت كان من أهدافها حتليل واقع اإلدارة املدرسية وجماالهتا          ) ١٩٩٣(ويف دراسة أجريت من قبل فهمي وحممود        
املدرسية يف بعض دول اخلليج     يف الـدول األعضاء من خالل الوثائق اليت وردت من األجهزة املسؤولة عن اإلدارة               

العريب إىل مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، وجدت الدراسة أن أهم املعوقات اليت حتد من فاعلية اإلدارة املدرسية                   
عدم توفر اإلمكانات الالزمة للعمل املدرسي و تأثري نظام الفترتني يف بعض املدارس وقلة زيارة               : يف سـلطنة عمان     

 .ني للمدارس املوجهني الفني
واليت هدفت إىل التعرف على املعوقات الفنية       ) ١٩٩٥(دراسـة فوزي    ) ١٩٩٨(كمـا أورد املعمـري       •

واإلداريـة الـيت تواجه مديري املدارس احلكومية يف حمافظة جرش باألردن ، كما يتصوروهنا واليت تقف                 
وقد أظهرت  .  عدد األسئلة    حائال دون حتقيق أهدافهم اليت يرغبون فيها ، وذلك من خالل اإلجابة على            

 : الدراسة عددا من النتائج أمهها
 . تكليف مدير املدرسة بالتدريس لبعض احلصص الدراسية ، يعيق عمله الفين واإلداري -
 . عدم استشارة مدير املدرسة عند تعيني أو نقل املعلم -
 . عدم توافر املخصصات املالية الكافية يف املدرسة -
 . واالجتماعي للمعلمفقدان االستقرار النفسي  -

 
، وجد الباحث أن أنظمة التربية      ) ١٩٩٧(ويف دراسة حتليلية تقوميية إلستراتيجية تطوير التربية العربية أجراها رمحة           

العربـية تشـكو من ضعف التخطيط وضعف اإلدارة وأن الفجوة بني وضع اخلطط وتنفيذها ما تزال قائمة، وأن                   
ص اإلمكانات ، وضعف التكامل بني األجهزة املسؤولة عن تنفيذها ، ونقص            أسباهبا ضعف واقعية التخطيط ، ونق     

ويرى . كما أن الفجوة أكرب بني التخطيط والتقومي      . الكفـاءة فـيها ، وضعف إمياهنا بالتخطيط أسلوبا يف التنظيم            
وبالطبع .ير التربوي   الـتقرير أن هذا الوضع يؤدي إىل عرقلة التغيري ومقاومته ، وحيول دون تنفيذ استراتيجية التطو               

 .  تعترب املدرسة جزءا من األنظمة التربوية ، وينعكس عليها ما تعاين منه هذه األنظمة من جوانب القصور 
  

اليت كان من أهدافها دراسة العوامل املتعلقة بالبيئة التعليمية يف املدرسة وهلا عالقة             ) ١٩٩٧(ويف دراسـة السـرور    
فقر األسرة و بعد املدرسة     :ملدرسة ، وجدت الدراسة أن من أهم هذه العوامل          بتسـرب الطلبة حسب تقدير مدير ا      

عـن سكن الطالب وتفشي األمية بني األسر والظروف الفيزيائية للمدرسة وفقر البيئة احمللية وتدين خربات املعلمني                 
 .ريفيةوقد أوردنا هذه الدراسة نظرا ألن معظم مدارس املنطقة الداخلية تعترب توجد يف مناطق .

ملعرفة أبرز معوقات التعليم الثانوي املتعلقة مبعوقات املباين والتجهيزات         ) ١٩٩٨(ويف دراسة أجريت من قبل حجي       
 :، والعوامل اليت تقف وراءها ،وقد وجد أن من أبرز هذه املشاكل ما يلي 

 .زيادة عدد الطالب بنسب ومعدالت أعلى من زيادة املدارس والفصول -
 .يم الثانوي ألهدافه وهي إعداد الطالب للحياةعدم حتقيق التعل -
 .إمهال األنشطة التربوية والتطبيقات العملية -
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 .ضعف الصلة بني التعليم الثانوي والتعليم السابق له -
 .نقص يف معلمي بعض املواد وعلى رأسها مواد التربية الفنية واملوسيقية واالقتصاد املرتيل -
 .لتعليم التقين الصناعي والزراعي والتجاريضعف االتصال بني التعليم الثانوي وا -
 .اخنفاض نسبة الذين يلتحقون باجلامعات من الذين يتقدمون المتحان الثانوية العامة  -
 .ضعف خمرجاته للتعليم العايل -
امـتحان لـثانوية العامـة مبـا ميثله من أزمات للطالب واألسرة واجملتمع ولصانع القرار التعليمي والسياسي                   -

  .وملتخذيهما
اليت قام فيها بدراسة املعوقات     )  ١٩٩٨(وآخر دراسة أجريت يف السلطنة أمكن التوصل إليها هي دراسة  املعمري             

اليت يواجهها مديرو املدارس الثانوية ومساعدوهم يف سلطنة عمان وعالقتها ببعض املتغريات ، وذلك باستخدام عينة                
 النتائج أن أبرز املعوقات اليت تواجه مدير املدرسة العماين          مساعدا ، وقد تبني من    ) ٣٦(مديرا و   ) ٩٥(مكونـة من    

 ) :مرتبة تنازليا(ومساعده يف املرحلة الثانوية هي 
 :املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة واجملتمع ،وأكثر املعوقات شيوعا يف هذا البعد  .١

هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن تربية الطلبة ،        قلـة اهـتمام أولـياء األمور بأبنائهم الطلبة ، واالعتقاد أن املدرسة              
وضعف إقبال أولياء األمور على املناشط اليت تقيمها املدرسة ، و قلة استجابة أولياء األمور الستدعاءات املدرسة ،                  

ملدرسة وتدين املستوى التعليمي لبعض أفراد اجملتمع ، وعدم مسامهة فعاليات اجملتمع احمللي يف النشاطات اليت تقيمها ا                
 .، وعدم قيام جملس اآلباء بالدور امللقى على عاتقه لتفعيل العالقة مع اجملتمع احمللي

 :املعوقات املتعلقة باملصادر املالية واملرافق والتجهيزات ،وأكثر املعوقات شيوعا يف هذا البعد  .٢
خصصة لصيانة املدرسة ، وقلة     عـدم كفاية االعتمادات املالية املخصصة لكل مدرسة ، وقلة االعتمادات املالية امل            

عـدد عمال النظافة ، وقلة نصيب املدرسة من أرباح اجلمعية ، وعدم كفاية املرافق التربوية باملدرسة ، والنقص يف               
أجهـزة التكييف يف الفصول املدرسية ، وعدم كفاية التجهيزات والوسائل ، ونقص الكادر اإلداري، وعدم كفاية           

 .شط املدرسية ، وتداخل مرحلتني يف املدرسة الواحدةاملخصصات املتعلقة باملنا
 
 
 

 :املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة ومديرية التربية ، وأكثر املعوقات شيوعا يف هذا البعد  .٣
إجـراء حركة تنقالت املعلمني دون أخذ رأي املدرسة ، وعدم توفر الفين املتخصص إلصالح أعطال املختربات،                 

 املمنوحة ملدير املدرسة مقابل مسؤولياته ، و إجراء تشكيالت املدرسة دون أخذ رأي مدير               وقلـة الصـالحيات   
 .املدرسة ، وغلبة الطابع الروتيين عند إجناز املعامالت اإلدارية 

  يف حـني أن هناك أبعادا مل تصل إىل احلد الذي ميكن اعتبارها معوقات ، وهي أبعاد املعوقات  املتعلقة باملناهج                     
 . كتب املدرسية وباملعلمني وبالطلبة وبال

ومـن املـتغريات اليت درسها الباحث متغري املنطقة التعليمية ، وقد وجدت الدراسة أن املنطقة الداخلية تعاين من                   
إال أهنا تعاين من معوقات العالقة بني املدرسة واجملتمع         . معوقات اإلدارة املدرسة بشكل أقل نسبيا عن باقي املناطق          

 . واملعوقات املتعلقة باملصادر املالية واملرافق والتجهيزات احمللي



 معوقات اإلدارة المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية بالداخلية

23 

 ): ١٩٩٨(ومن الدراسات األجنبية اليت أوردها املعمري 
اليت هدفت إىل البحث يف املعوقات واملعوقات اليت تواجه اإلدارة ) Bernes, 1990(دراسـة برنز   •

راسة ست إدارات تعليمية ، مت اختيارها       املدرسـية يف تنفيذ براجمها بوالية واشنطن ، وقد مشلت عينة الد           
وقد أوضحت النتائج أن هناك عوائق      . عـلى أسـاس مشاركتها السابقة يف تنفيذ برامج اإلدارة املدرسية          

 :عامة توجد أمام تنفيذ الربامج املدرسية ، ومن هذه املعوقات 
 .معوقات امليزانية  -
 . قلة التدريب  -
 . عدم كفاية نظم التقييم  -
 .ام واملشاركة من جانب اجملتمع  عد االهتم -
 . و قلة الوقت املتاح أمام املدرس للتخطيط  -
 . . وعدم كفاية االلتزام مبفهوم اإلدارة املدرسية من جانب إدارة التعليم -

 
اليت هدفت إىل حبث واستقصاء بعض املعوقات اليت تعيق وحتد من فاعلية ) Highett, 1990(دراسة  •

(من أولياء األمور ، و ) ٣٢(ب استراليا ، وقد تكونت عينة الدراسة من         املدرسـة يف إحدى مناطق جنو     
من املهتمني بأمور التعليم ، وقد توصلت الدراسة إىل أن أهم املعوقات اليت             ) ٨(مديـر مدرسة ، و      ) ١٣

 : تعيق وحتد من فاعلية املدرسة متثل يف
 . قلة مصادر التمويل ألنشطة وبرامج املدرسة -
 . بل املعلمني يف النهوض مبستوى الدراسةعدم التعاون من ق -
 . عدم كفاية املساندة من قبل املهتمني بشؤون التعليم -
 .عدم اهتمام أولياء األمور وتشجيع أبنائهم -
 .          التدخل الزائد من قبل بعض اآلباء وأولياء األمور يف شؤون املدرسة ، مما يعيق من فاعليتها -

 
قلة التمويل الذي حتصل    :  أكثر املعوقات اليت تعرقل اإلدارة املدرسية شيوعا هي          مـن خالل الدراسات السابقة أن     

علـيه املدرسة لتنفيذ مناشطها املختلفة ، وعدم التعاون بني املعلمني وإدارة املدرسة ، وضعف التفاعل بني املدرسة                  
ها ومراحلها واجملتمع الذي    ورغم وجود مشاكل مشتركة بني املدارس مهما اختلفت طبيعت        . وأولـياء أمور الطالب   

توجـد فيه ،  ألن هذه املشاكل مرتبطة بطبيعة عمل املدرسة، يف حني أن هناك معوقات مرتبطة بالنظام أو باملرحلة                     
 .  أو اجملتمع الذي توجد فيه املدرسة 

