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  :إقرار

أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة  أقر
ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم أبحاثي باستثناء 

  .لنيل أي درجة ألي جامعة أو معهد

  

  

  

  

  

  هنادي إبراهيم إسحق طوطح: اإلسم

  

  :التوقيع

  

  23/06/2012 :التاريخ

  

  

  

  

 



 ب 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  شكر وعرفان

  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله 
  .وصحبه أجمعين

الحمد هللا الذي أعانني على إتمام هذا الجهد المتواضع، وقدرني على الوصول إلى هذه الدرجة العلمية، 

أتقدم بالشكر الجزيل للدآتور محمد عبد القادر عابدين، الذي أشرف على هذه الرسالة، وآان ويسعدني أن 

خير عون لي في إعدادها، فلم يبخل علي بعلمه ووقته، فقد آان لتوجيهاته، ونصائحه، ومعاملته الطيبة، 

إن الحوت في ":وسلمقول رسول اهللا صلى اهللا عليه  بشراك ير في إتمام هذا الجهد، فأقول لهاألثر الكب

  ."الخير ليصلون على معلم الناس ، والطير في السماء،رالبح

الدآتور أحمد فهيم جبر والدآتور عبد عساف لتفضلهما بقبول  آما أتقدم بالشكر لعضوي لجنة المناقشة
  .مناقشة هذه الرسالة، واثرائها بمالحظاتهما القيمة

ة العلوم التربوية في جامعة القدس، لما قدموه لنا من والشكر موصول إلى أعضاء هيئة التدريس في آلي
  .توجيه وإرشاد أثناء الدراسة

  .وأتقدم بالشكر إلى آل من وقف بجانبي وساعدني إلتمام هذه الدراسة، وخاصة زميلتي نهى الشرباتي

  

  وجزى اهللا الجميع خير الجزاء

  

  

  

  

  



 ج 
 

 ملخص الدراسة

في مديرية هدفت هذه الدراسة التعرف على مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

، وتكون مجتمع داريين والمعلمين فيهامن وجهة نظر اإل التربية والتعليم للقدس الشريف

إداريًا ) 1323(الدراسة من جميع إداريي ومعلمي مدارس القدس الخاصة البالغ عددهم 

رسة خاصة، وتم إختيار مد) 68(معلمًا، موزعين على ) 1255(إداريًا، و) 68(ومعلمًا، منهم 

، وقامت الباحثة إداريًا) 51(، ومعلمًا ) 161(منهم ) 212(ا عدد أفرادهبسيطة عشوائية عينة 

المسؤولية اإلدارية عن : فقرة، موزعة على سبعة مجاالت وهي) 68(تضمنت بإعداد استبانة 

وأولياء ، الطلبة، البيئة المدرسية، المقرر واألنشطة المدرسية، المدرسة، المدير، المعلمين

  .    وتم التحقق من صدق األداة وثباتها .األمور

وأظهرت نتائج الدراسة أن مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة من وجهة نظر 

) 3.08(ته اإلداريين والمعلمين في محافظة القدس آانت متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغت قيم

قد آانت أبرز المشكالت ، و %61.6ووزن نسبي  للدرجة الكلية وفق مقياس ليكرت الخماسي

، ثم مجال المسؤولية %70.8ووزن نسبي  )3.54(في مجال أولياء األمور بمتوسط حسابي 

، مجال الطلبة بمتوسط %66.8ووزن نسبي  )3.34(اإلدارية عن المدرسة بمتوسط حسابي 

، %60ووزن نسبي  )3.00(، مجال البيئة المدرسية بمتوسط حسابي %60.8وزن نسبي و )3.04(حسابي 

، مجال المقرر واألنشطة المدرسية بمتوسط %57.8ووزن نسبي  )2.89(مجال المدير بمتوسط حسابي 

، %56.4ووزن نسبي  )2.82(، مجال المعلمين بمتوسط حسابي %57.6ووزن نسبي  )2.88(حسابي 

أنظمة وقوانين واضحة لضمان استقرار المعلم  عدم وجود( : تالية هي األآثر حدةوآانت المشكالت ال

عدم  وعي ( ، و )قلة اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالمدارس الخاصة ( ، و )وظيفيًا 

األعمال الملقاة على آثرة ( ، و )عدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم ( ، و )بعض األسر بأهمية دور المدرسة 

إهمال اقتراحات مديري المدارس الخاصة من قبل ( ، و )المرآزية في تسيير األمور ( ، و )عاتق المدير 

ذات داللة إحصائية عند  آما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق). وزارة التربية والتعليم العالي 

: الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية تعزى لمتغيراتبين تقديرات أفراد عينة  )α   0.05( مستوى الداللة



 د 
 

اسية الصفة الوظيفية، والجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في المدارس الخاصة، والمرحلة الدر

في حين أظهرت النتائج وجود فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة . للمدرسة، وعدد طلبة المدرسة

وفي ظل هذه . الجهة المسؤولة عن المدرسة، وجنس المدرسة: زى لمتغيريلمشكالت اإلدارة المدرسية تع

مدارس بالالعالي إهتمام وزارة التربية والتعليم : النتائج أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات منها

لى التعاون مع إدارة المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية، الواقعية في التعامل الخاصة، حث أولياء األمور ع

توفير ساحات ومالعب وأجهزة حاسوب ومختبرات ومكتبات للطالب ومع المدراء وتخفيف األعباء عنهم، 

  .في المدارس الخاصة

  

 



The problems of school administration at the private schools at the " Al-Quds 
Sharif " directorate of education as perceived by the  administrators and teachers 

Student: Hanadi Ibrahim Totah 

 

Abstract 

This study aimed at determining the problems of school administration at private schools at the 
"Al-Quds Sharif " directorate of education perceived by the teachers and administrators. The 
population of the study consisted of all the administrators and teachers of the private schools of 
Jerusalem whose number is 1323 administrator and teacher, 68 of them are administrators and 
1255 are teachers. They were distributed into 161 teachers male and female, and 51 
administrator. The researcher prepared a questionnaire to reveal the problems of school 
administration. It consisted of 68 items and was distributed in the following seven areas: 
administrative responsibility for the school, the principal, teachers, school environment, 
curriculum and school activities, and parents. 

The results of the study showed that the problems of school administration in the private schools 
as viewed by the administrators and the teachers  in the governorate of Jerusalem were moderate. 
The mean value was 3.08 and the percentage was 61.6%. The most prominent problem was in 
the domain of guardians with a mean of 3.54 and a percentage of 70.8%, the mean of 
administrative responsibility for the school was 3.34 and a percentage of 66.8%, the domain of 
the students was 3.04 and a percentage of 60.8%, the mean of the environment was 3.00 and a 
percentage of 60%. The domain of the principal was 2.89 and a percentage of 57.8%. Then 
comes the domain of the textbook and school activities with a mean of 2.88 and a percentage 
57.6%. The domain of the teachers has a mean of 2.82 and a percentage of 56.4%. The following 
problems were the most severe: the non-existence of clear laws and rules that insure the stability 
of the teacher in his job; the ministry of education does not give enough care for private schools, 
some families are not fully aware of the importances of the role of the school, some parents do 
not follow carefuly the progress of their sons and daughters, schools are overburdened with 
many duties, centralization in running the affairs of the institution, neglect of the private schools 
principals' suggestions by the ministry of education. 

 The results of the study also showed no significant differences at α≤0.05 in the estimates  of the 
members of the of the problems of school administration due to variables of: position, gender, 
qualification, years of experience in the private schools, academic stage of the school and 
numbers of students for the staff members. 
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                 الفصل األول

  أسئلتهامشكلة الدراسة و

  مقدمة 1.1

من اإلدارة التربوية وصورة مصغرة لتنظيماتها لذلك  تعتبر اإلدارة المدرسية جزءاً
تهيئة الظروف،  هي فهي الوحدة القائمة بتنفيذ السياسة التعليمية، ووظيفتها الرئيسية

وتقديم الخدمات التي تساعد على تربية التالميذ، وتعليمهم، رغبة في تحقيق النمو 
  .المتكامل لهم وتحقيق أهداف المجتمع

والمثال الواضح ة لمدرسيالتي تمثل جوهر اإلدارة ا والمدرسة تلك المؤسسة التربوية
العاملين، هي في حقيقتها لمجموعة عمل متكامل، تتضافر في إتمامه جهود فريق من 

ومن ثم فإن الجهود ممثلة في . نموذج لتكامل الخبرة التربوية، إدارية كانت أو فنية
مدير المدرسة ونائبه ومساعده، وهؤالء يمثلون دعامة رئيسية في العمل المدرسي 

فريق عمل تسود بين أفراده عالقات  لمون، والفنيون، والمستخدمون، تشكلوهناك المع
 .)1990أحمد، (هو رباط العمل من أجل هذا النشء ، ويجمعهم رباط مقدس،وثيقة

ً  على إدارتهاوتعتمد المدرسة في تحقيق أهدافه ً  كبيرا هذه اإلدارة يقود ، وا اعتمادا
فالمدير هو الركيزة . باعتباره محور العملية اإلدارية بالدرجة األولى مدير المدرسة

رة المدرسية وتطويرها ، والعنصر الفعال الذي األساسية في النهوض بمستوى اإلدا
 ال يعني إغفال الدور األساسي نجاح العمل اإلداري في المدرسة، وهذا يتوقف عليه

، فالمدير هو اإلداري األول في المدرسة ويقف على لعناصر اإلدارة التربوية األخرى
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 مام السلطة التعليمية رأس التنظيم فيها ويتحمل فيها المسؤولية األولى بل الكاملة أ
  ). 2005 ،عابدين(  والمجتمع

يمكن إجمالها وعلى الرغم من اختالف الباحثين في تحديد وظائف المديرين إال أنه 
ة ، وحتى تتحقق الوظيفة الوظيفة القيادية و الوظيفة اإلداري : بوظيفتين أساسيتين

، ) الوظيفة االجتماعية (  فعلى القائد أن  يقوم بالحفاظ على تماسك الجماعةالقيادية 
فعلى : وإنجاز المهمة المتعلقة به وهي وظيفة حل المشكالت ، أما الوظيفة اإلدارية 

المستوى اإلجرائي أن مدير المدرسة يقوم بعدة وظائف إدارية والتي يقود فيها 
وهو في ممارسته لهذه . شراف والتقويم عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة واإل

فر أو الحديث أو القراءة أو الكتابة أو التوقيع  أو الس: يقوم بإجراءات مثل فالوظائ
بالكفاءة واإلنتاجية و الخطط  النتيجة المترتبة على ذلك تعلقوت.... إجراء المقابالت 

والعمليات واألهداف السياسية والمشكالت وما يتصل بالمتغيرات التي تحدث في 
 ، ، السيدالبهواشيو؛ ، أحمدغانمو؛ ، محمدالصغيرو؛ ، أحمدحجيوعبود، عبد الغني؛ ( المدرسة
2000 (.  

لمدير المدرسة القيام بها، مع عدم كفاية  ةونظراً لكثرة المسؤوليات والواجبات الموكل
حالة من عدم التوازن بين أعباء العمل  فقد نتج عن ذلك صالحيات الممنوحة له،ال

وحرية الحركة واتخاذ القرارات المناسبة، ونتيجة لذلك برزت مشكالت اعترضت قيام 
ويواجه مدير  .)1988المسيلم،( التربوية ة المدرسية بدورها لتحقيق األهدافاإلدار

ة، منها ما الكثير من المشكالت التي تتعلق بسير العملية التربوي هدورالمدرسة بحكم 
يتعلق بعدم وجود الفهم الكافي لوظيفة المدرسة وطبيعة العمل التربوي لدى الكثيرين، 

اصر وعدم وضوح الرؤية اإلدارية لغياب الوصف الوظيفي، واإلفتقار الى العن
                                              ).1988البرادعي،( المدارسالبشرية المؤهلة في أغلب 
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إلى توافر عوامل النجاح بعضها مع يعود نجاح المدرسة  أن ) 1998( عدس ويذكر
يكون عليه مستوى هذا وجد فيه هذا التكامل بعض بشكل كلي متكامل، وبالقدر  الذي ي

النجاح، فوجود جهاز تعليمي متميز ال يغني عن وجود إدارة متميزة يؤمن كل منها 
، فقد تفشل المدرسة رغم جهده على تعزيزها والوصول إليها باألهداف نفسها ويعمل
تؤمن بالعنف والشدة في تطبيق فيها بسبب وجود إدارة تقليدية  توافر عوامل النجاح

النظام واتباع التعليمات وعدم التساهل في ذلك أو التهاون فيه مهما كانت األسباب ألن 
طالقاً من وان .ديئة ومستوى متدنٍوعية رفي هذا األسلوب ما يوصلنا إلى نتائج من ن

ة ونوع عملياتها التعليمية تتأثر إلى حد كبير بنوع اإلدار المؤسسات ذلك فإن 
كما أنها تخضع إلى مجموعة من األنظمة والقوانين والتعليمات التي يجب  المختلفة،

أن تعمل على تنفيذها من أجل التحسين والتطوير الذي يتم عن طريق تحديد 
ت والثغرات في المؤسسات واإلدارات التي تؤدي إلى حدوث خلل في العملية المشكال

  .اإلدارية والتعليمية 

، ريداً  فيما يخص النظام التعليميوتجدر اإلشارة إلى أن مدينة القدس تعيش واقعاً ف
فقد تعرضت المؤسسات الثقافية والتربوية في القدس كشأن باقي القطاعات، للعدوان 

تيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على القدس وبقية األراضي الفلسطينية اإلسرائيلي ن
تسديد ضرباته المتالحقة الى ، وحرص اإلحتالل اإلسرائيلي على )1967( سنة

المواقع التي يتنامى فيها العقل ويتطور، أي المؤسسات الثقافية والتعليمية في القدس 
  ).2009،صالح ( .خاصة وفي فلسطين عامة

 موحدة مرجعية لوجود القدس مدارس مدينة افتقدت اليوم، وحتى 1967 عام ومنذ 
 خالل من نفسها حتاللاإل سلطات فرضت جهة، منف .التربوية العملية إلدارة

 خالل ومن القدس اإلسرائيلية، بلديةو سرائيليةاإل المعارفالتابعة لوزارة  مدارسال
 شرقي ضمها خالل ومن األخرى، المدارس على تمارسها التي المختلفة التضييقات
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 شرقي الفلسطينية السلطة تعتبر ثانية، جهة ومن  .اإلحتالل دولة إدارياً إلى القدس
 ال الفلسطينية والتعليم التربية وزارة ولكن الغربية، الضفة من إدارياً جزءاً القدس
 هذه توجهات مع الغوث وكالة مدارس وتتعاون مدارس األوقاف، إال فعلياً تدير

 فمنها والتوجهات، نتماءاتاإل مختلفة فإنها والخاصة األهلية المدارس أما .الوزارة
 وبالتالي حتاللاإل سلطات بدعم يتمتع ما ومنها ،الفلسطينية الوزارة مع يتعاون ما

  .مختلفة دينية أو دولية أو عربية لهيئات يتبع أو مستقل هو ما ومنها يحابيها،

 مشاكل هذا أكثر أحد القدس مدينة في التعليم على المشرفة الجهات تعدد ويعتبر 
 ترسم للتعليم، والتي الموجهة المرجعية غياب يعني التعدد فهذا خطورة؛ القطاع
 واسعاً الباب يفتح المدارس، مما في تبنيها يجب التي والمفاهيم القيم وتحدد األهداف
مؤسسة ( .وأهدافه مصالحه يخدمبما  وتوجيهه النشء تربية في للتدخل حتاللأمام اإل
 مستواها بارتفاع تتميز المدارس الخاصةويعتقد بعض الناس أن  ).2010القدس،
 المنافسة على الحرص بينها من أسباب، لعدة وذلك، سالمدار ببقية مقارنة التعليمي

االستغناء  تتيح بعقود سنوية التوظيف نظام واتباع بقائها، على المستمرة للمحافظة
الجيد  التحصيل ذوي المقبولين الطلبة وانتقاء كفاءته، يثبت ال معلم أي عن

 لغات تدريسيامها ببق تمتاز كما .الضعيف ذوي التحصيل الطلبة عن واإلستغناء
 نشاطات القرآن الكريم، وتوفير وحفظ اإلسالمية التربية تعليمأو  إضافية، أجنبية
 ).2009األشهب،( .والفنون الموسيقى تعليم مثل متنوعة تربوية

 مدارس الحدى وعملها في إدارة إالباحثة  خبرةاً  على ما سبق وانطالقاً  من وتأسيس
ومن خالل ممارسة العملية اإلدارية وشكوى عدد من  القدس،مدينة في  الخاصة

 ً  المديرين والمديرات من وجود بعض المشكالت التي تواجههم والتي تؤثّر سلبا
من األهمية بمكان إجراء هذه الدراسة للتعرف على هذه  أصبح على أداء مهامهم