 الدراسة  ورغـم أن الدراسـات قد غطت معوقات اإلدارة املدرسية يف السلطنة ، إال أنه من الضروري تكرار هذه                  
 .لقياس مدى التقدم يف عالج هذه املعوقات ، واملعوقات املستجدة ، والبحث عن طرق جديدة للعالج

 

 منهجية البحث
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 :اجملتمع والعينة 

يـتكون جمتمع البحث من مجيع مديري ومديرات املدارس الثانوية احلكومية ومساعديهم باملنطقة الداخلية ، والبالغ                
م ، املدارس متعددة املراحل اليت يطبق فيها        ٢٠٠١/٢٠٠٢ا ومديرة خالل العام الدراسي      مدير(        ) عددهـم   

نظـام التعليم األساسي سواء يف احللقة األوىل أو احللقة الثانية ، حيث أن هذه املدارس ختتلف يف هيكلتها وأنظمتها                    
 .ظراً لصغر حجمهوسيتم التطبيق على مجيع أفراد جمتمع الدراسة ن. عن مدارس التعليم العام 

 
 

 أداة الدراسة
لقـد مت بناء استبانة  من خالل الرجوع إىل الدراسات السابقة واألدب النظري ، وقد اشتملت االستبانة على أربع                    

 :حماور هي 
  فقرات ٧معوقات متعلقة مبدير املدرسة والتنظيم املدرسي وتتكون من 

  فقرات٨زات وتتكون من معوقات متعلقة باملصادر املالية واملرافق والتجهي
  فقرة١١معوقات متعلقة بالعالقة بني املدرسة ومديرية التربية وتتكون من 
  فقرات ٧معوقات متعلقة بالعالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي وتتكون من 

 
 :وقد استخدم تدريج مخاسي لتحديد درجة وجود املشكلة ، حبيث توزع الدرجات كالتايل

 ٥كبرية جداً  
 ٤ة       كبري

  ٣متوسطة   
  ٢قليلة        
 ١قليلة جدا   

 
 
 
 
 

 :اإلجراءات
 .الرجوع إىل األدب النظري الذي يتناول اإلدارة املدرسية ومعوقاهتا والدراسات السابقة

والتأكد من صدق وثبات اإلستبانة  عن       . بـناء اسـتبانة من خالل االستعانة باألدب النظري والدراسات السابقة            
 .عرضها على ذوي االختصاص واخلربة يف جمال الدراسةطريق 

بعد إخراج االستبانة يف صورهتا النهائية  مت توزيع االستبانة على املديرين واملديرات ومساعديهم يدويا ، وإعطائهم                 
 .الفرصة لالستجابة عليها ، وتوضيح تساؤالهتم عنها، مث تفريغ النتائج

 
 الوسائل اإلحصائية
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 .سؤال األول والثاين مت استخدام النسب املئوية بالنسبة لكل فقرة من الفقرات يف كل بعد لإلجابة على ال
 :لإلجابة على السؤال الثاين 

 

 
 النتائج

 : لإلجابة عن السؤال الذي ينص على 
 :ما هي أكثر املعوقات شيوعا لدى مديري ومديرات املنطقة الداخلية ومساعديهم يف احملاور اآلتية

 .ملتعلقة مبدير املدرسة والتنظيم املدرسياملعوقات ا -
 املعوقات املتعلقة باملصادر املالية واملرافق والتجهيزات -
وتتضمن اللوائح والتعميمات والقرارات اليت تصل إىل       " املعوقـات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة ومديرية التربية          -

 ".املدارس عن طريق املديريات
 .درسة باجملتمع احمللياملعوقات املتعلقة بعالقة امل -

كبرية ومتوسطة  " مت حسـاب النسب املئوية لكل فقرة ، حبيث صنفت مستويات وجود املعوقات يف كل بعد على                  
النسب املئوية لفقرات البعد األول املعوقات املتعلقة مبدير املدرسة والتنظيم اإلداري مرتبة            ) ١(ويبني اجلدول   " وقليلة  

 :دها من تنازليا حسب درجة تواج
 

 )١(اجلدول رقم 
 النسب املئوية لفقرات البعد األول

 "املعوقات املتعلقة مبدير املدرسة والتنظيم اإلداري "

 م املعوق كبرية متوسطة  قليلة

0.0% 10.0
% 

90.0
% 

  .كثرة األعباء واملهام املوكلة ملدير املدرسة

3.0% 7.0% 90.0
% 

  .جازات والنقل واالنتدابعدم استقرار التنظيم داخل املدرسة بسبب اإل

7.0% 17.0
% 

77.0
% 

  .عدم توفر الوقت الكايف لدى املدير إلجناز مجيع األعمال

13.0
% 

10.0
% 

77.0
% 

  .نقص الكادر اإلداري املعاون ملدير املدرسة

10.0
% 

23.0
% 

67.0
% 

  .عدم إملام املدير باملستجدات يف علم اإلدارة

13.3
% 

23.4
% 

63.3
% 

  .ير املدرسة للقيام مبهام إدارة املدرسةعدم تأهيل مد

  .١ .عدم توفر البيانات األساسية الصحيحة الالزمة إلعداد اخلطط 60.0% 23.0% 16.0%
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ويتضح من هذا اجلدول أن مجيع املعوقات الواردة يف هذا البعد موجودة بدرجة كبرية من وجهة نظر معظم مديري                   
 كثرة األعباء واملهام املوكلة ملدير املدرسة ، وعدم استقرار التنظيم داخل :املـنطقة الداخلـية ، وأن أكثرها شيوعا      
 .املدرسة بسبب اإلجازات والنقل واالنتداب

 
مرتبة " املعوقات املتعلقة باملصادر املالية واملرافق والتجهيزات     " النسب املئوية لفقرات البعد الثاين      ) ٢(ويبني اجلدول   

 :من تنازليا حسب درجة تواجدها 
 
 

 )٢(اجلدول رقم 
 النسب املئوية لفقرات البعد لثاين

 املعوقات املتعلقة باملصادر املالية واملرافق والتجهيزات"

 
 م املعوق كبرية متوسطة  قليلة

 .١ عدم كفاية  االعتمادات املالية املخصصة لكل مدرسة 93.0% 7.0% 0.0%

  .٢ يميةعدم كفاية التجهيزات والوسائل التعل 83.0% 10.0% 7.0%

  .٣ قلة نصيب اإلدارة املدرسية من أرباح اجلمعية التعاونية 77.0% 13.0% 10.0%

  .٤ اخل..املالعب،غرف األنشطة ، ( عدم كفاية املرافق التربوية باملدرسة 74.0% 23.0% 3.0%

  .٥ قلة االعتمادات املخصصة لصيانة املدرسة 70.0% 27.0% 3.0%

  .٦ لفتني باملدرسةتداخل مرحلتني خمت 67.0% 17.0% 17.0%

  .٧ قلة عدد عمال النظافة 60.0% 30.0% 10.0%

  .٨ نقص وسائل نقل الطالب 54.0% 33.0% 13.0%

أن عدم كفاية االعتمادات املالية املخصص لكل مدرسة تعترب مشكلة شائعة بدرجة كبرية ) ٢(يتضح من اجلدول 
لة نقص وسائل نقل الطالب موجودة بدرجة أقل يف حني أن مشك. تليها عدم كفاية التجهيزات والوسائل التعليمية

 .من باقي املعوقات 

 
مرتبة " املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة ومديرية التربية      " النسب املئوية لفقرات البعد الثالث    ) ٣(ويبني اجلدول   

 :من تنازليا حسب درجة تواجدها 
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 )٣(اجلدول رقم 

 النسب املئوية لفقرات البعد الثالث
 "املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة ومديرية التربية"

 
 م املعوق كبرية متوسطة  قليلة

  .١ .البطء يف تلبية احتياجات املدارس من املعلمني 86.0% 7.0% 7.0%

  .٢ .عدم توفر الفين املتخصص إلصالح األعطال باملختربات 80.0% 17.0% 3.0%

6.0% 17.0% 77.0% 
ارات بشكل جيعل متابعة تنفيذها يتطلب وقتا وجهدا على كثرة التعميمات والقر

 حساب األعمال األخرى
٣.  

  .٤ .غلبة الطابع الروتيين عند إجناز املعامالت اإلدارية 70.0% 23.0% 7.0%

  .٥ .إجراء التشكيالت املدرسية دون األخذ برأي مدير املدرسة 70.0% 27.0% 3.0%

  .٦ .ملدير املدرسة مقابل املسؤوليات امللقاة على عاتقهقلة الصالحيات املمنوحة  70.0% 27.0% 3.0%

  .٧ .إلزام املدارس بالتقيد احلريف بالنظم والتعليمات 67.0% 17.0% 17.0%

  .٨ .اللوائح موضوعة على أسس مثالية يصعب تطبيقها واقعيا يف املدارس 60.0% 26.0% 14.0%

  .٩ ملدارس خاصة فيما يتعلق بفصل الطالب قلة التزام مديريات التربية بقرارات ا 60.0% 16.0% 24.0%

  .١٠ .ضعف التعاون بني إدارة املدرسة واملستويات العليا لإلدارة 47.0% 30.0% 23.0%

  .١١ .عدم وضوح اللوائح والتعميمات الصادرة من املديرية 23.0% 60.0% 17.0%

ر الفين املتخصص إلصالح أعطال     جند أن البطء يف تلبية احتياجات املدارس من املعلمني وعدم توف          ) ٣(مـن اجلدول  
املختـربات متثل أكثر معوقات هذا البعد شيوعا ، يف حني جاء ضعف التعاون بني إدارة املدرسة واملستويات العليا                   
لإلدارة وعدم وضوح اللوائح والتعميمات الصادرة من املديرية كأقل املعوقات شيوعا حبيث ال ميكن اعتبارها تشكل                

 .معوقا

 
مرتبة " املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي      " النسب املئوية لفقرات البعد الرابع      ) ٤(ل  ويبني اجلدو 

 :من تنازليا حسب درجة تواجدها 
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 )٤(اجلدول رقم 

 النسب املئوية لفقرات البعد الرابع
 "املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي"

 
 م املعوق كبرية متوسطة  قليلة

  .١ .قلة اهتمام أولياء األمور بأبنائهم الطلبة 90.0% 10.0% 0.0%

  .٢ .قلة استجابة أولياء األمور الستدعاءات املدرسة 84.0% 10.0% 6.0%

3.0% 13.0% 84.0% 
األمهات بالدور امللقى على عاتقه لتفعيل العالقة بني / عدم قيام جملس اآلباء 
  .                                               املدرسة واجملتمع احمللي

٣.  