وتأمل الباحثة أن تكون . المشكالت عن كثب ، وكذلك التعرف على أكثرها شيوعاً 
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النظام التعليمي  هذه الدراسة خطوة على طريق تشخيص المشكالت التي تواجه
  .فلسطينيال

  

  

  

  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها  2.1

في كافة مجاالتها وأنشطتها التربوية مشكالت مختلفة تواجه اإلدارة المدرسية 
دور اإلدارة  ينعكس بصورة سلبية على األكاديمي واإلداري،  في المجالينوبخاصة 

المدرسية في العملية التربوية وما هي منوطة بالعمل على تحقيقه من أهداف تربوية 
وفي ظل الحمالت القاسية التي تتعرض . تعليميورفع للمستوى الثقافي والواجتماعية 

تلعب لها مدينة القدس من اإلحتالل من أجل تهويدها وتجهيل مواطنيها الفلسطينيين 
دوراً  في تخفيف المعاناة عن المعلمين والطلبة ، وقد تكون سبباً  في تعزيز صمود 

م، وقد يكون األمر المعلمين والطلبة وتنمية ثقافة تربوية وتعليمية ناجحة ومفيدة له
ال شك أن وجود و .بعيدة عن المعايير المهنيةف ذلك في حال كون هذه اإلدارة خال

مشكالت أمام اإلدارات المدرسية يمكن أن تكون سبباً في عجزها وفشلها في تحقيق 
لتعرف على مشكالت اإلدارة المدرسية في ل الدراسة هذه  ومن هنا فقد جاءت. أهدافها

من وجهة نظر اإلداريين  في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف الخاصةالمدارس 
  .نوالمعلمي
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  أسئلة الدراسة  3.1

  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

في مديرية التربية والتعليم ة الخاص في المدارس يةرسالمدة مشكالت اإلدار ام )1
 ؟نوالمعلميمن وجهة نظر اإلداريين للقدس الشريف 

في مديرية ارس الخاصة في المدهل يختلف تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية ) 2
 الصفة باختالف من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين التربية والتعليم للقدس الشريف

المرحلة الدراسية للمدرسة، ولخبرة، سنوات اوالمؤهل العلمي، والجنس، و، الوظيفية
   المدرسة ؟ وجنسالجهة المسؤولة عن المدرسة، وعدد طلبة المدرسة، و

  

 أهداف الدراسة  4.1

  :تهدف هذه الدراســــة  إلى 

لمين في مشكالت اإلدارة المدرسية التي تواجه اإلداريين والمع درجة مستوى تحديد   .1
 .الشريف لقدسلديرية التربية والتعليم المدارس الخاصة في م

ين والجهات المسؤولة إلى بعض المشكالت وبالتالي يرالمساهمة في لفت نظر اإلدا  .2
 .التخفيف من حدة الذعر من حدوث المشاكل  

رف على اختالف وجهات نظر اإلداريين والمعلمين بشأن مشكالت اإلدارة التع  .3
بحسب الشريف لقدس ل ديرية التربية والتعليمفي المدارس الخاصة في م المدرسية

المرحلة لخبرة ، سنوات االمؤهل العلمي، الجنس ، الصفة الوظيفية، متغيرات 
سؤولة عن المدرسة، جنس عدد طلبة المدرسة ، الجهة الم، للمدرسةالدراسية 
 .المدرسة
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  فرضيات الدراسة  5.1

  :الفرضيات الصفرية اآلتية  انبثقت عن السؤال الثاني

في )  α    0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال) 1
في مديرية التربية والتعليم الخاصة  في المدارس تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية

  .  الصفة الوظيفية من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير للقدس الشريف

في )  α    0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال) 2
في مديرية التربية والتعليم في المدارس الخاصة  تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية

  .الجنس تُعزى لمتغير من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين للقدس الشريف

في )  α    0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال) 3
في مديرية التربية والتعليم في المدارس الخاصة المدرسية ة تحديد مشكالت اإلدار

  .تُعزى لمتغير المؤهل العلمي  نمن وجهة نظر اإلداريين والمعلمي للقدس الشريف

في )  α    0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال) 4
والتعليم في مديرية التربية في المدارس الخاصة  المدرسية ةتحديد مشكالت اإلدار

  .سنوات الخبرة عزى لمتغيرت نمن وجهة نظر اإلداريين والمعلمي للقدس الشريف

في )  α    0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال) 5
في مديرية التربية والتعليم في المدارس الخاصة المدرسية ة تحديد مشكالت اإلدار

تُعزى لمتغير المرحلة الدراسية  اإلداريين والمعلمينمن وجهة نظر  للقدس الشريف
  .للمدرسة 
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في )  α    0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال) 6
في مديرية التربية والتعليم في المدارس الخاصة المدرسية ة تحديد مشكالت اإلدار

  .عدد طلبة المدرسة لمتغير تُعزى نمن وجهة نظر اإلداريين والمعلمي للقدس الشريف

في )  α    0.05(  لة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دال)7 
في مديرية التربية والتعليم في المدارس الخاصة المدرسية ة تحديد مشكالت اإلدار

عن  الجهة المسؤولة تُعزى لمتغير من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين للقدس الشريف
 .المدرسة

في )  α    0.05(  ئية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصا )8
في مديرية التربية والتعليم  في المدارس الخاصة المدرسية ةمشكالت اإلدارتحديد 

 .ةجنس المدرس تُعزى لمتغير من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين للقدس الشريف

  

  أهمية الدراسة  6.1

أهمية هذه الدراسة في تركيزها على قضية أساسية يعتمد عليها نجاح العملية تبرز 
التربوية وذلك من خالل الكشف عن المشكالت التي تعترض اإلدارة المدرسية وتحد 

وقد اهتمت الباحثة باجراء هذه الدراسة كونها مديرة إلحدى المدارس من نشاطها،
 على هذه المشكالت والسعي للحد منها الخاصة في القدس ومن خالل اطالعها المباشر

في مدينة  اإلداري بدراسة الواقع من خالل إهتمامهاكذلك تكمن أهمية هذه الدراسة و. 
وقلة الدراسات المماثلة لها في الوطن ، كما ويؤمل أن  وتشخيص مشكالته، القدس

لجديدة تزود هذه الدراسة القائمين على التطوير اإلداري واإلداريين بالمعلومات ا
التي تحد من تطور المدرسية ة والدقيقة من خالل معرفة وتحديد مشكالت اإلدار
  .العملية التعليمية وتؤثر على أداء المدراء بشكل عام 
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  حدود الدراسة  7.1

  . 2010/2011اسي  العام الدر _الفصل الثاني: الحدود الزمانية
في مديرية التربية  ستخضع للدراسةتي تتمثل بالمدارس الخاصة ال : الحدود المكانية

  والتعليم للقدس الشريف
  .ن في مدارس القدس الخاصةداريون والمعلمواإل :الحد البشري 
  .المفاهيم والمصطلحات الواردة والمحددة في مصطلحات الدراسة :حدود مفاهيمية

يري تتحدد نتائج هذه الدراسة بمدى دقة استجابة أفراد العينة من مد :جرائيةحدود إ
بطبيعة األداة المستخدمة، والمجاالت التي تناولتها ومعلمين المدارس ومساعديهم وال

  .وآلية حصر المجتمع وإختيار العينة

  

  حات الدراسةمصطل  8.1

  

هي موقف أو ظاهرة تتكون من عدة عناصر متشابهة :المشكلــــــــــة 
ومتداخلة يكتنفها الغموض ، ويواجهها الفرد أو الجماعــــــــــة ، وحلّها 
يتطلب تحليلها والتعرف على عناصرها وأسبابها والظروف المحيطة بها قبل الوصول 

  .إلى القرارات المناسبة بشأنها
  ) 215،ص 2001العاجز (  
  

الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في الحقل : المدرسية ةاإلدار 
من إداريين وفنيين بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة، ) المدرسة(التعليمي 
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نائها تربية صحيحة على أسس تحقيقاً يتماشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أب
  ).18،ص2001أحمد،(. علمية

  

هي المدارس التي تتولى إدارتها واإلشراف عليها :خاصـــــــة المـدارس ال
 وتلتزم هذه المدارس. طوائف دينية ات ولجان ومؤسسات خاصة أو أفراد أوجمعي

ادرة عن وزارة التربية بتطبيق األنظمة والقوانين والتعليمات والمناهج التربوية الص
  )280ص ،2005، عابدين(. ةالعالي الفلسطيني والتعليم

  

ألفراد الذين يتولون المسؤولية عن ادارة المدرسة ،ويتحددون في هذه ا :نداريواإل 
  .اًإداري) 68(وقد بلغ عددهم في هذه الدراسة  الدراسة بالمديرين ومساعديهم أو نوابهم
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  اإلطار النظري  1.2 

  

  اإلدارة الـمدرسية 1.1.2 

ـُعتبر اإلدارة المدرسية جزءاً من اإلدارة التعليمية، والتي هي أيضا جزء من  ت
مدير المدرسة مع جميع  جميع الجهود المنسقة التي يقوم بها هيو. اإلدارة العامة

العاملين معه من مدرسين وإداريين وغيرهم، من أجل تحقيق األهداف التربوية 
داخل المدرسة بما يتماشى مع ما تهدف إليه األمة من تربية أبنائها تربية صحيحة، 

  ).2004عطوي،(وعلى أساس سليم 

ا جهاز فهي ليست مدير المدرسة وحده، أو من يرأس العمل المدرسي، ولكنه
يتألف من مدير المدرسة ومعاونيه من إداريين ومعلمين وفنيين، كٌل حسب 
مسؤولياته ومهامه ومتطلبات عمله، حيث يعمل الكل في دائرته بروح من التعاون 

وقد عبر عن معنى   ).2000البيالوي،(جاح العملية التعليمة والمشاورة على ن
  :التعاريفاإلدارة المدرسية بعدة طرق مختلفة ومن هذه 

مجموعة من العمليات التنفيذية والفنية التي يتم تنفيذها عن طريق العمل "أنها 
اإلنساني التعاوني، بقصد توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي الذي يساعد على 

أجل  حفز الهمم، وبعث الرغبة في العمل النشط المنظم، فردياً كان أم جماعياً من
صعوبات حتى تتحقق أهداف المدرسة التربوية حل المشكالت، وتذليل ال

  ).23، ص1998الزبيدي، "(واإلجتماعية كما ينشدها المجتمع

حصيلة العمليات التي يتم "أن اإلدارة المدرسية) 18ص،2000( العمايرة ويرى
بواسطتها وضع اإلمكانيات البشرية والمادية في خدمة أهداف عمل كل من 

  ".ؤدي وظيفتها من خالل التأثير في سلوك األفراد؛ واإلدارة تالمدرسية األعمال
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مجموعة عمليات تقوم بها هيئة المدرسة "بأنها ) 23،ص1997(ويعرفها أبو فروة 
بقصد تهيئة الجو الصالح الذي تتم فيه العملية التربوية والتعليمية بما يحقق السياسة 

كامل فيما بينها لخلق مجموعة األنشطة التي تتداخل وتت"وهي ". التعليمية وأهدافها
" جيل من المواطنين االجتماعيين القادرين على التفكير السليم والعمل المنتج

)Fernandez, 2007.(  

من هنا يتضح أن اإلدارة المدرسية لها عالقة بالتالميذ والمعلمين، والقواعد 
 أن مفهوم) 2007(واللوائح والسياسات التي تحكم نظام المدرسة، ويرى المعايطة 

ليشمل الجوانب اإلدارية والفنية للعمل  رة المدرسية قد تطور واتسع مجالهاإلدا
المدرسي في صورة متكاملة تهدف إلى توفير الوسائل واإلمكانيات المادية 
والبشرية، وتهيئة ظروف العمل المناسبة التي تساعد على تحقيق أهداف العملية 

  .التربوية التي أنشئت المدرسة من أجلها

وهكذا نرى أن اإلدارة المدرسية وسيلة وليست غاية، وأنها نشاط تعاوني وليست 
ن وأعضاء الهيئة التدريسية، وأولياء ويسهم فيه مدير المدرسة واإلداريعمالً آلياً، 

األمور كٌل في مجاله، والهدف من ذلك كله هو تحقيق أهداف العملية التربوية 
المدرسية مجموعة من عمليات التخطيط،  ويستخلص مما سبق أن اإلدارة .ذاتها

والتنظيم، والتنسيق، والتوجيه، والتنفيذ، والتقويم المرتبطة بالعملية التعليمية، ويتم 
بواسطتها وضع اإلمكانيات المادية والبشرية في خدمة أهداف عمل كل من هذه 

  .بما يتفق مع أهداف المجتمعفقاً لسياسة عامة تصنعها الدولة العمليات و

  :أهمية اإلدارة المدرسية 2.1.2

إن المدرسة في وقتنا الحاضر من أهم التنظيمات اإلنسانية في أي بلد على وجه 
األرض، وذلك لضخامة األعداد الملتحقة بالمدارس في الفئة العمرية ما بين الثالثة 
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، وهي كمؤسسة تربوية يلقى على عاتقها مهمات جسام في إعداد امنة عشروالث
وتهيئتهم للمستقبل، لذلك فإن الجانب اإلداري في المدرسة غاية في األجيال 

  . األهمية لما له من تأثير على العملية التربوية

ـّم  وفي الوقت الحاضر لم تعد المدرسة مكاناً للتعليم فقط، بل أصبحت تهتم بالتعل
 إن هذه األهمية الكبيرة للمدرسة. ةوجميع النواحي الفكرية والروحية والجسمي
  ).2007المعايطة، (تنعكس بال شك على أهمية اإلدارة المدرسية 

بعض القواعد األساسية لإلدارة المدرسية والتي ) 1987(وقد وضع مصطفى 
  :توضح أهميتها لقيادة العملية التربوية والتعليمية؛ وهي القواعد التالية

من  مدرسين والطالب وقدراإلدارة المدرسية الزمة لكل مدرسة، فوجود ال •
ون بالتعا) إنسان(بد من  لى إتمام العملية التعليمية، فاليؤدي إ المال ال

  .المشاركة مع اآلخرين يضع األهداف المراد تحقيقهاو

اإلدارة نشاط يتعلق بتنفيذ األعمال بواسطة آخرين بتخطيط وتنظيم وتوجيه  •
 .ورقابة مجهوداتهم وتصرفاتهم

 .للحاجات والرغبات اإلنسانيةتهدف اإلدارة إلى اإلشباع الكامل  •

إن المسوغ من وجود اإلدارة المدرسية هو االستخدام األمثل للقوى المادية  •
والبشرية من طالب ومدرسين وإدارات تعليمية وأموال لتحقيق األهداف 

 .المحددة

وتكمن أهمية اإلدارة المدرسية من خالل الوظائف التي تقوم بها هذه اإلدارة، 
هو ) 2005(ا مدير المدرسة، فمدير المدرسة كما يراه البدري والتي يقوم له

  .المسؤول عن النجاح أو اإلخفاق الذي تصادفه عملية التعلم والتعليم
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لهذا حظيت اإلدارة المدرسية باهتمام كبير في الدراسات التربوية لما لها من دور 
ة جميع الجهود في إنجاح العملية التعليمية، فمدير المدرسة هو المسؤول عن قياد

التي تقع ضمن عمله وتوجيهها لبلوغ األغراض المنشودة، وهو المسؤول عن سير 
العملية التعليمية في المدرسة، باإلضافة إلى توفير وتهيئة جميع التسهيالت الالزمة 

  ).2002العمايرة،(للعملية التربوية 

المدرسة،  إلى أن مدير المدرسة هو اإلداري األول في) 2005(ويشير عابدين 
ويقف على رأس التنظيم فيها ويتحمل المسؤولية األولى؛ بل الكاملة أمام السلطات 

  .التعليمية والمجتمع

وتتميز إدارة المدارس عادةً من خالل شخصية مديرها واتجاهاته وميوله، فالمدير 
يحتّل مكان الصدارة من جميع العوامل التي يتوقف عليها نجاح التربية في بلوغ 

  ).1982مصطفى، (افها أهد

إن هذا الدور المحوري لمدير المدرسة، يؤكده العديد من الباحثين في مجال  
اإلدارة المدرسية الذين أشاروا إلى أن المدارس التي تتمتع بمستوى عال من 
اإلنجاز هي تلك المدارس التي تتمتع بإدارة مدرسية ناجحة، فالمدير هو العنصر 

القدوة والمخول بالقيام بجميع الممارسات اإلدارية ذات األساس في المدرسة، وهو 
 .العالقة بعمله من تخطيط ورقابة وتقويم وغيرها من الممارسات اإلدارية

 (Rodriguez, Rincones, and Shen. 2005)  

  :وظائف اإلدارة المدرسية 3.1.2

تعد تطوراً ملموساً في السنوات األخيرة، فلم  وظائف اإلدارة المدرسيةشهدت 
مجرد عملية روتينية تقوم بتسيير شؤون المدرسة تسييراً روتينياً كالمحافظة على 
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النظام، وحصر غياب التالميذ، وصيانة األبنية وتجهيزها، بل أصبح التلميذ هو 
محور وظائف اإلدارة المدرسية، وتوفير كل الظروف واإلمكانيات التي تساعد 