  .٤ االعتقاد السائد بأن املدرسة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن تربية األبناء 77.0% 17.0% 6.0%

  .٥ .عدم مسامهة اجملتمع احمللي يف النشاطات اليت تقيمها املدرسة 74.0% 23.0% 3.0%

  .٦ .مور على املناشط اليت تقيمها املدرسةضعف إقبال أولياء األ 70.0% 27.0% 3.0%

  .٧ عدم الرد على مكاتبات إدارة املدرسة  57.0% 33.0% 10.0%

 
جند أن أكثر معوقات هذا البعد شيوعا هو قلة اهتمام أولياء األمور بأبنائهم الطلبة ، أما                ) ٤(مـن اجلـدول رقـم       

ضعف التعاون بني إدارة املدرسة     : شكلة فهي   الفقرات اليت حصلت على نسب منخفضة حبيث ال ميكن اعتبارها م          
 .واملستويات العليا لإلدارة و عدم وضوح اللوائح والتعميمات الصادرة من املديرية

 
 
 
 
 
 

أما بالنسبة الستجابة أفراد العينة على السؤال املفتوح الوارد يف هناية كل بعد عن معوقات أخرى يودون إضافتها ،                   
 :فقد وردت املعوقات التالية

 
 )٥(اجلدول رقم 

 تكرارات املعوقات اليت أضافها أفراد العينة يف البعد األول
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 "املعوقات املتعلقة مبدير املدرسة والتنظيم اإلداري "

 م املعوق التكرارات

  .١ الظروف الشخصية ملدير املدرسة ١

  .٢ نقص املعلمني باملدارس ٢

  .٣ كثرة احلصص االحتياطي ١

 
 
 

 )٦(اجلدول رقم 
  املعوقات اليت أضافها أفراد العينة يف البعد الثاينتكرارات

 املعوقات املتعلقة باملصادر املالية واملرافق والتجهيزات"

 
 م الفقرة التكرارات

 .١ اشتراك املبىن املدرسي لفترتني ١٠

  .٢ ضيق املبىن املدرسي ونقص مرافقه ٥

  .٣ مواهب الطالبعدم وجود املكان املناسب ملمارسة األنشطة املدرسية وتنمية  ٤

  .٤ عدم وجود اعتمادات مالية كافية ٢

  .٥ عدم وجود هاتف باملدرسة ٣

 
 
 
 
 
 

 )٧(اجلدول رقم 
 تكرارات املعوقات اليت أضافها أفراد العينة يف البعد الثالث
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 "املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة ومديرية التربية"

 
 م املعوق التكرارات

  .١ ملديرية على نشرة التنقالت للمعلمني واإلدارينيالتكتم التام من قبل ا ١

  .٢ .عدم وجود العدالة يف تعامل املديريات مع املدارس ١

  .٣ تأخر إعالن نشرات التنقالت اخلاصة باملعلمني واإلداريني ٢

٣ 
دون مراعاة ظروف املدير (تكليف مديري املدارس باملسؤوليات يف أي حلظة 

 )واملدرسة
٤.  

  .٥ .ستضافة أي شخصيات يف املدرسة إللقاء احملاضراتمنع املدير من ا ١

  .٦ .وصول الربيد متأخرا إىل املدرسة ١

 
 
 

 )٨(اجلدول رقم 
 تكرارات املعوقات اليت أضافها أفراد العينة يف البعد الرابع

 "املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي"

 
 م املعوق التكرارات

  .١ مي والثقايف واالجتماعي ألولياء األمورضعف املستوى العل ٤

  .٢ . كم٦٠بعد املدرسة عن روافدها ملسافات تصل على  ٣

  .٣ .ارتباط كثري من أولياء األمور بأعمال خارج املنطقة الداخلية ٢

  .٤ ضعف االتصال بني املديريات ومكاتب الوالة فيما خيص أولياء األمور ١
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  :نتائج السؤال الثاين
اول السابقة جند أن بعد املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي هي اكثر املعوقات من خالل اجلد

والتجهيزات و املعوقات املتعلقة مبدير املدرسة والتنظيم  شيوعا ، يليها املعوقات املتعلقة باملصادر املالية واملرافق
 .بني املدرسة ومديرية التربية والتعليم املدرسي ، وأخريا تأيت املعوقات املتعلقة بالعالقة 

 
على مستوى مجيع ) أهنا موجودة بدرجة كبرية% ٨٠اليت يرى أكثر من ( أما بالنسبة للمعوقات األكثر شيوعا 

 :األبعاد فهي 
 .كثرة األعباء واملهام املوكلة ملدير املدرسة  •
 .عدم استقرار التنظيم داخل املدرسة •
 .ية املخصصة لكل مدرسة عدم كفاية االعتمادات املال •
 .عدم كفاية التجهيزات والوسائل التعليمية •
 .البطء يف تلبية احيتاجات املدارس من املعلمني  •
 .عدم توفر الفين املتخصص إلصالح أعطال املختربات •
 .قلة اهتمام أولياء األمور بأبنائهم الطلبة  •
 .عدم قيام جملس اآلباء بالدور امللقى على عاتقه •
 . أولياء األمور الستدعاءات املدرسةقلة استجابة •
 

من % ٦٠وأكثر من % ٨٠اليت يرى أقل من ( أما بالنسبة للمشكالت اليت جاءت بدرجة متوسطة 
 :فهي ) املديرين أهنا موجودة بدرجة كبرية 

 .عدم توفر الوقت الكايف لدى املدير إلجناز مجيع األعمال •
 .نقص الكادر اإلداري املعاون ملدير املدرسة •
 .دم إملام املدير باملستجدات يف علم اإلدارةع •
 .عدم تأهيل مدير املدرسة للقيام مبهام إدارة املدرسة •
 .عدم توفر البيانات األساسية الصحيحة الالزمة إلعداد اخلطط •
 قلة نصيب اإلدارة املدرسية من أرباح اجلمعية التعاونية •
 اخل..نشطة ، املالعب،غرف األ( عدم كفاية املرافق التربوية باملدرسة •
 قلة االعتمادات املخصصة لصيانة املدرسة •
 تداخل مرحلتني خمتلفتني باملدرسة •
 قلة عدد عمال النظافة •
كثرة التعميمات والقرارات بشكل جيعل متابعة تنفيذها يتطلب وقتا وجهدا على حساب األعمال  •