ـّي مسؤولياته في حياته على توجيه نموه العقلي والبدني والرو حي، وإعداده لتول
  ).2007المعايطة، (المستقبلية 

في السنوات األخيرة الماضية وظيفة جديدة للمدرسة أوردها مرسي  توقد ظهر
عنايتها بدراسة المجتمع والمساهمة في حل مشكالته وتحقيق  وهي) 1993(

المشاركة بين المدرسة أهدافه، وكان نتيجة هذه الوظيفة زيادة التقارب واالتصال و
والمجتمع بجانب عنايتها بنقل التراث الثقافي، وتوفير الظروف التي تساعد على 
إبراز شخصية تالميذها، كما قام المجتمع بتقديم اإلمكانيات والمساعدات التي يمكن 

  .أن تسهم في تحقيق العملية التربوية ورفع مستواها

أن مدير المدرسة هو اإلداري ) (Clark, D., and Ferman, M.2009وقد ذكر 
األول فيها، ويتحمل المسؤولية الكاملة أمام السلطات التعليمية عن حسن سير 

ائح اللوو تطبيق الخطط والمناهج الدراسيةالعملية التعليمية والتربوية، ومدى 
والقواعد التعليمية، وتتمثل وظائف اإلدارة المدرسية في المهام والمسؤوليات التي 

ن على مدير المدرسة القيام بها من أجل تحقيق األهداف، وقد ذكر الخواجا يتعي
أن الوظيفة األساسية لمدير المدرسة هي تنسيق كافة جهود العاملين في ) 2004(

المدرسة وتوفير التسهيالت واإلمكانات لتحقيق األهداف المتوقعة منها والمنبثقة 
طاقات البشرية في المسارات السليمة عن فلسفة التربية والتعليم، كذلك توجيه ال

وتقوم اإلدارة المدرسية، ممثلة بمدير المدرسة، بوظائفها . لتحقيق تلك األهداف
) 2002(داخل المدرسة وخارجها لتحقيق أهداف المدرسة، وقد حاول العمايرة 

  :حصر هذه الوظائف فيما يلي
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المشكالت وتحقيق دراسة المجتمع ومشكالته وأهدافه، والعمل على حل هذه  •
 .أهداف المجتمع

العمل على تزويد المتعلم بخبرات متنوعة ومتجددة يستطيع من خاللها  •
 .وبواسطتها مواجهة ما يعترضه من مشكالت

تهيئة الظروف وتقديم الخدمات والخبرات التي تساعد على تربية التالميذ،  •
 .وتعليمهم وتحقيق النمو المتكامل لشخصياتهم

 .المعلمين للقيام بتنفيذ المنهاج المقرر رفع مستوى أداء •

أن هذه الوظائف تتحقق من خالل  المباديء والتوجيهات ) 2003(وقد ذكر أحمد
  :التالية

 .اإليمان بقيمة الفرد وجماعية القيادة مع ترشيد العمل •

 .حسن التخطيط والتنظيم والتنسيق ثم المتابعة والتقويم •

 .عمل في المدرسة بأسلوب سليماتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة ال •

ـّباع األساليب اإليجابية في حّل المشكالت •  .إت

 .اإلدراك التام ألهداف المرحلة التعليمية •

 .اإللمام بمناهج المرحلة التعليمية وما تهدف إليه •

 .الوقوف على الصعوبات التي تعترض العمل داخل المدرسة •

 .ل لهامعرفة احتياجات البيئة ومشكالتها واقتراح الحلو •
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وهكذا أصبح تحقيق األهداف التربوية واإلجتماعية حجر األساس في اإلدارة 
في شأن وظائف اإلدارة المدرسية أنها ) 2005(عابدين  المدرسية، وقد ذكر
إداري وفني، ويخدم كل منهما اآلخر بما يحقق أهداف : وظائف ذات جانبين

وتنسيق األعمال الفنية  المدرسة، والتي تتمثل في بناء شخصية الطالب وتنظيم
واإلدارية، ووضع خطط التطوير والنمو المستقبلي، واإلشراف على تنفيذ 
المشروعات المدرسية، وتوفير عالقات جيدة بين المدرسة والبيئة الخارجية، 

  .وتوفير األنشطة التي تساعد التلميذ على نمو شخصيته

ة المرتبطة بالطلبة وأعضاء إن الموقع الذي يحتله مدير المدرسة بجوانبه المختلف
هيئة التدريس والعاملين والمستخدمين وأولياء األمور وأفراد المجتمع المحيط 
بالمدرسة تتطلب منه القيام بوظائف كثيرة ومتعددة، فهو مسؤول عن قيادة فريق 

وقد ربط . العمل المدرسي في اتجاه تحقيق أهداف النظام التعليمي في مدرسته
ـّفها بين ) 2001(عطوي  وظائف اإلدارة المدرسية ومهام مدير المدرسة وصن

  :إلى

 .تحسين المنهاج وتطويره •

 .اإلشراف على برنامج النشاط المدرسي •

 .تنظيم وتنسيق إدارة العمل المدرسي •

 .القيادة المهنية للمعلمين •

 .توجيه التالميذ ومساعدتهم على التكيف •

 .العمل الكتابي والمراسالت •
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 .لعمل مع البيئةالعالقات العامة وا •

 .تقويم العملية التعليمية •

ويتوقع من مدير المدرسة القيام بهذه الوظائف في ضوء الوظائف األساسية لإلدارة 
المدرسية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة وتقويم، مما يضعه في تحديات 
كثيرة فرضتها روح العصر الذي يعيشه نتيجة للتقدم المعرفي وتكنولوجيا 
المعلومات، وهنا يقع دور المدير في تسخير هذه المستجدات في العملية اإلدارية 

  ).2009عايش، (الصحيحة من أجل بناء انتماء إيجابي نحو المدرسة والمجتمع 

تفصيل وظائف اإلدارة المدرسية من خالل المهمات ) 2004(وحاول الخواجا 
  :المنوطة بها كما يلي

  :مهمات تتعلق بالمعلمين

 .يع المسؤوليات والواجبات المدرسية على المعلمينتوز •

 .مناقشة خطط المعلمين ومتابعة تنفيذها •

 .متابعة دوام المعلمين والتزامهم بالعمل •

 .دعم العالقات االجتماعية واإلنسانية بين المعلمين والطالب •

 .القيام بالزيارات الصفية لالطالع على التفاعل القائم بين المعلم وطالبه •

 .المعلمين لفرص النمو األكاديمي والمهنيتهيئة  •

  :مهمات تتعلق بالطلبة

 .التعرف على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وشؤونهم •
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المساهمة في تكوين لجان الطلبة لمختلف األنشطة الصفية واإلشراف  •
 .عليها

التعرف على الحالة الصحية للطلبة، واتخاذ الترتيبات الوقائية والعالجية  •
 .متهملضمان سال

التعرف على حاجات الطلبة ومشكالتهم الدراسية واالجتماعية بالتعاون مع  •
 .المعلمين والمرشدين االجتماعيين في المدرسة

 :مهمات تتعلق بالبناء المدرسي

المحافظة على مظهر المدرسة من الناحية الجمالية في حدود اإلمكانات  •
 .المتاحة

 .لمدرسي والتجهيزات المدرسيةتنظيم برامج الصيانة الالزمة للبناء ا •

 .تنظيم المشروعات التحسينية الخاصة بالبناء المدرسي والتجهيزات •

  

ـّي  :مهمات تتعلق بالعمل مع المجتمع المحل

 .التعرف على إمكانات البيئة المحلية للمدرسة وحاجاتها واهتماماتها •

مشاركته العمل على تشجيع المجتمع المحلي لتوثيق صلته بالمدرسة وزيادة  •
 .المادية والمعنوية في تطويرها

تنظيم برامج لخدمة البيئة وتحديد ما يمكن أن تقدمه المدرسة لخدمة  •
ـّي أو العكس  .المجتمع المحل
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توثيق العالقات بين اآلباء والمعلمين من خالل برامج منظمة لمشاركتهم في  •
 .األنشطة المدرسة

 :مهمات تتعلق بتسيير آلية العمل في المدرسة

 .إعداد خطة التشكيالت المدرسية السنوية، وقبول الطلبة وتشعيب الصفوف •

التعرف على إمكانات المدرسة، وتوفير المتطلبات الالزمة لحاجات الخطط  •
 .التعليمية

توزيع المهمات والمسؤوليات اإلدارية والتعليمية على الهيئة التدريسية وبث  •
 .روح التعاون واالنسجام بينهم

 .مج التربوية وبرامج الدروس األسبوعيةإعداد البرا •

اإلشراف المستمر على السجالت والبطاقات المتعلقة بالطلبة والهيئة  •
 .التدريسية والعاملين في المدرسة

 .اإلشراف على تكوين المجالس المختلفة في المدرسة •

وهكذا فإن للمدير مهمات متعددة ومتنوعة، منها ما هو إداري، ومنها ما هو 
ـّي، و ما بين المهمات اإلدارية والفنية قواسم مشتركة، ذلك أن عمل المدير فن

عمل تكاملي يفرضه تكامل العمل التعلمي، ويفرضه العمل اإلداري والفني 
ـّيها اإلداري والفني   . لعناصر العملية التعليمية التعلمية بشق

المدير إذن من الصعب الفصل بين عمل المدير الفني وعمله اإلداري، وألن موقع 
ن المعلم وتالميذه من جانب موقع متوسط بين المعلم والمشرف من جانب، وبي

أصبح لزاما على المدير وبحكم موقعه أن يمارس العمل اإلداري والفني في آخر، 
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آن واحد، مع المحافظة على خصوصية كل جانب، بحيث ال يطغى أحدهما على 
  .اآلخر

  

  :اإلدارة المدرسية الناجحة 4.1.2

، وعلى درجة كفاءتهم وتربيتهم هم فئة من فئات مجتمعنا المعاصر نيإلداريإن ا
وإعدادهم والتزامهم الخلقي ومسؤولياتهم ووضوح رؤيتهم، يتوقف تقدم هذه 

  .المجتمعات وتطورها

وألن اإلدارة التعليمية ينبغي أن تكون تعبيراً وترجمة للفلسفة التي ينشدها 
ينبغي أن تكون بيئة منتقاة بالقياس إلى البيئات المجتمع، فإن المدرسة بالتالي 

والمؤسسات األخرى الموجودة في المجتمع، ولن تكون بيئة منتقاة إال إذا كانت 
  ).2000أحمد، (إدارتها ناجحة 

أن اإلدارة المدرسية الناجحة هي التي تستطيع تحقيق ) 1982(ويضيف مصطفى
تستطيع تقدير القوى التي  أهداف المدرسة بيسر وبأقل جهد ممكن، وهي التي

ـُحدد نوع السلوك اإلداري األنسب لمواجهة موقف معين، وتقدر على التصرف  ت
بنجاح ضمن البيئة الموجودة فيها، ولكي تنجح اإلدارة المدرسية في عملها وتحقق 
األهداف المطلوبة منها ذكر الباحثون عدة خصائص ال بد من توفرها في اإلدارة 

المعايطة، (، و)2000أحمد، (، و)2008الحربي، (ورد في المدرسية كما 
  :، وهذه الخصائص هي)2007

أي أنها ال تعتمد على العشوائية في تحقيق أهدافها، : أن تكون إدارة هادفة  ]1[
  .وإنما تعتمد على الموضوعية والتخطيط السليم
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لمواقف وهذا يعني أن ال تركن إلى السلبيات أو ا: أن تكون إدارة إيجابية  ]2[
  .الجامدة، بل يكون لها دور قيادي في مجال العمل والتوجيه

ـّط، مستجيبة للمشورة : أن تكون إدارة اجتماعية  ]3[ بعيدة عن االستبداد والتسل
مدركة للصالح العام، وخاصة أن ال ينفرد المدير بصنع القرار، بل يكفل 

  .مشاركة من يعملون معه في ذلك

ويشمل ذلك حسن معاملة اآلخرين وتقديرهم، : إنسانيةأن تكون إدارة   ]4[
واالستماع إلى وجهة نظرهم، والتعرف على مشكالتهم ومساعدتهم في 

  .الوصول إلى الحلول السليمة لهم

أن هذه الخصائص تفرض على اإلدارة المدرسية ما ) 2000(ويرى البيالوي 
  :يلي

 .والسياسية للمجتمعأن تكون متماشية مع الفلسفة االجتماعية  •

تتسم بالمرونة في الحركة والعمل، بحيث تتكيف بحسب مقتضيات الموقف  •
 .وتغيير الظروف

أن تكون عملية، أي أن تكيف األصول والمبادئ النظرية حسب متطلبات  •
 .الموقف التعليمي

تتميز بالكفاءة والفاعلية، ويتحقق ذلك باالستخدام األمثل لإلمكانات المادية  •
 .شريةوالب
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يرى أن نجاح اإلدارة ) 2007(غير أن محمد منير مرسي كما ورد في المعايطة 
المدرسية في تحقيق أهدافها يخضع لمعايير معينة، وهذه المعايير يمكن إيجازها 

 :فيما يلي

وضوح األهداف المنشودة التي تعمل اإلدارة المدرسية على تحقيقها، التحديد 
دارة المدرسية، وأن تكون كل طاقات المدرسة الواضح للمسؤوليات من قبل اإل

ـّدة لخدمة العملية التربوية، والتقويم المستمر للعملية التربوية والتعليمية من  مجن
 .قبل اإلدارة المدرسية

إن اإلدارة المدرسية الناجحة تتعلق بتوفير الظروف المناسبة : خالصة القول
ية التربوية، ويتطلب ممن يقوم بدورها واإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة للعمل

أن يدرك الغايات واألهداف، وأن يكون مسؤوال عن الجمع بين األمور التنفيذية 
  .والتطبيقية، كما أنه يقوم بدور رئيس في رسم السياسة وتنفيذها

  :معايير اختيار المدير 5.1.2

ـّب  وتشابك هذه إن المتطلع إلى أهمية اإلدارة المدرسية ووظائفها، ومدى تشع
منصب  نلى عاتق مدير المدرسة، يتضح له أالوظائف، وحجم المسؤولية الملقاة ع

مدير المدرسة ليس بالمنصب البسيط الذي يمكن ملؤه بسهولة عن طريق التعيين 
جدي  ة على أساس األقدمية، بل هو منصبالمتميز أو االنتخابات أو الترقية القائم

  .دارة الشاملةومهم، يحتاج إلى كل مقومات اإل

وألهمية هذا المنصب فإنه ال بد أن يحسن اختيار من يتواله ويحسن إعداده 
ويكون االختيار أو الترقية على ) 2005(وتدريبه وتوجيهه، كما ذكر البدري 

أساس من الموضوعية وتقدير للمصلحة العامة، وعلى أساس ما يتوافر من 
لتدريس والتوجيه التربوي والفني مؤهالت دراسية وخبرة عملية في مجاالت ا
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ونظرا لهذه األهمية في عملية اختيار مدير المدرسة أشار . واإلدارة المدرسية
إلى أن هذا اإلختيار ال بد وأن ينضبط بمجموعة ضوابط عامة ) 2005(عابدين 
مراعاة مبادئ العدل والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المرشّحين، واعتماد : ومنها

دارة واالستحقاق، وتوزيع األشخاص حسب مؤهالتهم وخبراتهم أسس الج
  .وقدراتهم، فإن االختيار السليم يعمل على إتقان العمل ورفع مستوى كفاءته

وهناك مجموعة من األساليب المستخدمة في اختيار المديرين تمت اإلشارة إليها 
) 2001عطوي، (و) 2000، وآخرون عبود(في العديد من الكتب كما ورد في 

 & Lunenbarg(و ) Rodriguez, Rincones, & Shen. 2005(و
Ornstein,2004.(  

األقدمية، الجدارة، مقاييس الرتب، ترشيح الزمالء، ترشيح : ومن هذه األساليب
الرؤساء، المقابالت واالختبارات، وتم وضع مجموعة من المعايير الختيار مدير 

والخبرة، والمهارات المختلفة، المدرسة تتعلق بالمؤهل العلمي، والتخصص، 
وتقديرات األداء الوظيفي، وسمات جسمية وعقلية، والدورات التدريبية في 

  .مجاالت اإلدارة والقيادة، وغيرها من المعايير

ون في اإلدارة المدرسية إلى مجموعة من الصفات المرغوب توفرها باحثويشير ال
  :في مدير المدرسة، ومن أهم تلك الصفات

أن يكون : لصفات الشخصية لمدير المدرسةا منو: شخصية فات ذاتيةص:أوال
إنسانا سوياً ومثقفا، عادال، واسع االطالع، مبتكرا، ذكيا، يتصرف بسرعة إليجاد 