 األخرى
 .غلبة الطابع الروتيين عند إجناز املعامالت اإلدارية •
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 .كيالت املدرسية دون األخذ برأي مدير املدرسةإجراء التش •
 .قلة الصالحيات املمنوحة ملدير املدرسة مقابل املسؤوليات امللقاة على عاتقه •
 .إلزام املدارس بالتقيد احلريف بالنظم والتعليمات •
 .اللوائح موضوعة على أسس مثالية يصعب تطبيقها واقعيا يف املدارس •
 رارات املدارس خاصة فيما يتعلق بفصل الطالب قلة التزام مديريات التربية بق •
 .قلة اهتمام أولياء األمور بأبنائهم الطلبة •
 االعتقاد السائد بأن املدرسة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن تربية األبناء •
 .عدم مسامهة اجملتمع احمللي يف النشاطات اليت تقيمها املدرسة •
 .تقيمها املدرسةضعف إقبال أولياء األمور على املناشط اليت  •
 

 :مناقشة النتائج
%) ٦٠أكثر من ( من هذه اجلداول السابقة  جند أن غالبية مديري املدارس الثانوية يف املنطقة الداخلية   

يرون أن مجيع املعوقات الواردة يف األبعاد األربعة موجودة بدرجة كبرية وذلك باستثناء ثالث معوقات 
 :هي 

د املعوقات املتعلقة باملصادر املالية والتجهيزات ، وقد يعود ذلك نقص وسائل نقل الطالب يف بع •
 لعالج هذه املشكلة بالتعاقد مع ٢٠٠٠/٢٠٠١للجهود اليت بذلتها مديرية التربية يف العام الدراسي 

 .املزيد من أصحاب احلافالت لتشغيلها لنقل الطالب 
ة و عدم وضوح اللوائح والتعميمات ضعف التعاون بني إدارة املدرسة واملستويات العليا لإلدار •

الصادرة من املديرية يف بعد املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة واملديرية ، وعموما تعترب املعوقات 
يف هذا البعد أقل شيوعا عن املعوقات الواردة يف األبعاد األخرى ، من وجهة نظر مديري املنطقة 

 .ومساعديهم
 
 

، وإن كانت معدل بعض )١٩٩٨(لدراسات السابقة ، وخصوصا دراسة املعمري وهذه النتائج تتفق مع ا
املشاكل قد اخنفض مثل قلة عدد عمال النظافة حيث تعاقدت املديرية مع شركات لتنظيف املدارس 

كما أن بعض املشكالت زاد معدهلا مثل . باإلضافة إىل عمال النظافة املوظفني يف وزارة التربية والتعليم
 . تلبية احتياجات املدارس من املعلمني البطء يف:

 :التوصيات
 :مبا يلي " ما هي مقترحاتك لعالج هذه املشكالت " استجاب أفراد العينة للسؤال  )١
 .توفري الكادر اإلداري املتكامل يف املدرسة )٢
 .تدريب اإلداريني عن طريق دورات تدريبية ومشاغل فعالة )٣
 .توفري األجهزة والوسائل )٤
 .درسة صالحيات أكرب ، خصوصا فيما خيص مشاكل الطالب إعطاء مدير امل )٥
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 .فصل املراحل الدراسية بعضها عن بعض يف املباين  )٦
 .النقل التأدييب للطالب املتكررة منهم املخالفات )٧
 .توفري املعلمني وختفيف نصاهبم من احلصص )٨
 .ال مركزية اإلدارة قدر املستطاع )٩
 .رية على املدارسالعدالة يف توزيع االحتياجات املادية والبش )١٠
 .تثقيف اجملتمع والتعاون مع خمتلف اهليئات لتحسني املستوى الثقايف واالجتماعي )١١
 .التعاون املستمر بني املدرسة واملديرية واجملتمع احمللي )١٢
 .إعطاء احلوافز ومنحها لكل من يقوم بإجناز عمل متميز )١٣
 .الوقوف على مجيع املستجدات يف امليدان التربوي )١٤
 .ئمة من قبل املختصني للمجتمع والطالبالتوعية الدا )١٥
 .إعطاء املعلم املكانة الالئقة يف اجملتمع )١٦
 .مكافأة جمالس اآلباء إلشعارهم بأمهيتهم وإشراكهم يف حل بعض املشكالت  )١٧
 .متابعة املشاكل اليت يتعرض هلا مدير املدرسة يف إدارته وال بأول  )١٨
 . اهلامةالتخفيف من الروتني وكثرة السجالت واملكاتبات غري )١٩
 .األخذ بقرارات مدير املدرسة فيما يتعلق بفصل الطالب  )٢٠
 .التصرف بشكل مرن حسب املوقف دون اإلخالل بالنظام )٢١

وال بد أن نقول أن مدير املدرسة هو أكثر من يشعر مبشكالهتا ، وعليه أن يبحث عن أوجه العالج 
لكسب ثقة اجملتمع ويوحد اجلهود لتحقيق املمكنة باالتفاق مع املسؤولني يف مديرية التربية، وأن يسعى 

 .أهداف مدرسته 
 :كما ميكن أن نضيف عددا من التوصيات ، نوردها فيما يلي

 .وضع أسس علمية دقيقة الختيار وإعداد وتدريب عناصر اإلدارة املدرسية )١
 .جتنب التداخل يف اختصاصات اإلدارة املدرسية  )٢
 .واإلدارة التربوية تطوير قنوات االتصال بني اإلدارة املدرسية  )٣
 .ختصيص فنيني مدربني على تشغيل وصيانة األجهزة والتقنيات التربوية )٤
 .تشجيع اإلدارة الدميوقراطية على كل مستويات اإلدارة يف املنظمات التربوية )٥
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 امللحقات
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
 

دى  مديري املدارس الثانوية استبانة  معوقات اإلدارة املدرسية ل
 ومساعديهم باملنطقة الداخلية

 جامعة السلطان قابوس 
 كلية التربية 

 األصول واإلدارة التربويةقسم 
 
 

 مدير املدرسة                                       احملترم/ الفاضل 
 ةمديرة املدرسة                                     احملترم/ الفاضلة 

 الـســالم عــليــكــم ورحــمـة اهللا وبركــاتـه                    وبعــــد
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يقوم الباحثون بدراسة معوقات اإلدارة املدرسية من وجهة نظر مديري  ومديرات املدارس الثانوية باملنطقة الداخلية 
 .استكماال ملتطلبات مقرر اإلدارة املدرسية 

 أربعة أبعاد متثل بعض معوقات العمل اإلداري باملدرسة واليت حتد من فعالية اإلدارة وقد مت بناء هذه االستبانة  يف
 .وحتول دون حتقيق املدرسة ألهدافها كما خطط هلا

ورغبة يف االستفادة من خرباتكم يف هذا اجملال وسعيا حنو االرتقاء مبستوى اإلدارة املدرسية يف السلطنة حنو األفضل، 
يف اخلانة اليت تعرب عن رأيكم ) × ( رجة تواجد املعوق  إزاء كل فقرة وذلك بوضع إشارة يرجى تكرمكم بتحديد د
 .يف درجة تواجد املعوق

آملني منكم التعاون واإلجابة على مجيع فقرات االستبيان بدقة وموضوعية ، مع العلم بأن ما يرد يف هذه االستبانة 
 .تخدم إال ألغراض البحث العلمي فقطمن بيانات ومعلومات سوف يعامل بسرية تامة ولن يس

 ولكم جزيل الشكر 
 مع وافر االحترام والتقدير  

 الباحثون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   بيانات عامة: أوال

 :نوع املؤهل .١
 :عدد سنوات اخلربة .٢
 :جنس املدرسة .٣
 :عدد طالب املدرسة .٤
 :املراحل الدراسية املوجودة يف املدرسة .٥

 
 حماور االستبيان:   ثانيا

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م
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 : أوال 
 معوقات متعلقة مبدير املدرسة والتنظيم املدرسي

 

 .٢ .عدم تأهيل مدير املدرسة للقيام مبهام إدارة املدرسة
 .٣ . إملام املدير باملستجدات يف علم اإلدارةعدم

 .٤ .كثرة األعباء واملهام املوكلة ملدير املدرسة
 .٥ .عدم استقرار التنظيم داخل املدرسة بسبب اإلجازات والنقل واالنتداب

 .٦ .عدم توفر البيانات األساسية الصحيحة الالزمة إلعداد اخلطط
 .٧ .عاون ملدير املدرسةنقص الكادر اإلداري امل

 .٨ .عدم توفر الوقت الكايف لدى املدير إلجناز مجيع األعمال
 :معوقات أخرى لإلدارة املدرسية تود إضافتها يف هذا احملور

...................... ......................................................................................................................................
.................................................................... ........................................................................................

 

 

 :ياثان
    املشكالت املتعلقة باملصادر املالية واملرافق والتجهيزات

 

 .٩ عدم كفاية  االعتمادات املالية املخصصة لكل مدرسة
 .١٠ قلة نصيب اإلدارة املدرسية من أرباح اجلمعية التعاونية

 .١١ قلة عدد عمال النظافة
 .١٢ اخل..،غرف األنشطة ، املالعب( عدم كفاية املرافق التربوية باملدرسة

 .١٣ عدم كفاية التجهيزات والوسائل التعليمية
 .١٤ نقص وسائل نقل الطالب

 .١٥ تداخل مرحلتني خمتلفتني باملدرسة
 .١٦ قلة االعتمادات املخصصة لصيانة املدرسة

 :معوقات أخرى لإلدارة املدرسية تود إضافتها يف هذا احملور
........................................................................................ 

.................................................................... ........................................................................................
 

 

 :ثالثا
        املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة ومديرية التربية 

 

 .١٢ .عدم وضوح اللوائح والتعميمات الصادرة من املديرية
 .١٣ كثرة التعميمات والقرارات بشكل جيعل متابعة تنفيذها يتطلب وقتا وجهدا على حساب األعمال األخرى

 .١٤ .الية يصعب تطبيقها واقعيا يف املدارساللوائح موضوعة على أسس مث
 .١٥ .ضعف التعاون بني إدارة املدرسة واملستويات العليا لإلدارة

 .١٦ قلة التزام مديريات التربية بقرارات املدارس خاصة فيما يتعلق بفصل الطالب 
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الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 .١٧ .إلزام املدارس بالتقيد احلريف بالنظم والتعليمات
 .١٨ . احتياجات املدارس من املعلمنيالبطء يف تلبية

 .١٩ .غلبة الطابع الروتيين عند إجناز املعامالت اإلدارية
 .٢٠ .عدم توفر الفين املتخصص إلصالح األعطال باملختربات

 .٢١ .إجراء التشكيالت املدرسية دون األخذ برأي مدير املدرسة
 .٢٢ . املسؤوليات امللقاة على عاتقهقلة الصالحيات املمنوحة ملدير املدرسة مقابل

 :معوقات أخرى لإلدارة املدرسية تود إضافتها يف هذا احملور
.................................................................... ........................................................................................