  .الحلول المناسبة للمشكالت الطارئة، قدوة، مرناً وسريع البت في األمور

ألمانة واإلخالص وتتمثل الصفات الخلقية في ا: صفات خلقية واجتماعية:ثانيا
أما الصفات . والكرامة، العدل، االبتعاد عن التحيز، االستقامة، الصدق، الحلم
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ديمقراطي، إنساني، يعرف بالعادات والتقاليد، قوي التأثير على الغير، : االجتماعية
  .)2001عطوي،(قادر على تنظيم االجتماعات، قادر على التكيف 

أنها تتمثل في توفر المهارات العلمية ) 0012( عطوي يذكرو: صفات مهنية:ثالثا
والفنية لمدير المدرسة، وأن يكون على علم تام بجميع النوحي الفنية التي يشرف 
عليها ويوجهها مثل تحليل المواقف واستنباط النتائج المحتملة، وقوة التصور 
واإلدراك، وربط األسباب بالمسببات، والقدرة على االتصال والتواصل، وإدارة 

  .الجلسات بروح تعاونية، واالستفادة من خبرات اآلخرين، وتنمية قدرات العاملين

إن توفر هذه الصفات في مدير المدرسة وإتباع المعايير الصحيحة التي ذكرت 
سابقاً  في إختيار مدير المدرسة يساعد المدرسة على تحقيق أهدافها التربوية، مما 

ة لديه ما يعطي ويوجه، فينال تقديرهم يجعل المدرسين يشعرون بأن مدير المدرس
وإحترامهم، أما إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فإنه سيكون موقع عدم التقدير منهم، 

عل مناخ المدرسة مما يؤدي إلى عدم التفاعل اإليجابي معهم، الذي يؤدي إلى ج
  .األعمال داءغير مناسب أل

  

  :مهارات مدير المدرسة 6.1.2

يتبين من وظائف اإلدارة المدرسية، وأهمية مدير المدرسة، ومواصفاته أن هذه 
اإلدارة تحتاج إلى مديرين مؤهلين مدربين، ومن ذوي المهارات اإلدارية العالية، 

  . حتى يقوموا بهذه الوظيفة على الوجه األفضل

ولقد توصلت الدراسات في الميدان اإلداري إلى مجموعة  من المهارات 
رورية للمديرين بغض النظر عن مواقعهم، وعلى الرغم من اختالف كتب الض
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لى المهارات إ شارتمن الدراسات أاإلدارة في بعض هذه المهارات إال أن العديد 
، )2005عابدين، (و) 2006أبو الكشك، (الرئيسية التالية كما ورد في 

  ):Robbins,2003(و

  ): الشخصية(المهارات الذاتية ] 1[

ض السمات والقدرات الالزمة في بناء شخصية األفراد ليصبحوا قادة، وتشمل بع
وتتمثل هذه  كار، وضبط النفسمثل السمات الشخصية والقدرات العقلية واالبت

الصحة الجسمية : في األمور التالية) 2005(السمات الشخصية كما ذكر عابدين 
لفظية، الخلق الطيب والعصبية، وقوة الشخصية، والتأثير في اآلخرين، الطالقة ال

  .والقدوة الحسنة، العدالة في التعامل مع اآلخرين

  : المهارات الفنية] 2[

وتتعلق باألساليب والطرائق التي يستخدمها رجل اإلدارة في ممارسته ومعالجته 
للمواقف التي يصادفها وتتطلب المهارات الفنية توفر قدر كاف من المعرفة 

المرؤوسون، ويتم الحصول على تلك المعرفة بالدراسة  والدراية للمدير بما يقوم به
التخطيط للعملية : يةومن األعمال التي تتطلب مهارة فن. والتدريب والخبرة

التعليمية، رسم السياسة العامة في المدرسة، إعداد الميزانية، تنظيم االجتماعات، 
  ... .كتابة التقارير، اختيار العاملين

  : المهارات اإلنسانية] 3[

وتظهر هذه المهارة في قدرة القائد على التعامل مع مرؤوسيه وتنسيق جهودهم، 
وخلق روح العمل التعاوني بينهم، وهذا يتطلب استعداد المدير لفهم اآلخرين، وفهم 
ميولهم وآرائهم واتجاهاتهم، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم ومشكالتهم 
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ـّد لديهم الثقة واالحترام، ويوحد وحاجاتهم، مما يحقق لهم الرضا النفسي ، ويتول
  . دةحبينهم جميعا في أسرة وا

  :أن المهارة اإلنسانية لدى المدير تعني أن يكون قادراً على) 2008(ويرى محمد 

 .عالقات طيبة مع مرؤوسيه بناء -

 .إدراكه الواعي لميول واتجاهات مرؤوسيه -

 .فهمه لمشاعر مرؤوسيه وثقته بهم -

ـّله  -  .القتراحات مرؤوسيه وانتقاداتهم البناءةتقب

 .إفساح المجال لمرؤوسيه إلظهار روح االبتكار لديهم -

 .خلق االطمئنان وتلبية طلباتهم وإشباع حاجاتهم -

 .مشاركة اآلخرين في اتخاذ القرار  -

  ):اإلدراكية(رية أو والمهارات التص] 4[

مه للترابط بين أجزائه وتعني قدرة القائد على رؤية التنظيم الذي يقوده، وفه
ونشاطاته، وأثر التغيرات التي قد تحدث في أي جزء منه، وقدرته على تصور 
وفهم عالقات الفرد بالمؤسسة وعالقات المؤسسة ككل بالمجتمع الذي يعمل فيه، 
ولذلك يجب أن يتصف بقوة اإلدراك والمهارة في ربط المسببات باألسباب، وهي 

اعدته على النجاح في تخطيط العمل وتوجيهه، ضرورية لمدير المدرسة لمس
  . وترتيب األولويات، وتوقع األمور التي قد تحدث في المستقبل
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المهارة التصورية من أصعب المهارات في تعلمها ) 1986(السمالوطي  وقد اعتبر
واكتسابها، ألن المدير الناجح هو القادر على اتخاذ القرار الرشيد في الوقت 

عة الالزمة، والكفاءة الواجبة مع أخذ جميع المتغيرات في المناسب وبالسر
  . االعتبار

ـّر ) 2002(كما ذكر أحمد ولقد أثبتت الدراسات اإلدارية والتربوية  ضرورة توف
هذه المهارات في رجل اإلدارة، فهي تنعكس سلباً أو إيجاباً على الممارسات 

االتصال والتواصل، أو اتخاذ اإلدارية للمديرين بقدر توافرها سواء في عملية 
  .القرارات، أو إدارة االجتماعات، أو إدارة األفراد في مؤسساتهم

  

  :مشكالت اإلدارة المدرسية 7.1.2

إن اإلدارة المدرسية شأنها شأن أي عمل يقوم به اإلنسان ال يخلو من وجود 
، وإذا تصفحنا ماهية اإلدارة مشكالت تعترضه أثناء ممارسته أو القيام به

ـُعاني أحيانا من بعض األمور  المدرسية، وتتبعنا مسار الممارسة فيها، نجد أنها ت
رق له الباحثة في هذا طوهذا ماستت). 2002أحمد، (التي تعيق العمل فيها، 

  .المجال

كما أن واقع اإلدارة المدرسية من حيث أنماطها وأشكال سياستها ومستويات 
ـّبة، ومهامها التربوية والفنية المختلفة يجعل هناك أيضا العديد مسؤوليا تها المتشع

ـّب عليها حتى  من المشكالت التي تتعامل معها، وال يمكن إغفالها وضرورة التغل
  ).2003الرشيدي، (تحقق أهدافها المنشودة والمتوقعة منها 
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، ومن أن هذه المشكالت تختلف من موقف آلخر) 2005(وقد أشار عابدين 
كفاءة : مدرسة ألخرى، ومن مرحلة تعليمية ألخرى، وفقا لمتغيرات متعددة؛ مثل

  .المدرسة وغير ذلك اتالمدير وخبراته، فريق العمل في المدرسة، وإمكاني

وقبل الحديث عن المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية تجدر اإلشارة إلى أن 
الصعوبات والمعيقات، ومن األهمية هناك خلطاً بين مفهوم المشكالت واألزمات و
  :عرض تعريفات لهذه المفاهيم على النحو التالي

وهي موقف أو ظاهرة تتكون من عدة عناصر متشابهة ومتداخلة : المشكلة
يتطلب تحليلها والتعرف على عناصرها وأسبابها،  واجهها الفرد أو الجماعة،ي

مناسبة بشأنها، وقد تكون والظروف المحيطة بها قبل الوصول إلى القرارات ال
المشكلة هي سبب لألزمة، ولكنها بالطبع لن تكون هي األزمة في حد ذاتها 

  ).215، ص2007العاجز، (

أنها نقطة تحول في سلسلة من األحداث ) 221، ص2008(يذكر العجمي : األزمة
المتتابعة تسبب درجة عالية من التوتر، وتقود إلى نتائج غالبا ما تكون غير 

  .غوبة وبخاصة في حالة عدم وجود استعداد أو آلية على مواجهتهامر

هي أمور ذاتية في األمر تخص العمل ومتطلباته، وتجعل منه أمراً : الصعوبات
غير يسير، أي أنها تتطلب حظاً وافراً من الجد وبذل الجهد والهمة من أجل القيام 

  ).251، ص 2005عابدين، (بالعمل المطلوب أو المتوقع القيام به 

كل ما يعرقل سير العمل أو يحد من فعاليته في المدرسة ويحول دون : المعوقات
تحقيق األهداف، سوء كانت عوامل ذاتية خاصة بالمدير أو تنظيمية متعلقة 

  ). 1999سليمان، (بالمنظمة التي يعمل فيها 
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د إال أن معظم الباحثين قد خلطوا بين مصطلحي الصعوبات والمشكالت كما ور
ولكن الباحثة ارتأت أن تستخدم مصطلح المشكالت نظراً ) 2002أحمد، (في 

  .الرتباطه بموضوع الدراسة

أي مشكلة تتعلق "المشكلة اإلدارية بأنها ) 11،ص 2005(ويعرف شمس الدين 
بوظائف اإلدارة تتجلى في تعطيل النظام اإلداري أو قصوره عن القيام بوظائفه 

الة النظام اإلداري ال تتوافق مع الحالة المرغوب أن يكون وتحقيق أهدافه، أو إن ح
عليها في الوقت الراهن أو في المستقبل، أو عند وجود أي ضرورة لتغيير أهداف 

  ".نشاطات النظام

ويمكن القول أن اإلدارة المدرسية تعاني من مشكالت إدارية حادة تسهم في تقليل 
داف التعليمية، وذلك ألن المهام الوظيفية إنجازاتها وتدني مشاركتها في تحقيق األه

ـّبة المجاالت، فهي عمليات  التي تقع على إدارة المدرسة عديدة ومتنوعة ومتشع
  :أنواع هذه المشكالت كما يلي) 1992كنعان، (إدارية وفنية ومالية، وقد ذكر 

  .وهي التي تتصل بإجراءات العمل اليومي وتنفيذه: المشكالت التقليدية  ]1[

وهي التي تتصل بالتخطيط ورسم : المشكالت ذات الصبغة الحيوية  ]2[
السياسات التي تتسم بالتأثير الشديد على انتظام نشاط المؤسسة وتحقيقها 

  .ألهدافها

وهي التي تعود إلى ضعف التخطيط أو : المشكالت المتعلقة بأمور طارئة  ]3[
  .التنظيم، أو السياسات الموضوعة

اإلدارة المدرسية تتعرض لبعض المشكالت أن ) 2004(ويرى عطوي 
ـّف هذا المشكالت على النحو التالي   :التي تعرقلها عن القيام بمهامها، وتصن
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  :تتمثل فيو، مشكالت لها صلة مباشرة بالعملية التعليمية: أوال

 .الهيئات التدريسية أعضاء النقص في بعض •

 .نفسيةانخفاض مستوى أداء بعض المعلمين ألسباب مهنية أو  •

 .ضعف عام في مستوى الطلبة •

 .ضعف التفاعل بين المعلمين والطلبة •

 .ضعف التعاون بين المعلمين وأولياء األمور •

 .زيادة أعداد الطلبة في الصف •

 .النقص في التجهيزات من مكتبات ومختبرات وساحات وغيرها •

 .تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، وأثرها في العمل المدرسي •

  :دارية وتتمثل فيمشكالت إ: ثانيا

 .عدم مناسبة كثير من المدارس وعدم كفايتها •

ـّر اإلمكانات المالية الالزمة •  .عدم توف

 .ضعف روح اإلبداع لدى الكادر اإلداري •

 .عدم استقرار الجدول المدرسي •

 .الضغوطات االجتماعية من أفراد المجتمع المحلي •

ـُحدد نسب النجاح وال • رسوب واالنضباط غياب التشريعات التربوية التي ت
 .المدرسي وغيرها
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 .عدم وضوح السياسات واألهداف المراد تحقيقها •

 .عدم الحصول على المعلومات الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية •

ميل بعض اإلداريين إلى تركيز السلطات والنفور من عمليات التفويض  •
 .اإلداري

 .التطورجمود بعض اإلداريين وتحجرهم وعدم مواكبتهم روح  •

إلى أن اإلدارة المدرسية تعاني الكثير من المشكالت ) 2003(ويشير أحمد 
  :أهمها

دارية والمسؤوليات ضياع جهد ووقت مدير المدرسة في المشكالت اإل  ]1[
  .تفرغ للعملية التربويةعدم الالمالية و

طريقة اختيار مدير المدرسة في ظل القواعد القائمة ال تحقق الغرض وال   ]2[
  .تقدم للمدرسة المدير الصالح

المدرسة في صراع مستمر مع اإلدارة التعليمية لنقص االعتمادات الالزمة   ]3[
  .إلصالح األثاث وتدبير األدوات

فقد أشار في دراسة ميدانية أعدها عن أهم المشكالت ) 1999(أما العيسوي 
والبيروقراطية  اإلدارية الموجودة في المجتمع المصري وعن أسبابها، إلى الروتين

الزائدة، وسوء اإلدارة التعليمية، وقلة االهتمام بتدريب الموظفين، وعدم االهتمام 
  .بالتقنيات الحديثة التي أصبح ال غنى عنها هذه األيام

إلى أن عملية عدم التفويض ترتبط بالمشكالت اإلدارية ) 1999(ويضيف اللوزي 
حبذ أن يقوم أحد من الموظفين بالمهام من خالل أن مدير المدرسة ال يرغب وال ي
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اإلدارية التي يقوم بها، وهذا يعود ألسباب كثيرة منها على سبيل المثال أنه ال يثق 
  .بالموظفين

وقد يواجه مدير المدرسة مشكلة إدارية متميزة عن غيرها من المشكالت اإلدارية 
ـّم به، والتي تتمثل في كيفية استغالل الوقت وإدارته، والكيفية التي ي تم التحك

أنه بواسطة اإلدارة المنتظمة للوقت فقط ) Craig,1987(وعملية توظيفه، ويرى 
يمكن للمدراء تحقيق قدراتهم بالكامل، وبالتالي إدارة مدارسهم بنجاح دون أية 

  .معوقات

أن هناك العديد من المشكالت التي قد تسببها ) Cole & Walker,1989(وذكر 
حيطها المادي وضيق المدرسة، وميزانيتها القليلة، ومبانيها المدرسة نفسها، مثل م

القديمة، وأثاثها القديم، مما يؤدي إلى تدهور الروح المعنوية لدى العاملين، وتكون 
األجواء مهيأة لزيادة الضغوط النفسية، وتقليل الفاعلية وفرص النجاح في 

  .المدرسة

القرارات الرشيدة من أهم أن عملية اتخاذ ) South worth ,1987(واعتبر 
المشكالت اإلدارية إذا لم تكن واضحة لدى مدير المدرسة، فهي عملية تتطلب 
مواقف ومهارات معينة، وعدم قدرة المدير على اتخاذ القرارات يؤدي إلى عدم 

  .ثقة الموظفين بمدير المدرسة

لعدة  وعلى أي حال فإن اإلدارة المدرسية تتعرض لمواجهة مشكالت متعددة تعود
  :وهي) 2001(عوامل أشار إليها عابدين 

انتشار األمية أو انخفاض المستوى الثقافي لدى : عوامل اجتماعية تشمل  ]1[
أولياء األمور، وكثرة التالميذ الملتحقين بالمدرسة مقابل قلة صفوف وقلة 
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أعداد المعلمين، وعدم تجانس السكان، أو وجود مشكالت وثقافات فرعية 
  .ون انسجام التالميذ وتفاعلهمخاصة تحول د

ويقصد بها شدة الحر أو البرد في البيئة المحيطة، حيث : عوامل جغرافية  ]2[
يتطلب ذلك توفير أجهزة تبريد أو تكييف أو إعادة تنظيم أوقات الدراسة 

  .والدوام المدرسي

ـّي مستوى النمو واالزدهار االقتصادي في : عوامل اقتصادية  ]3[ كتدن
  .مما يؤثر على وفرة الميزانياتالمجتمع، 