........................................................................................ 
 

 

 :رابعا
          املعوقات املتعلقة بالعالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي

 

 .٨ .قلة اهتمام أولياء األمور بأبنائهم الطلبة
 .٩ .                                               األمهات بالدور امللقى على عاتقه لتفعيل العالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي / باء عدم قيام جملس اآل

 .١٠ .ضعف إقبال أولياء األمور على املناشط اليت تقيمها املدرسة
 .١١ .قلة استجابة أولياء األمور الستدعاءات املدرسة

 .١٢ العتقاد السائد بأن املدرسة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن تربية األبناءا
 .١٣ .عدم مسامهة اجملتمع احمللي يف النشاطات اليت تقيمها املدرسة

 .١٤ عدم الرد على مكاتبات إدارة املدرسة 
 :معوقات أخرى لإلدارة املدرسية تود إضافتها يف هذا احملور

.................................................................................. ..........................................................................
 ........................................................................................ 

 

 
 ما هي مقترحاتك لعالج هذه املشكالت؟

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

........................................................ 

 
 املراجع

 
 .اجلامعة املفتوحة: اإلدارة املدرسية ، الطبعة الثانية ، طرابلس). ١٩٩٧(أبو فـروة،إبراهيم حممد
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 .مكتبة املعارف احلديثة: اإلدارة املدرسية يف األلفية الثالثة ،اإلسكندرية ).٢٠٠١(أمحد ،أمحد إبراهيم 
،  ضوء األمناط املختلفة لإلدارة املدرسيةمسؤوليات وواجبات مدير املدرسة يف).١٩٩٣(احلبيب،فهد إبراهيم

 .٢٦٧-٢٣٧، ) ٥٦(دراسات تربوية ، 
أهم اجملاالت واألنشطة يف العمل املدرسي كما يراها مديرو ومديرات املدارس ). ١٩٩٢(احلبيب،فهد إبراهيم

 .٢٣٤-١٩١،)٤٦( دراسات تربوية ،االبتدائية يف منطقة أهبا التعليمية ، اململكة العربية السعودية،
 .املكتب اجلامعي احلديث:،اإلسكندرية١ط).                                 ١٩٩٩(الطبيب، أمحد حممد 

، " دراسة ميدانية"أسباب تسرب الطلبة من اجلنسني يف كل من مدارس املدن واألرياف ). ١٩٩٧(السرور، ناديا
 .١٧٤-١٤٤،)١(،٢٤دراسات تربوية ،جملد

، )٢٤( دراسات تربوية،اإلدارة املدرسية وعالقتها باإلدارة التعليمية يف دولة الكويت،). ١٩٩٠(زالغامن، عبد العزي
٢٧٤-٢٢٣. 

املشكالت اليت تواجهها اإلدارة املدرسية يف املدارس االبتدائية بسلطنة عمان ).١٩٩٢(اللوايت،حممد شهاب حبيب
 .)رسالة ماجستري غري منشورة.(كلية التربية،جامعة السلطان قابوس،

املشكالت اليت يواجهها مديرو املدارس الثانوية ومساعدوهم يف سلطنة         ). ١٩٩٨(املعمري،سيف بن سعيد بن ماجد    
 ).رسالة ماجستري غري منشورة٠.عمان وعالقتها ببعض املتغريات،جامعة السلطان قابوس ، كلية التربية 

 .٢١-١٥،)٢٤(دراسات تربوية،  انوي، حنو صيغة مالئمة لتطوير التعليم الث).١٩٩٠(حجاج،عبد الفتاح أمحد 
 .دار الفكر العريب: القاهرةاإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية،. )١٩٩٨(حجـي،أمحـد إمساعيل

فعاليات املؤمتر اإلدارة التربوية يف استراتيجية تطوير التربية العربية ، دراسة حتليلية تقوميية،        ). ١٩٩٧(رمحـة ، انطوان   
            .اهات التربية وحتديات املستقبل ، اجمللد الثاين ،التربوي األول ، اجت

 .ررمزي عبد القاد: عمان ، ٢ يف اإلدارة املدرسية واإلشراف التربوي، ط).١٩٩٧( رمزيررمزي ،عبد القاد
، )٣٤(، رسالة اخلليج العريب، السنة العاشرة،     مشكالت اإلدارة يف املرحلة الثانوية     ).١٩٩٠(عـريف،فاطمة عبد اهللا  

١٧٨ -١٧٦.  
، تطوير اإلدارة املدرسية يف دول اخلليج العربية      ). ١٩٩٣(فهمـي، حممـد سيف الدين؛ حممود، حسن عبد املالك         

 .مكتب التربية العريب لدول اخلليج:الرياض
 .دار الفـكر العـريب:حنـو إدارة تربوية واعـية، بريوت).١٩٩٣(قـراقـزة،حممود عبد القادر علي 

دار :،القــاهــرةاإلدارة التعلـيمـية أصـوهلــا وتطبـيقاهتـا   ).١٩٨٤(نــريمـرســي، حممـد م   
 .الكـتـب

وزارة االقتصاد الوطين، مركز    : ، سلطنة عمان   الكـتاب اإلحصـائي السنوي    ).٢٠٠٠(وزارة االقتصـاد الوطـين    
 .املعلومات والنشر

 .وزارة التربية والتعليم:م ، سلطنة عمان الالئحة التنظيمية ملدارس التعليم العا).١٩٩٣(وزارة التربية والتعليم
 

 