ـّب السياسات : عوامل سياسية  ]4[ وتشمل سياسة اإلدارة المركزية، وتقل
التربوية، وغياب التشريعات والقوانين التربوية الميسرة والداعمة لعمل 

  .المدير

  

مشكالت اإلدارة المدرسية األسباب الرئيسة المباشرة ل) 2007(وقد ذكر حمدان 
  :ومنها

  .دم مواظبة مدير المدرسة على الحضورع  ]1[

  .هدم تحديد مسؤولية كل فرد في هيئة التدريس واإلداريين  ]2[

  .ضعف شخصية المدير  ]3[

  .عدم وضع خطة سليمة لسير الدراسة من بداية العام  ]4[

  .عدم توفر اإلمكانيات المادية في المدرسة  ]5[
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  .عدم تجاوب أولياء األمور مع المدرسة  ]6[

ـّي  ]7[   .عدم فهم المدير للمجتمع المحل

  .عدم تعاون المدير مع السلطات العليا  ]8[

عدم تقدير المدير للمسؤولية األساسية، وهي إعداد جيل إعداد تربويا   ]9[
  .خاصا

  .جهل مدير المدرسة باألنظمة واللوائح  ]10[

ـّع المدير بشخصية تربوية  ]11[   .عدم تمت

  .الدراسة إشرافاً كامالًعدم إشراف المدير على   ]12[

ـّة في اختيار اإلداريين  ]13[   .عدم تحري الدق

  .عدم كفاءة اإلداريين الموجودين في اإلدارة  ]14[

  .اإلقالل من مجالس اإلدارة والندوات اإلدارية  ]15[

ـّة الموظفين والهيئة اإلدارية  ]16[   .كثرة الطلبة، وقل

  .ربوي داخل المدرسةسوء التوافق االجتماعي واإلداري والت  ]17[

  .عدم إعداد المدير إعداداً خاصاً لإلدارة  ]18[

ـّر الصفات الفطرية للقيادة لدى المدير  ]19[   .تدم توف

  .عدم تشجيع المسؤولين للمدرسة  ]20[
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وبناء على ما سبق فإن اإلدارة المدرسية تواجه مشكالت متعددة ومختلفة تتفاوت 
أن هذه المشكالت قد ) 2007(ذكر المعايطة  فقد. في نوعيتها وأحجامها وأسبابها

تكون صادرة من المنزل أو الشارع أو المجتمع، أو من محيط المدرسة، وقد تكون 
المشكلة من الفوضى التي يعيشها المنزل، وقد تنبعث المشكالت من داخل أسوار 

يجة المدرسة نتيجة لسوء التنظيم، أو نتيجة للشعور بعدم المسؤولية، أو قد تكون نت
  . لمشكالت نفسية

إن مدير المدرسة مطالب بالتصدي إلى المشكالت التي من شأنها : وخالصة القول
التأثير في النظام التربوي، والحد من قدرة المدرسة كنظام على تحقيق أهدافها 
التربوية، فيقوم مدير المدرسة بالبحث عن الطرق المناسبة لمواجهة هذه 

ـّر دائماً في المستقبل وما المشكالت، فهو ال ينظر إل ى األحوال الراهنة بل يفك
  .يمكن أن يكون عليه الحال في ظل المشكالت

لذا يجب أن يكون المدير قائداً تربوياً في مدرسته أكثر من كونه إدارياً يحافظ على 
األوضاع الراهنة في المدرسة، بل هو دائماً يسعى إلى التجديد والتحديث في جميع 

  .من معلمين وطالب، ومناهج دراسية، ووسائل تعليمية وغيرهاالمدخالت، 

وقد ذكرت الباحثة في مقدمة هذه الدراسة أنها مديرة إلحدى المدارس الخاصة في 
القدس، حيث قامت برصد العديد من المشكالت كالمركزية الشديدة، وعدم إهتمام 

لمديرين والمديرات وزارة التربية والتعليم بالمدارس الخاصة، ووجود العديد من ا
الغير مؤهلين، وعدم ضمان استقرار المعلم وظيفياً، ونقص المالعب والساحات، 

وغيرها الكثير من المشكالت التي تعكس على العملية ..... والمختبرات والمكتبات
  . التعليمية، مما دعا الباحثة للقيام بهذه الدراسة
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دب التربوي قد تطابق في بعض وقد الحظت الباحثة من خالل هذه الدراسة أن األ
جوانبه مع األسباب والظروف التي تنطبق على مشكالت اإلدارة المدرسية، رغم 
الظروف اإلستثنائية التي وجدت فيها هذه الدراسة كونها خاصة بمدينة القدس 
الواقعة تحت اإلحتالل اإلسرائيلي، وهذا ما يعني أن الدراسة العلمية للمعوقات 

كالت في المدارس تأتي بنتائج متشابهة مهما كانت هناك من والصعوبات والمش
  .استثناءات أو اختالف في الظروف المحيطة

  التعليم في مدينة القدس 8.1.2

 مرجعية موحدة إلدارة لوجود القدس افتقدت اليوم، وحتى 1967 عام احتاللها منذ
 مدارس خالل من اإلحتالل نفسها فرضت سلطات جهة، فمن  .التربوية العملية

 المدارس على تمارسها التي التضييقات المختلفة خالل ومن والبلدية المعارف
 جهة ومن  .اإلحتالل دولة إدارياً إلى خالل ضمها شرقي القدس ومن األخرى،
 ولكن الغربية، الضفة من إدارياً جزءاً القدس الفلسطينية شرقي السلطة تعتبر ثانية،
 وتتعاون األوقاف، مدارس إال فعلياً تدير ال الفلسطينيةوالتعليم  التربية وزارة
 والخاصة األهلية المدارس أما .الوزارة هذه توجهات مع وكالة الغوث مدارس

 الفلسطينيةً، ومنها الوزارة مع يتعاون ما فمنها والتوجهات، اإلنتماءات فإنها مختلفة
 يتبع أو هومستقل ما ومنها يحابيها، وبالتالي االحتالل سلطات بدعم يتمتع ما

  ).2010مؤسسة القدس،.(مختلفة دينية أو دولية عربية أو لهيئات

وبعد أن استولت سلطات اإلحتالل على كامل فلسطين، بما فيها القدس إثر حرب 
، شرعت في تنفيذ مشروعها الموحد في طمس وتهويد المؤسسات التعليمية 1967

  :بصورة متسارعة من خالل اإلجراءات التالية
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على المدارس الحكومية األردنية في القدس  استولت سلطات اإلحتالل .1
 .معتبرة نفسها وريثة للحكومة األردنية

قانون اإلشراف على المدارس، مما  1969سنة  أصدرت حكومة اإلحتالل .2
 .زاد من سيطرتها على العملية التعليمية

افة مبان بناء مدارس جديدة أو ترميم القديمة أو إض ت سلطات اإلحتاللمنع .3
تعقيد إجراءات الترخيص التي تتطلب سنوات قامت بعلى ما هو قائم، و

طويلة ومبالغ باهظة، إلجبار األهالي على إرسال أبنائهم للمدارس التابعة 
 .لسلطات اإلحتالل

تقديم مساعدات نقدية وعينية للمدارس الخاصة، بهدف تبني عملت على   .4
 .ي التعليمتلك المدارس لسياسات العدو الصهيوني ف

سمحت سلطات اإلحتالل لشركات إسرائيلية مرتبطة بوزارة المعارف  .5
اإلسرائيلية بإفتتاح مدارس عديدة في مختلف أنحاء القدس لتدريس المنهاج 

 .اإلسرائيلي

اإلسرائيلي بدالًمن الثانوية ) البغروت(  الطلبة إلى تقديم إمتحان تدفع .6
 .الفلسطيني العامة

بإزالة شعار السلطة الفلسطينية عن إصدارات  قامت سلطات اإلحتالل .7
 .الوزارة التي توزع على مدارس القدس

فيها مساس  أو تاريخ كل آية أو حديث نبوي أو قصيدة توشطب تحذف .8
 .باليهود من المناهج
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تأخير تزويد مدارس القدس بالكتب الدراسية ألكثر من شهرين في بداية كل  .9
 .عام

هوية الضفة الغربية من دخول القدس والتعليم الفلسطينيين من حملة  تمنع.10
في مدارسها، مما أدى إلى نقص حاد في الخبرات والتخصصات لدى 

  .المعلمين

رواتب عالية للعاملين في التدريس في المدارس التابعة للمعارف  تدفع. 11
اإلسرائيلية وبلدية القدس بالمقارنة مع معلمي المدارس التابعة للسلطة 

المدارس الخاصة، بهدف جذب المعلمين وتفريغ المدارس الوطنية الفلسطينية و
  ).0920صالح،.(من الكوادر المدربة

 القدس في التعليم على المشرفة الجهات تعدد أن) 2009(وقد ذكرت األشهب 
 المرجعية غياب يعني التعدد فهذا خطورة؛ القطاع مشاكل هذا أكثر أحد

 تبنيها يجب التي والمفاهيم القيم وتحدد األهداف ترسم للتعليم، والتي الموجهة
 النشء تربية في للتدخل االحتالل أمام واسعاً الباب يفتح المدارس، مما في

  .وأهدافه مصالحه بما يخدم وتوجيهه

فالتعليم في مدينة القدس أصبح يتبع من ناحية اإلشراف والتمويل إلى أربع جهات 
  :هي

  :سرائيليةالمدارس التابعة لوزارة المعارف اإل  ]1[

االحتالل اإلسرائيلي على مدينة القدس في  ةنشأت هذه المدارس بعد سيطر
، حيث فرض سيطرته على المدارس التي كانت قائمة في العهد 1967العام 

ويذكر . األردني، مثل مدرسة الرشيدية، والمأمونية، وخليل السكاكيني، وغيرها
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ة التزايد الطبيعي للسكان، وما أن هذه المدارس ال تهتم إلى حاج) 2008(جبريل 
  .يتطلبه من زيادة عدد الصفوف والمباني المدرسية

ـُعرف باسم مدارس  وتشمل هذه الفئة مجموعة من المدارس الخاصة التي ت
فهي مدارس استثمارية ) 2009(كما ورد في األشهب ) سخنين(المقاوالت أو 

ـّصة من وزارة المعارف اإلسرائيلية بلغ ع مدرسة في )  12( ددهاخاصة مرخ
ـُعد أسوأ المدارس الموجودة في القدس ألنها تحصل 2010/2011العام  ، وهي ت

على تمويل من البلدية بحسب عدد طالبها، وبالتالي فهمها الدائم هو زيادة عدد 
  . الطالب دون النظر للمستوى التعليمي أو القدرة االستيعابية

ة المجالس الثامن عشرلجامعة وقد ورد في ورقة قدمت في إجتماع هيئ
ـُساهم بـ ) 2011(القدس  من تكلفة الطالب دون أي متابعة % 85أن المعارف ت

أو رقابة أو محاسبة، وتتقاسم وزارة المعارف وبلدية القدس اإلسرائيليتين اإلشراف 
ـّي عليها، وتنفق  على هذه المدارس، حيث تتولى وزارة المعارف اإلشراف الفن

ألساسية، فيما تنفق البلدية على المدارس الثانوية وتشرف على على المدارس ا
ـّر مستلزماتها من لوازم  تعيين المعلمين والمعلمات واإلداريين فيها، كما توف

  .وأثاث ورواتب عاملين

ـُدرس مدارس المعارف والبلدية المنهاج الفلسطيني، ولكنها تفرض  وت
نبه، كما تحذف شعار السلطة عن تدريس اللغة العبرية وتاريخ إسرائيل إلى جا

  .أغلفة الكتب

من مدارس البلدية  لبةة تسرب الطإلى أن ظاهر) 2008(ويشير جبريل 
والمعارف إحدى أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم في القدس، حيث تبلغ 

  .دون وجود أية إجراءات لمتابعة المتسربين% 10نسبة التسرب منها حوالي 
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ـُعد رواتب المعلمين في هذه المدارس أفضل بكثير من رواتب المعلمين  وت
ـّل عامل جذب ألصحاب الكفاءات من  في مدارس القدس األخرى، مما يشك

  .المعلمين مما يؤثر سلبا على المدارس األخرى

  :مدارس وكالة الغوث  ]2[

ين إثر وهي المدارس التي أنشأتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطيني
التي ) األونروا(، وتخضع هذه المدارس إلشراف وكالة الغوث 1948نكبة عام 

تمد يد العون لالجئين الفلسطينيين وتتولى تعيين العاملين فيها ودفع رواتبهم وتأمين 
نفقات المدرسة ومستلزماتها، وتشمل هذه المدارس المرحلة اإللزامية فقط، من 

  ).2006أبو لبدة، (لتاسع األول االبتدائي لنهاية الصف ا

ويبلغ عدد مدارسها في القدس كما ورد في ورقة قدمت في إجتماع هيئة 
 مدارس ثماني مدارس، منها أربع) 2011(لجامعة القدس  المجالس الثامن عشر

واد الجوز، باب المغاربة، (في شعفاط، وواحدة في كل موقع من المواقع التالية 
ـُدر) صور باهر، بيت صفافا س هذه المدارس المنهاج الفلسطيني، إال أنها وت

ـُعاني في السنوات األخيرة من ضعف إمكانياتها المالية بسبب تقليص ميزانيات  ت
  .وكالة األنروا

  :مدارس األوقاف اإلسالمية  ]3[

كرد على سيطرة  1968/1969أنشئت هذه المدارس في العام الدراسي   
، ومحاولته فرض تدريس 1967سلطات االحتالل على مدارس القدس عام 

وكانت هذه المدارس تحت إشراف جمعية المقاصد . المنهاج اإلسرائيلي فيها
، حيث أحيل اإلشراف عليها إلى مديرية محافظة القدس، 1980الخيرية حتى عام 

وألحقت بدائرة األوقاف اإلسالمية العامة، وقد ارتبطت تعليمياً بوزارة التربية 
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، إال أنها من الناحية 1988ى صدور قرار فك االرتباط عام والتعليم األردنية حت
العملية كانت تتبع منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن تصبح تحت الرعاية الرسمية 

مؤسسة القدس، (لوزارة التربية والتعليم التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
2010.(  

ـُعاني مدارس األوقاف من نقص في الموازنات المعت مدة من قبل السلطة وت
الفلسطينية، مما يؤدي إلى تردي أحوال األبنية المدرسية، حيث تبلغ نسبة األبنية 

من مجموع األبنية % 55المستأجرة غير المجهزة باألصل الستخدامها كمدارس 
كما يؤدي ذلك إلى انخفاض ). 2010مؤسسة القدس، (المدرسية، كما ورد في 
ـّيةالقدرة االستيعابية، واكتظ ويؤدي نقص الموازنات أيضا إلى . اظ الغرف الصف

جانب القيود التي يفرضها االحتالل على حرية حركة الفلسطينيين بين الضفة 
الغربية والقدس إلى ضعف الكادر التعليمي في هذه المدارس، وعدم القدرة على 

  .جذب الكادر التعليمي المؤهل

ن في هذه المدارس يعانون من يإلى أن العامل) 2008(أشار جبريل وقد 
انخفاض رواتبهم، مما يؤدي إلى اإلحجام عن الوظائف التعليمية واإلدارية 
المعروضة فيها، وإلى تسرب العاملين والكفاءات إلى المدارس التابعة لبلدية 
االحتالل، وقد أدى ذلك إلى وجود نقص حاد في المعلمين في التخصصات 

  .التعليمية األساسية

  

  :المدارس الخاصة  ]4[

تطبيق المناهج اإلسرائيلية في  1971عندما قررت السلطات اإلسرائيلية عام 
ـّدت جهود المقدسيين في مقاومة محاوالت اإلحتالل المستمرة  القدس الشرقية توح
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لتهويد التعليم تحت مظلة لجنة المدارس الخاصة التي ضمت مدارس األوقاف، 
أو لمجالس األمناء والكنائس واألديرة، والمدارس  والمدارس التابعة للجمعيات،

الخاصة األهلية واألجنبية التي استمرت في تدريس المنهاج األردني، كما امتنعوا 
ا عن ذلك إلى عن إرسال أطفالهم إلى المدارس الحكومية، وأرسلوهم عوض

كرة المقابل اكتظت المدارس الخاصة بالطلبة، وازدهرت ففي المدارس الخاصة، و
ـّها جمعية المقاصد الخيرية  إيجاد مدارس بديلة للعرب، وهي الفكرة التي تبنت

  ).2001النمري، (اإلسالمية بدعم من الحكومة األردنية 

وتنقسم المدارس الخاصة في القدس إلى مدارس مملوكة لفرد أو مجموعة 
ائس من األفراد، ومدارس خاضعة إلشراف الجمعيات الخيرية، أو إلشراف الكن

واألديرة، وتعتمد المدارس الخاصة على الرسوم المدرسية في تغطية نفقاتها، أو 
على دعم الكنائس لها ماليا، وتتلقى كذلك مساعدات مالية شهرية من بلدية 
االحتالل اإلسرائيلي، وهي مساعدات مشروطة بإدخال تدريس اللغة العبرية إلى 

مؤسسة القدس، (يخص سن القبول وما شابه مناهجها، والتقيد بتعليمات البلدية قيما 
2010.(  

ـُطبق هذه المدارس المنهاج الفلسطيني مع تعديالت منهاج مادة اللغة  وت
اإلنجليزية، إضافة إلى اللغة العبرية، وتمتاز هذه المدارس بارتفاع مستواها 

) 2009(التعليمي مقارنة ببقية المدارس، وذلك لعدة أسباب كما ورد في األشهب 
الحرص على المنافسة المستمرة للمحافظة على بقائها، واتباع نظام التوظيف : منها

ـُتيح االستغناء عن أي معلم ال ي بت كفاءته، وانتقاء الطلبة ثبعقود سنوية ت
المقبولين ذوي التحصيل الجيد، واالستغناء عن الطلبة ذوي التحصيل الضعيف، 

إضافية، أو تعليم التربية اإلسالمية  كما تمتاز بقدرتها على تدريس لغات أجنبية
  .وحفظ القرآن الكريم
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ـُعاني من نقص في ) 2008(ويذكر جبريل  أن مدارس القطاع الخاص ت
الكفاءات التعليمية بسبب الجدار والحصار المفروض على مدينة القدس، وبالتالي 

هوية  من ارتفاع أجور المعلمين من حملة هوية القدس، مقارنة بالمعلمين من حملة
الضفة الغربية، ويسهم في هذا األمر كذلك تفضيل الكثير من المعلمين االلتحاق 

  .بمارس البلدية والمعارف بسبب الرواتب واالمتيازات التي تقدمها

ـُعاني بعض المدارس الخاصة من ارتفاع قيمة إيجارات مبانيها المستأجرة،  وت
كفاية األقساط المدرسية لسد خصوصاً وأنها تواجه صعوبات مالية بسبب عدم 

ـّه إلى البلدية لطلب  احتياجاتها األساسية، وهو ما يدفع هذه المدارس للتوج
  .مساعدات مالية كما ذكر سابقاً

  

  :المشكالت التي تواجه قطاع التعليم في القدس   9.1.2  

ة إن المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم في القدس هي جزء من المشاكل العام
التي يعاني منها سكان مدينة القدس نتيجة للسياسة اإلسرائيلية العامة التي يجري 
تنفيذها بشكل مبرمج وممنهج وهي سياسة عنوانها اإلهمال والحصار والتهجير، 

في النقص الحاد في ) 2006(وتظهر نتائج هذه السياسة كما ورد في عبيدات 
ة وعدم توفر االكتب المدرسية، وعدم الصفوف واألبنية والهيئات التدريسية المؤهل

توفر التجهيزات التعليمية كالمكتبات والمختبرات العلمية و المحوسبة مما ينعكس 
سلباَ على الطلبة واألهالي، ويزيد من تدني المستوى التعليمي ويزيد من نسبة 

وفيما يلي المشكالت التي تواجه التعليم في القدس كما ورد في . التسرب كذلك
) 2011(لجامعة القدس  قدمت في إجتماع هيئة المجالس  الثامن عشر ورقة
  ):2010القدومي،(و) 2010مؤسسة القدس، (و
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مشكالت في التخطيط حيث يصعب وضع خطة شاملة لمستقبل التعليم  .1
 .لسيطرة المعارف والبلدية اإلسرائيلية على معظم المدارس في القدس

راف حقيقي من مثل المعارف مشكالت في اإلشراف، حيث انه ال يوجد إش .2
اإلسرائيلية على المدارس التي تخضع لنظامها التعليمي حيث توظف أربعة 
مشرفين فقط لجميع المدارس كما ورد في ورقة قدمت في إجتماع هيئة 

 ).2011(المجالس الثامن عشر 
تعدد الجهات المشرفة على التعليم وهي من أكثر المشاكل التي تواجه قطاع  .3

التعليم خطورة كما ذكر سابقاً، فهي تعني غياب المرجعية الموجهة للتعليم 
التي يفترض أن تضع الرؤية الفلسطينية أو اإلستراتيجية التربوية التي 

اإلحتالل في تربية يجب أن نبنيها في المدارس، مما يفتح الباب واسعاَ أمام 
 .النشئ وتوجيهه لما يخدم  مصالحه وأهدافه

وتشكل نسب التسرب المدرسي في مدارس القدس : التسرب المدرسي .4
إشارة مقلقة، وهي تبرز بشكل خاص في مدارس البلدية والمعارف 

دون وجود أي إجراءات % 10اإلسرائيلية حيث تبلغ نسبة المتسربين 
 .لمتابعة المتسربين

 :في الغرف الصفية و األبنية المستأجرةالنقص  .5
من المدارس في القدس من نقص في غرفها % 41حيث تعاني حوالي 

الصفية و يؤثر هذا النقص سلباَ على االداء الدراسي للطلبة كونه يؤدي الى 
اكتظاظ كبير في الصفوف حيث تترواح الكثافة الصفية في مدارس القدس 

علماً بأن الكثافة الصفية ، الب الواحدمتراَ مربعاَ للط) 0.9-0.5(بين 
 ).2006(مترا مربعا كما ورد في عبيدات  )1.50– 1.25(العالمية هي 

دى هذا النقص الى أمر أشد خطورة وهو حرمان عدد كبير من طلبة أو
  .القدس من اإللتحاق بالمدارس بسبب عدم وجود مقاعد شاغرة لهم
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قد أدى جدار الفصل ف: الحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري .6
الف مقدسي عربي  154العنصري في الضفة الغربية الى عزل أكثر من 

خارج المدينة وجعلهم مضطرين يومياً للدخول عبر البوابات والحواجز إلى 
المدينة، واإلنتظار لساعات قد ال تكون بعدها محاولة الدخول ناجحة بسبب 

 .تعسف سلطات اإلحتالل
فإن مدارس مدينة القدس تعاني من نقص في : التعليميالنقص في الكادر  .7

الكادر التعليمي المؤهل المتخصص في مختلف المجاالت ويعود ذلك 
 - :لسببين رئيسيين

تدني الرواتب التي تدفعها المدارس الخاصة مقارنة برواتب :  األول •
 .المدارس التابعة لبلدية االحتالل

منح تصاريح خاصة لدخول القدس  رفض سلطات اإلحتالل: والثاني •
 .للمعلمين الذين يحملون هوية الضفة الغربية

حيث تعمل : سعي سلطات اإلحتالل للسيطرة على قطاع التعليم بشكل كامل .8
سلطات اإلحتالل بشكل منهجي وواضح على إحكام السيطرة على قطاع 
التعليم، من ناحية تزيد من الضغوطات واإلجراءات التعسفية بحق 

دارس و المعلمين العرب، ومن ناحية ثانية تسعى الستقطاب الطالب الم
والكوادر إلى مدارس البلدية و المعارف، فقد بنت سلطات اإلحتالل في 
السنوات العشر األخيرة عشر مدارس جديدة ضخمة، كما أن الرواتب التي 

  .عن رواتب موظفي المدارس األخرى% 100-60تدفعها تزيد بنسبة 
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  :الدراسات السابقة  2.2

  
  :ة أقسام و قسمت إلى خمس

  . المقدمة 1.2.2   

الدراسات العربية التي تناولت موضوع الممارسات اإلدارية لمديري و  2.2.2
 .مديرات المدارس

الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع الممارسات اإلدارية لمديري  3.2.2
  .ومديرات المدارس

الدراسات العربية التي تناولت موضوع مشكالت اإلدارة المدرسية التي  4.2.2
  .تواجه مديري و مديرات المدارس

الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع مشكالت اإلدارة المدرسية التي  5.2.2
  .تواجه مديري و مديرات المدارس
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   مقدمة 1.2.2

 كانت سواء والبحوث الدراسات كثرتو ،الباحثين هتمامإ المدرسية اإلدارةنالت  
 من الكثير فهناك ، فاعليتها وزيادة تحسينها بغرض حولها، ميدانية أم نظرية

 ركزت حين في ، وواجباته وممارسته المدير دور على الدراسات التي ركزت
 التي الدراسات معظم أثبتت وقد تواجهه التي المشكالت على أخرى دراسات
 التي المشكالت من عدداً يواجه المدرسة مدير أن المشكالت مجال إلى تطرقت
الدراسات التي تحدثت  عرض وفيما يلي. وجه أكمل على بواجبه قيامه دون تحول

، واطلعت عليها الباحثة مقسمة بحسب مجالها وبحسب اللغة عن هذا الموضوع
  .المنشورة فيها

 
  :دارية لمدير المدرسةالدراسات العربية التي تحدثت عن الممارسات اإل 2.2.2

  

بدراسة هدفت الكشف عن ممارسات مديري المدارس  )1996(حمادنة قام    
الثانوية لوظائفهم اإلدارية، والكشف عن مواطن القوة والضعف في درجة ممارستهم 

ً ومعلمة موزعين على ) 485(لهذه الوظائف، وتكونت عينة الدراسة من  معلما
وقد طور  ،في األردن المدارس الثانوية في مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة

الباحث استبانه خاصة لتحقيق أهداف الدراسة ، وكشفت نتائج الدراسة أن مديري 
ومديرات المدارس الثانوية يركزون في أعمالهم على مجاالت الشؤون اإلدارية أكثر 
من تركيزهم على مجاالت الشؤون الفنية والطالبية والمجتمع المحلي والبناء 

ن أعمال المديرين ذات الصلة بالجانب الفني كانت المدرسي، ودلت النتائج أيضاً  أ
  .قليلة بالنسبة للمجاالت األخرى في العمليات اإلدارية
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دراسة قام فيها بالتعرف على واقع الممارسات اإلدارية  )1996( عامر وأجرى
لمديري المدارس الثانوية في الضفة الغربية كما يراها المديرون والمديرات ،وتم 

من ) %18( مديراً ومديرة بنسبة) 40(تطبيق الدراسة على عينة عشوائية مكونة من
قام الباحث بتطبيق وألغراض الدراسة  .فرداً )  226( األصلي الذي بلغ  المجتمع

وأظهرت  فقرة موزعة على عشرة مجاالت إدارية،)  58( إستبانه مكونة من 
النتائج أن واقع الممارسات اإلدارية لمديري المدارس كانت بدرجة مرتفعة من 
وجهة نظر المديرين ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ي المدارس الثانوية تعزى إلى لواقع الممارسات اإلدارية لمدير
،وتدريب المديرين )مدينة\قرية(المؤهل،والجنس،والخبرة اإلدارية ،وموقع المدرسة 

  .لممارستهم للمهام اإلدارية لوظيفة مدير المدرسة
  

عن واقع الممارسات اإلدارية والفنية لمديري  )1998(أبو عودة وكشفت دراسة 
: واإلختالف في ذلك تبعاً لمتغيرات الدراسة وهي المدارس الثانوية في لواء غزة،

حيث أعد الباحث  .الجنس، ونوع المدرسة، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة
ممارسة إدارية وفنية موزعة على عدد من المجاالت ) 86( استبانه مكونه من 

وي وشؤون المنهاج المدرسي، والبرنامج الترب الشؤون التنظيمية والمالية،: وهي
وشؤون العالقة مع المجتمع وشؤون الطلبة ،  شؤون النمو المهني للمعلمين،،و

جميع   على  تطبيق االستبانة  وتم . ون تقويم العمل التربوي والمدارسوشؤ المحلي،
  عددهم البالغ   المديرين

معلماً  ومعلمةً ، ) 238( مديراً  ومديرةً ، وعلى عينة من المعلمين وعددهم ) 49( 
ائج الدراسة أن تقديرات أفراد عينة الدراسة من المديرين والمعلمين وأظهرت نت

لدرجة الممارسات اإلدارية للمديرين كانت بدرجة متوسطة، وأن تقديرات المديرين 
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لدرجة ممارستهم اإلدارية والفنية أعلى من تقديرات المعلمين، إال أن المعلمين 
يهم متوسطة باستثناء مجال العالقة يقدرون درجة الممارسات اإلدارية والفنية لمدير

بين المدرسة والمجتمع المحلي فيرون أنها في هذا المجال ضعيفة، كما أظهرت 
ً  بين متوسطات درجات المعلمين تعزى  النتائج أنه توجد فروق دالة إحصائيا

  نوع المدرسة: لمتغيرات
  .، والمؤهل العلمي، وسنوات خدمة المعلم)إناث/ ذكور (  
  

التعرف على درجة ممارسة مدير الثانوية لدوره كقائد  )1998(يفات شد وحاول
تعليمي في مدارس البادية الشمالية الشرقية من وجهة نظر المعلمين ، وتكونت عينة 

معلماً ومعلمة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ) 192(الدراسة من 
للتعرف على درجة ممارسة مدير المدرسة لدوره كقائد تعليمي  كما استخدم استبانة

وتوصلت الدراسة الى أن أكثر المجاالت ممارسة من قبل مدير المدرسة لدوره 
، ثم مجال الشؤون الفنية ،ةكقائد تربوي هو مجال العالقات اإلنسانية واإلجتماعي

ات داللة إحصائية وكذلك الى عدم وجود فروق ذ. وأخيراً مجال الشؤون الطالبية 
في تقديرات أفراد العينة لدور مدير المدرسة تعزى الى الجنس، والمؤهل العلمي، 
بينما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى الى الخبرة في التعليم وذلك 

  .لصالح من كانت خبرتهم في التعليم عشر سنوات فأكثر
  
  

ى العالقة بين الثقة بالنفس هدفت إلى التعرف عل)1999(لسباعنة وفي دراسة 
والنمط القيادي الذي يمارسه مديرو المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال 

كما هدفت إلى بيان أثر ) . نابلس ، طولكرم ، قلقيلية ، سلفيت ، جنين ( فلسطين  
على الثقة ) الخبرة ، المؤهل العلمي ، مكان العمل ، الجنس ( متغيرات الدراسة 
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أما مجتمع الدراسة فقد تكون من جميع . والنمط القيادي لهؤالء المدراء فسبالن
مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال فلسطين والبالغ 

ً  ومديرة ، موزعين على مديريات التربية والتعليم في )  181( عددهم  مديرا
أداة الثقة بالنفس التي اشتملت : وقام الباحث ببناء وتطوير أداتين هما. المحافظات

،وأظهرت فقرة )  49( فقرة ، وأداة األنماط القيادية التي اشتملت على )  50(على
أن مستوى الثقة بالنفس عند مديري المدارس الثانوية الحكومية ومديراتها في النتائج 

مديري  ن أكثر األنماط القيادية شيوعاً  عندحافظات شمال فلسطين كان كبيراً ، وأم
المدارس الثانوية الحكومية هو النمط التعاوني، يليه النمط الديمقراطي، فالنمط 

  .الدبلوماسي ويليه النمط السلبي وأخيراً  النمط الديكتاتوري 
  
 

التعرف الى مدى ممارسة مديري المدارس لدورهم ) 1999(دراسة دروزة وسعت 
ة المدرسية،والتخطيط لنشاطاتها، الوظيفي،في المجال اإلداري ،ومجاالت تحليل البيئ

وقد استخدمت الباحثة استبانة تشمل فقرات تمثل تلك األدوار . وتطويرها، وتقويمها
مديراً ومديرة لمدارس السلطة ) 211(لمدير المدرسة ،وطبقت على عينة من

قدر : وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية. الوطنية في المحافظات الشمالية
وكانت أعلى الممارسات لذلك . مارسة دورهم الوظيفي بدرجة عاليةالمديرون م

يليها مجال تحليل البيئة المدرسية، يليها مجال تقويم . الور في المجال اإلداري
وكانت . النشاطات المدرسية، ويليها مجال تطويرها، ويليها أخيراً مجال التخطيط

قرار، والتخطيط لبرامج تشرك إتخاذ ال: أدنى الممارسات للدور الوظيفي في مجاالت
اآلباء والمعلمين في أنشطة المدرسة لحل مشاكل األبناء، وترشيح  المعلمين 
للدورات والندوات، وتلبية حاجات المعلمين بتوفير فرص تدريب وتنمية ذاتية لهم، 

  .وتنظيم برامج توثيق الصلة بين المجتمع المحلي والمدرسة 
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تعرف إلى أهمية أنماط سلوكية مختارة ودرجة ال) 1999(عابدين دراسةوهدفت 
ممارسة المديرين في المدارس الحكومية والخاصة في منطقتي القدس ورام اهللا 
لها، إضافة إلى التعرف إلى أثر متغيري السلطة المشرفة ،والمهنة على تصورات 
المعلمين والمديرين نحو ذلك ،وقام الباحث ببناء استبانة لتحقيق غرض الدراسة 

وأجريت .فقرة، موزعة على مجاالت التخطيط والقيادة والتقويم ) 32(تكونت من 
الدراسة على عينة طبقية عشوائية من معلمي المدارس الحكومية والخاصة 

مديراً ومعلماً استجاب منهم )  207(ومديريها في منطقتي القدس ورام اهللا قوامها 
مية األنماط السلوكية المختارة أظهرت نتائج الدراسة أن درجة أه. فرداً ) 177(

وفق مقياس ليكرت ) 4.4(جاءت بدرجة مرتفعة ، وبمتوسط حسابي مقداره 
الخماسي ،في حين جاءت درجة الممارسة لهذه األنماط متوسطة ،وبمتوسط 

أما بالنسبة للفروقات فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ) .3.6(حسابي مقداره 
معلمين والمديرين لدرجة أهمية األنماط السلوكية دالة إحصائيا بين تصورات ال

تعزى إلى السلطة المشرفة ،سواء في المجاالت أو في المقياس الكلي، وكانت 
هناك فروق بين تصورات المعلمين والمديرين لدرجة ممارسة المديرين لألنماط 
السلوكية تعزى للسلطة المشرفة في مجالي التخطيط والقيادة والمقياس الكلي 

  .صالح المدارس الخاصة ل
  

التعرف على العالقة بين نمط القيادة وتفويض السلطة عند ) 2000(دويكات وحاول
مدراء المدارس الثانوية الحكومية، وألجل جمع المعلومات استخدم الباحث مقياسين 

إلى أن  وقد توصلت الدراسة. مقياس النمط القيادي، ومقياس تفويض السلطة: هما
ية السائدة عند مدراء المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال األنماط القياد

الديمقراطي ، الدبلوماسي : مرتبة كما يلي  جاءت فلسطين من وجهة نظر المعلمين
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مستوى ري فلم يظهر من األنماط السائدة، وأن أما النمط  الديكتاتو ي،، والسلب
التربوية والواجبات  تفويض السلطة على مجال الواجبات الفنية والواجبات

بصورة متوسطة ، أما مجال الواجبات اإلدارية والدرجة الكلية  جاء االجتماعية 
  .للتفويض فقد كان مستوى التفويض فيها قليالً  

  

هدفت إلى طرح نموذج لتقييم مدير المدرسة الثانوية ) 2000(قرقشوفي دراسة 
الحكومية في محافظات شمال فلسطين والتعرف على درجة موافقة المشرفين 
التربويين العاملين في ميدان التربية والتعليم في المحافظات الشمالية لفلسطين على 

رات الدراسة المعايير المقترحة للتقييم ، كذلك هدفت الدراسة إلى معرفة دور متغي
وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي . على درجة موافقة هؤالء المشرفين 
أما مجتمع الدراسة فقد تكون من جميع  .المسحي نظراً لمالئمته ألغراض الدراسة

المشرفين التربويين العاملين في جهاز التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين 
 ) 71(  لدراسة  وهي عبارة عن استبانة اشتملت على،وقامت الباحثة بتصميم أداة ا

  فـقرة موزعة على
 )11 ( ً أن درجة موافقة المشرفين التربويين ة وقد أظهرت نتائج الدراس. معيارا

كانت مرتفعة على جميع المعايير المقترحة وجاء ترتيب هذه المعايير بناء على 
ً  كالتالي  ، اإلشراف والمتابعة ، اإلدارة   السمات الشخصية:درجة األهمية تنازليا

المالية ، االتصال ، تطوير المناهج ، التنظيم، العالقات العامة ، اتخاذ القرارات ، 
  .لتخطيط ، النمو المهني  التقييما
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بدراسة حول واقع إدارة الوقت لدى مديري المدارس الثانوية  )2001(جابروقامت 
، وإلى أي اختالف في وجهات نظرهم لذلك الحكومية ومديراتها في محافظة الخليل 

الجنس والمؤهل العلمي والخبرة اإلدارية ، والتعرف : ، تبعاً  لعدة متغيرات وهي 
تألفت عينة الدراسة من . على أثر نمط إدارة الوقت لديهم على إنجازهم اإلداري 

ريتي مديراً  ومديرة، موزعين على مدي)  59( جميع أفراد مجتمعها البالغ عددهم 
مديرية تربية الخليل ومديرية تربية جنوب ( التربية والتعليم في محافظة الخليل ، 

 93.2( مديراً ومديرة على االستبانه، مثلت ما نسبته )  55( ، وقد أجاب ) الخليل 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة . من مجتمع الدراسي األصلي) % 
ً  إ وأظهرت النتائج . لى مراجعة األدب التربوي السابقاستبانه تم تطويرها استنادا

أن المديرين يحرصون على تعريف العاملين في المدرسة بمهامهم وواجباتهم مما 
أما االستجابات  طلوب من كل منهم في الوقت المحدد،يسبب إنجاز العمل الم

فقد دلت على  المتعلقة بفقرة االهتمام بالتفاصيل الدقيقة والروتينية من قبل المديرين ،
ضعف عنصر التخطيط في إدارة الوقت ، وأظهرت النتائج أن جميع المديرين 

وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود فروق بين  ،يتمتعون بنمط متوسط إلدارة الوقت
  .المديرين في إدارتهم للوقت حسب الجنس، والخبرة اإلدارية، والمؤهل العلمي

  
قام بدراسة لفحص أثر الممارسات اإلدارية لمديري  فقد) 2001(الشيخ أما 

المدارس على دافعية المعلمين في مدارس منطقة القدس والتي تشرف عليها وكالة 
وقد تناولت هذه الدراسة الممارسات اإلدارية القيادية لمدير المدرسة . الغوث الدولية 

  . لعالقات اإلنسانية بعد التوجه نحو تنفيذ المهام، وبعد التوجه نحو ا: ببعديها 
، وتكون مجتمع الدراسة من كافة المعلمين العاملين في مدارس وكالة الغوث 

ً  ومعلمة)  464( وعددهم  وتم استخدام أداتين لإلجابة عن أسئلة الدراسة  . معلما
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استبانه الممارسات اإلدارية من خالل السلوك القيادي  وتكونت من : األولى  األداة
 )40  ( ً ( لمين وتكونت من فهي استبانه قياس دافعية المع: األداة الثانية ، أما بندا

  .بنداً )  22
وأظهرت نتائج الدراسة أن دافعية المعلمين تزداد بتوجه المديرين نحو تنفيذ بعدي  

معاً ، أكثر من االهتمام بأحد البعدين ) تنفيذ المهام ، العالقات اإلنسانية ( القيادة 
نحو تنفيذ  بين التوجه  وقوياً  رتباطاً إيجابياً إ هناك  تبين أن  ا دون اآلخر ، كم

  بعدي القيادة 
ً  ودافعية المعلمين ، حيث بلغ معامل ) تنفيذ المهام ، العالقات اإلنسانية (  معا

  ) . 0.94( االرتباط بينها
  

بدراسة سعى من خاللها إلى تحديد درجة فاعلية  الذات لمدراء ) 2002(قرعأوقام 
  : المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال فلسطين الخمسة وهي 

جنين من وجهة نظر المدراء والمعلمين   –قلقيلية  –سلفيت  –طولكرم  -نابلس
، المؤهل  الوظيفة ، الجنس: وهي : وبيان أثر كل من المتغيرات المستقلة التالية 

تكونت عينة الدراسة من . العلمي ، الخبرة  على درجة فاعلية الذات للمدراء
( مديراً ومديرة ، و )  55(المدراء والمعلمين الذين أجابوا على االستبانة وعددهم 

( حيث تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية بنسبة . معلماً ومعلمة )  224
ومن أجل . من مجموع المعلمين%) 10( ء،وبنسبة من مجموع المدرا%) 40

فقرة موزعة على )  66(تحقيق أهداف الدراسة ، أعد الباحث استبانة تكونت من 
ت للمدراء وفق سلم ثالث مجاالت رئيسية ، تضمنت مقياساً لتقدير درجة فاعلية الذا

على وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة فاعلية الذات للمدراء . ليكرت الخماسي
مجمل األداة كانت بدرجة عالية جداً، وكان ترتيب مجاالت الدراسة حسب درجة 
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المجال الشخصي، المجال اإلجتماعي، المجال : فاعلية الذات للمدراء من األعلى 
  .الوظيفي

  

فهدفت إلى تقييم ممارسة مديري المدارس  ) 2004(عـــودةأما دراسة 
م القيادية الفعالة ، من وجهة نظر الحكومية في محافظة بيت لحم لبعض المها

ولتحقيق أهداف الدراسة . ها بالرضا الوظيفي للمعلمينالمديرين والمعلمين ، وعالقت
فقرة ، كمؤشرات دالة على درجة ممارسة )  65( طورت الباحثة استبانه شملت 

: مديري المدارس الحكومية لخمسة مجاالت تمثل بعض المهمات القيادية  وهي 
وإدارة الوقت ، واإلدارة باألهداف ، وإدارة  قرار، االتصال والتواصل،اتخاذ ال
  . كما استخدمت الباحثة استبانه لقياس الرضا الوظيفي للمعلمين . التغيير

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة 
نظر كل من المديرين  بيت لحم للمهام القيادية الفعالة كانت عالية ، من وجهة

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في درجة . والمعلمين 
ممارسة مديري المدارس للمهام القيادية الفعالة من وجهة نظر كل من المديرين 

الجنس لصالح : والمعلمين في مجاالت الدراسة والدرجة الكلية تعزى لمتغيرات 
صالح المديرين ، وال توجد فروق تعزى لمتغير الذكور ، والمسمى الوظيفي ل

سنوات الخبرة باستثناء مجال إدارة الوقت ، حيث أشارت المقارنات البعدية أن هذه 
كما ال توجد فروق عند مستوى الداللة في .  الفروق لصالح ذوي الخبرة األكبر 

هل العلمي ، درجة ممارسة مديري المدارس للمهام القيادية الفعالة تعزى لمتغير المؤ
ت الفروقات لصالح باستثناء الفروق الخاصة في مجال إدارة الوقت ، حيث ظهر

كما أشارت النتائج أنه كلما زادت درجة ممارسة المديرين للمهام . حملة الدبلوم
  .القيادية الفعالة زادت درجة الرضا الوظيفي للمعلمين 
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لمتوقعة التي يجب أن يقوم الى التعرف على األدوار ا )2005(شريروهدفت دراسة 
بها مديرو المدارس الثانوية بمحافظة غزة،حيث اتبعت الباحثة المنهج الوصفي 

فقرة موزعة على عشرة مجاالت ،تناولت أدوار ) 80(مستخدمة استبانة مكونة من
مديراً ومديرة ، ) 35(وتكونت عينة الدراسة من. مدير المدرسة اإلدارية والفنية

وتوصلت الباحثة الى النتائج . من القيادات التربوية) 26(لمة،ومعلماً ومع) 96(و
ضعف تدريب المديرين  في محافظة غزة خصوصاً فيما يتعلق بدورهم تجاه : التالية

ضعف التأهيل التربوي ى أهدافه وكيفية تحسينه وتطويره، والمنهاج في التعرف عل
لدى مديري المدارس الثانوية ، والتركيز على الشؤون اإلدارية والمالية دون 

أكدت الدراسة أن و .اإلهتمام بالجوانب األخرى التي تؤدي الى التحسين التربوي
مستوى كفاءة المديرين في الممارسات ذات األهمية الكبيرة في تحسين العملية 

  .وى كفاءتهم في الممارسات األقل أهميةالتعليمية أدنى من مست
  
  

هدفت فيها الباحثة إلى الكشف عن األنماط القيادية ) 2006(رضى و في دراسة 
السائدة لدى مديري و مديرات المدارس االبتدائية في مملكة البحرين من وجهة نظر 
المعلمين و المعلمات العاملين معهم و عالقة ذلك برضاهم الوظيفي ،حيث قامت 

استبانة لتحديد النمط القيادي ،واستبانة لقياس الرضا :لباحثة بتصميم استبانتين وهماا
الوظيفي العام لدى معلمي و معلمات المدارس االبتدائية في مملكة البحرين و قد 

  .شملت خمسة مجاالت 
علمة بطريقة و م معلماً) 606(وقامت الباحثة بتطبيق الدراسة على عينة من 

النمط القيادي السائد بين مديري و مديرات عشوائية طبقية وأظهرت النتائج أن 
المدارس االبتدائية الحكومية في مملكة البحرين هو النمط الديمقراطي، يليه النمط 

ن الممارسات األكثر شيوعا في النمط النمط االوتقراطي، وأ الترسلي و أخيراً
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المدير يهتم بإنجاز العمل في جو تسوده عالقات طيبة  القيادي الديمقراطي هي أن
يعمل : وتقراطي مارسات األكثر شيوعا في النمط األمع المعلمين في حين كانت الم

في  وبينت النتائج كذلك أن هناك اختالفاً، على تطبيق األنظمة و القوانين حرفياً
لمديري و مديرات ما يتعلق باألنماط القيادية تصورات المعلمين و المعلمات في

  .المدارس وفق متغير كل من الجنس  والخبرة و المنطقة التعليمية
  

فتعرفت من خالل دراستها على درجة ممارسة المهام ) 2007(بلبيسي  أما 
القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة 

كما هدفت إلى تعرف أثر .أنفسهم الغربية من وجهة نظر المعلمين فيها والمديرين 
ة كل من متغيرات المحافظة ، الجنس ، المؤهل العلمي  موقع المدرسة ، الخبر

، والوظيفة في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري العلمية ، التخصص
وقد أجريت . كومية في محافظات الضفة الغربيةومديرات المدارس الثانوية الح

ً  ومعلمة، )  635( مديراً ومديرة ، و)  107(وامها الدراسة على عينة ق معلما
وأشارت النتائج إلى أن . فقرة) 62(واستخدمت الباحثة استبانة خاصة مكونة من 

درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في 
المجال : لنحو التاليمحافظات الضفة الغربية كانت كبيرة، وأن ترتيبها جاء على ا

اإلداري ثم مجال العالقة مع المجتمع المحلي ثم مجال الطلبة ثم المجال الفني ثم 
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود . مين ثم مجال العالقات اإلنسانيةمجال المعل

فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات 
  .تغيرات الجنس، والوظيفة، والمؤهل العلمي، والخبرة العلميةالمدارس تعزى لم
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فقد أجرى دراسة هدفت الى معرفة درجة ممارسات مديري  )2008(ديراريأما 
المدارس الثانوية الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة للمهام التنظيمية 

ن، فقد قام الباحث والفنية واإلدارية كما يراها الموجهون والمديرون والمعلمو
مدير، ) 50(موجه،و) 85(بتطوير استبانة مكونة من خمسين فقرة، تم توزيعها على

معلم، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بين تصورات أفراد عينة الدراسة ) 700(و
لدرجة ممارسة المديرين لمهامهم الثالث تعزى لطبيعة العمل، وبالنسبة للموجهين 

هناك فروقاً في تصوراتهم لدرجة ممارسة المديرين لمهامهم فقد بينت النتائج أن 
التنظيمية والفنية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الموجهات،وبالنسبة للمديرين فقد 
تبين أن هناك فروقاً في تصوراتهم لدرجة ممارسة المديرين لمهامهم التنظيمية 

لمتغير الخبرة والفنية تعزى لمتغير الجنس ولصالح المديرات، وفروقاً تعزى 
ولصالح ذوي خبرة عشر سنوات فأكثر، وأما بالنسبة للمعلمين فقد بينت النتائج أن 
هناك فروقاً بين تصوراتهم لدرجة ممارسة المديرين لمهامهم التنظيمية والفنية تعزى 
لمتغير التخصص ولصالح ذوي التخصص األدبي، وفروقاً تعزى لمتغير الخبرة 

  .وات فأكثرولصالح ذوي خبرة عشر سن
  
  

دراسة هدفت إلى التعرف إلى الممارسات اإلدارية ) 2009(قاســـم وأجرت 
. لدى مديري مدارس محافظة القدس وعالقتها بمستوى الروح المعنوية للمعلمين 

ً  ، منهم  ) 441(وأجريت الدراسة على عينة طبقية عشوائية عدد أفرادها  فردا
ً  ومعلمة ، و) 388( ً ) 53(معلما ولقياس كل من واقع الممارسات . ومديرة مديرا

اإلدارية والروح المعنوية ،قامت الباحثة بإعداد استبانه للممارسات اإلدارية 
إدارة االجتماعات ، : فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي )  44( وتضمنت 

وإدارة الوقت  وإدارة األفراد، وإدارة األزمات، في حين تضمنت استبانه الروح 
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وأظهرت نتائج الدراسة أن الممارسات اإلدارية لدى مديري . فقرة)  34(ية المعنو
مدارس محافظة القدس كانت مرتفعة ، وكذلك جاء مستوى الروح المعنوية للمعلمين 

كذلك أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية . بدرجة مرتفعة 
سات اإلدارية للمديرين تعزى بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممار

لمتغيرات الجنس ، ومستوى المدرسة ، وجنس المدرسة  والمؤهل العلمي ، وخبرة 
المدير اإلدارية  وخبرة المعلم ، في حين أظهرت النتائج وجود فروق بين تقديرات 

المسمى الوظيفي ، : أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلدارية تعزى لمتغيري 
  .لمدير ، والسلطة المشرفة لصالح المدارس الحكومية ووكالة الغوثلصالح ا

  

دراسة للكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس  )2010(أبو حشيش وأجرى 
الثانوية بمحافظة غزة للمساءلة ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما 

معلماً ) 212(الدراسة لغت عينة و قد ب. استخدم االستبانة كأداة لتطبيق الدراسة 
و كانت أبرز نتائج الدراسة أن درجة ممارسة . معلمة في مديرية غرب غزة و

مديري مدارس الثانوية بمحافظة غزة للمساءلة تجاه معلميهم من وجهة نظر 
لجانب الفني على حصل ا في بعديها اإلداري و الفني، حيث المعلمين كانت كبيرة

فروق في استجابات المعلمين والمعلمات في درجة  ال يوجد أنهوالمرتبة األولى، 
ممارسة مديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة للمساءلة تجاههم تعزى إلى 

  .سنوات الخدمة، والتخصصو ، متغير الجنس
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الدراسات األجنبية التي تحدثت عن الممارسات اإلدارية لمديري ومديرات  3.2.2 

  :المدارس
بدراسة هدفت الى معرفة دور مدير المدرسة ومهامه  (Hatch-Yap, 1989)قام 

) 77(ودرجة صعوبتها كما يتصورها المديرون أنفسهم، حيث تكونت العينة من
مديرأ ومديرة، ودلت النتائج على أن الممارسات الكتابية واألعمال الروتينية تشكل 

على مديري المدارس وذلك على حساب الممارسات التطويرية للبرامج  عبئأ
  .التعليمية

  
  

الى التعرف على األساليب القيادية لدى  (Montgomery ,1991) وهدفت دراسة
مديرات المدارس المتوسطة وعالقتها بعدد من المتغيرات، وحاولت الدراسة اإلجابة 

رسات اإلدارية الذي تفضله المديرات، عن أسئلة تتعلق باألسلوب األمثل من المما
وعن أثر متغيرات ساعات العمل األسبوعية وسنوات الخبرة على استخدام أساليب 
إدارية معينة، وقد دلت الدراسة في نتائجها على وجود ارتباط عال بين األساليب 
اإلدارية والممارسات العملية التي تمارسها مديرات المدارس المتوسطة لصالح 

  .رات األكثر سعياً لإلنجاز في العمل وتحقيقه ألهداف المؤسسةالمدي
  
  

بدراسة هدفت تحديد حاجات المديرين في المدارس   (Briggs ,1992)وقام 
اإلبتدائية، باعتبار أن المدير هو العامل األهم في نجاح المدرسة، وأنه مفتاح النجاح 

  .للمدرسة التي يقودها
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اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على أسئلة تم إعدادها من خالل اإلجابة على 
فقراتها التي تضمنت حاجات المديرين، والتي يمكن أن يدرب عليها المديرون في 

وإضافة الى اإلستبانة اعتمد الباحث أسلوب المقابلة الشخصية . برامج التأهيل العملية
) 63(مديراً تمت مقابلة) 152(، والتي شملتلعدد من المديرين في عينة الدراسة

وقد توصلت نتائج الدراسة الى أن مديري المدارس اإلبتدائية بحاجة الى . مديراًمنهم
  .دورات خاصة تزيد من خبراتهم العملية

  
  

دراسة حول الممارسات اإلدارية لمديري المدارس  (Cumen ,1992)وأجرى 
النفسي، حيث استخدم الباحث استبانة في والية هامشير وأثرها على اإلحتراق 

شملت أبعادها األساليب والممارسات اإلدارية وعالقتها ببعض المتغيرات البيئية 
ودلت النتائج وجود عالقة دالة إحصائياً بين األساليب . والوظيفية والنفسية

  .والممارسات اإلدارية وضبط الوضع المدرسي واإلجهاد اإلنفعالي عند المديرين
  
  
بمسح سلوكيات القيادة لدى المدراء األمريكان من أصل  (Brown ,1995)م وقا

فلبيني، هدف منها التعرف على سلوك القيادة لدى مديري المدارس اإلبتدائية 
والثانوية لألمريكان من أصل فلبيني في نظام المدارس الحكومية في كاليفورنيا، 

يرين للتعرف على تلك حيث تم تحليل إتجاهات وإعتقادات وقيم هؤالء المد
اإلتجاهات واإلعتقادات والقيم التي تتفق مع مزايا القيادة التي تعتبر ضرورية 

مديراً ) 39(للمديرين، وتم مسح ومقابلة كافة أعضاء مجموعة البحث والبلغ عددهم
وأظهرت  .أمريكياً من أصل فلبيني في نظام المدارس الحكومية في كاليفورنيا
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ن قد أظهروا المزايا القيادية الضرورية للمؤسسات الناجحة، النتائج أن المديري
وكشفت أيضاً عن قيم واعتقادات وممارسات ذات جذور ثقافية عميقة يمكن ادراكها 

  .وأنها متحيزة وتتناقض مع مبدأ تساوي الفرص

دراسة للتعرف على الممارسات اإلدارية اليومية  )Boullion ,1996(أجرت 
لدى المديرين الجدد في مدارس مختارة في كاليفورنيا ، أوضحت الدراسة أن 
هناك أثرا للجنس في اإلدارة و للتوظيف من داخل المنطقة ام من خارجها و حجم 

ن مديراً و مديرة ممن هم في السنة األولى م) 131(تكونت العينة من . المدرسة 
اإلدارة وأظهرت النتائج أن هناك القليل من الدعم و المساعدة للمديرين الجدد، 
وأظهر المديرون أنهم بحاجة إلى دورات و مساعدة في مواضيع مثل الميزانيات، 
وكانت أعلى المعوقات هي ردود فعل الهيئة التدريسية و أولياء األمور عند تغيير 

  . البرنامج المدرسي

  

فقد فحصت إدراكات أربعة مديري  (Montes-Ramos, 1996)أما دراسة 
. مدارس في بورتوريكو حول كيفية تأثير خلفياتهم الثقافية في أسلوب القيادة لديهم

واعتبرت هذه الدراسة أن العوامل الثقافية التي تؤثر في أساليب القيادة لدى هؤالء 
اليب القيادة لديهم المديرين ومهاراتهم وميزاتهم الشخصية بأنها ذات عالقة بأس

ن يدركون وجود فروق يوأشارت النتائج الى أن المدير .وممارساتهم وأعمالهم
ثقافية بينهم وبين الموظفين اآلخرين لديهم، ويدركون كيفية تأثيرها في أسلوب 

وأكد هؤالء المديرون على الحاجة الى بناء ثقافة مدرسية تعاونية، . القيادة لديهم
لديهم التزام عميق لتحسين ظروف الحياة لدى الطلبة، وأنهم وأن هؤالء المدراء 

يقومون بخلق عالقة بين قيادتهم التعليمية و قيادة المجتمع بسبب اإلرتباط المباشر 
  .بين مؤسساتهم والمجتمع
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التعرف إلى ممارسات مديري المدارس )  (Robertson ,1999وهدفت دراسة
من المسؤولين ) 400(العينة العشوائية شملت . األساسية في مجال إدارة الوقت 

إدارةاإلجتماعات، : الرئيسيين للواليات المتحدة ، وتضمنت الدراسة مجاالت منها
وكان سؤال . والتفويض، وتحديد األولويات، واإلتصاالت، وإدارة األعمال المكتبية

هل يستخدم مديرو المدارس الممارسات األساسية إلدارة الوقت :الدراسة الرئيس
،وفي هذه المجاالت المذكورة، كما أوصى بها األدب التربوي؟ وشملت الدراسة 

جهة اإلشراف على المدرسة، ومستوى المدرسة، والخبرة، : المتغيرات المستقلة
وأظهرت النتائج أن تقديرات . والجنس، وعدد الدورات في مجال إدارة الوقت

وفق مقياس  )3.0(أعلى منالمديرين لممارساتهم في جميع مجاالت الدراسة كانت 
  .ليكرت الخماسي، وكان أعالها مجال إدارة اإلجتماعات
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  :الدراسات العربية التي تحدثت عن مشكالت اإلدارة المدرسية 4.2.2

  

بدراسة هدفت التعرف على أهم المشكالت والصعوبات ) 1994(باعباد قام 
حيث قام الباحث باجراء . اإلدارية والفنية التي تواجه المدرسة الثانوية في اليمن

مديراً ووكيل مدرسة ومعلماً من كال الجنسين بطريقة  )80(مقابالت لعينة من 
  :مدرسة ثانوية ، وكانت النتائج كما يلي) 28(عشوائية من 

 .في حزم اإلدارة المدرسية ونقص في كفاءتها العلمية يوجد نقص -1

 .لم يعد المديرون إعداداً جيداً إلدارة المدرسة بقيادة تربوية واعية -2

المديرون غير المؤهلين ال تتوفر فيهم اإلمكانات والقدرات والخبرات التي  -3
 . تمكنهم من إدارة المدرسة

 .من وزارة التربية ال يلتزم بعض المديرين بتنفيذ القرارات الصادرة -4

 .ال يتابع أولياء األمور أبناءهم في تحصيلهم الدراسي -5

ال يتعاون العاملون في المدرسة مع المدير في إدارة العملية التربوية في  -6
 .المدرسة بسبب انعدام الثقة بينهم

 

هدفت التعرف على الصعوبات التي يواجهها مديرو  )1996(يونسوفي دراسة 
. ساسية الحكومية في محافظة الخليل وذلك من وجهة نظرهمومديرات المدارس األ

حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وشملت الدراسة جميع أفراد مجتمع 
حيث قام الباحث ببناء استبانة اشتملت . مدير ومديرة ) 173(الدراسة البالغ عددهم

جه مديري فقرة ، وأشارت نتائج الدراسة الى وجود صعوبات توا) 89(على
الصعوبات التي مصدرها السلطات  ،ومديرات المدارس كافة أكثرها صعوبةً

التعليمية العليا، ثم الصعوبات المتعلقة باألبنية والتجهيزات المدرسية، ثم الصعوبات 
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المتعلقة بأولياء أمور الطلبة، ثم الصعوبات المتعلقة بالهيئة التدريسية ،وأقل 
كما أشارت النتائج الى أنه توجد . تعلقة بالطلبةالصعوبات كانت الصعوبات الم

فروق في درجة الصعوبات التي تواجه مديري ومديرات المدارس تعزى لمتغير 
  .الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة وموقع المدرسة

  

بإعداد دراسة هدفت إلى التعرف على المشكالت اإلدارية ) 1999(اسماعيل وقام
تي يواجهها مديرو المدارس الثانوية المختلطة في فلسطين كما والفنية واالجتماعية ال

. يتصورونها ،وإلى معرفة  أثر متغيرات الدراسة على تصورات هؤالء المدراء
وقد .فقرة ) 62(على ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث ببناء استبانة اشتملت
المختلطة ، يعانون من أظهرت نتائج الدراسة أن المديرين في المدارس الثانوية 

  .مشكالت إدارية وفنية واجتماعية 
ودلت نتائج الدراسة أن الفروق في المتوسطات الحسابية بين درجة تصور المدراء 
الذكور، والمديرات اإلناث للمشكالت، كانت لصالح المدراء الذكور  أما في مجال 

درسة، ومستوى متغيرات المؤهل العلمي، والخبرة في مجال التدريس، وحجم الم
أما في مجال متغير موقع . المدرسة ، فقد كانت المتوسطات الحسابية متقاربة 

فقد كانت المتوسطات الحسابية لدرجة تصور المدراء للمشكالت أعلى لدى  المدرسة
أما المتوسطات الحسابية المتعلقة بمتغير الجهة . مدراء المدارس التي تقع في القرية

لى لدى مدراء المدارس الحكومية منها لدى مدراء المدارس المشرفة  فقد كانت أع
  .الخاصة 

  

بدراسة حول مسببات ضغوط العمل لدى مديرات ) 2000(البليهيدوقد قامت      
مدارس التعليم العام في مدينة الرياض وقد بينت الدراسة أن نسبة المديرات الالئي 
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ء العمل وصراع الدور ، وتتفق المديرات على أن عب%)52,7(يتعرضن للضغوط 
وتنظيم العمل، وبيئة العمل المادية، وتقدير الرؤساء وغموض الدور من العوامل 
المسببة للضغوط، كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع 
إلى بيئة العمل لصالح المرحلة االبتدائية، وبينت الدراسة أنه كلما زادت خبرة 

ط العمل التي تتعرض لها، وكلما قلت خبرة المديرة في المديرة انخفضت ضغو
  .اإلدارة زادت ضغوط العمل التي تتعرض لها

  

التعرف على مشكالت المدارس الثانوية الصناعية  )2000(دريـديوهدفت دراسة 
الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين ، إضافة إلى تحديد 

ر ، وموقع المدرسة ، وسكن المعلم ، والمؤهل العلمي ، أثر متغيرات الجنس والعم
ومجال التدريس ، وسنوات الخبرة ، ومستوى الدخل الشهري وتخصص المعلم على 
مشكالت المدارس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من 

  .وجهة نظر المعلمين 

ً  ، )  164( كون من ولتحقيق ذلك أجرى الدراسة على مجتمع الدراسة الم معلما
فقرة موزعة على ستة )  62( وقد تم جمع البيانات باستخدام استبانة مكونة من 

مجال مشكالت التمويل ، ومجال : ( مجاالت لقياس المشكالت المتوافرة وهي 
مشكالت التنظيم واألنظمة، ومجال مشكلة المناهج ، ومجال مشكالت المباني 

المدربين ، ومجال مشكالت األهالي /المعلمين  واألجهزة ، ومجال مشكالت
ن الدرجة الكلية للمشكالت في المدارس الثانوية وأظهرت النتائج أ .والطالب

الصناعية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين كانت 
كبيرة ، وكان مجال مشكالت األهالي والطالب في المرتبة األولى للمشكالت 

ن أكثر ، وأفرة ، بينما كان مجال مشكالت المناهج  في المرتبة األخيرةالمتوا
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المقترحات التي يراها المعلمون لحل هذه المشكالت في المدارس الثانوية الصناعية 
الحكومية كانت توفر رأس المال الالزم لتحديث وصيانة األجهزة ، وكانت أقل 

اتية  في المدارس الصناعية، الخدمالمقترحات هي تفعيل األعمال اإلنتاجية و 
د فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت المدارس الثانوية ووجوأظهرت عدم 

الصناعية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى 
لمتغيرات العمر ومكان السكن ، ومجال التدريس ، وسنوات الخبرة ، وموقع 

دالة إحصائياً  تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ، والدخل  المدرسة ، بينما كانت الفروق
الشهري ، والتخصص ، حيث كانت غالبية الفروق بين دبلوم ، وبكالوريوس ، 

  . وماجستير ، ولصالح ماجستير ضمن متغير المؤهل العلمي 

  

دراسة هدفت إلى التعرف على المشكالت اإلدارية  )2000(العاجز و قد أجرى  
التي تواجه مديرات مدارس التعليم األساسي في محافظة غزة، و التي تحول دون 

مديراً و تسعين ) 95(و شملت عينة الدراسة .أداء عملهن على الوجه المطلوب 
لسلطة مديرة من مديرات المرحلتين االبتدائية و اإلعدادية و التابعة للوكالة و ل

مديرة من مدارس الحكومة، ) 45(مديرة من مدارس الوكالة و ) 50(الوطنية بواقع 
من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، واستخدم % 53وتمثل هذه نسبة 

مشكالت : فقرة موزعة على أربعة مجاالت، هي) 54(الباحث استبانة مكونة من 
مشكالت خاصة بأعضاء هيئة التدريس، و خاصة بالنظام وإدارة شؤون الطالبات، و

مشكالت خاصة باإلدارة المركزية، و أخيرا مشكالت مرتبطة بالهيئة اإلدارية 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المشكالت شيوعاً في مجال النظام . بالمدرسة

المدرسي هي السلوك العدواني لدى الطالبات خالل الفسحة، وأن أكثر المشكالت 
ي مجال مشكالت أعضاء هيئة التدريس هي عدم إنجاز بعض المعلمين و شيوعا ف
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كما أظهرت الدراسة وجود فروق . المعلمات األعمال الموكلة إليهم في الوقت المحدد
ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع المدرسة لصالح مديرات مدارس الحكومة في 

الخبرة إال أنه وجدت فروق حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
  .ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير المرحلة لصالح مديرات المرحلة اإلعدادية

  

 المدرسية اإلدارة معوقات عن الكشف إلى هدفت) 2002(أبو عاشور أما دراسة

 وجهه من كنانة بني تربية مديرية في ومديراتها المدارس مديري تواجه التي

 تعرقل أن يتوقع مشكالت تأثير درجات لقياس بتطويرإستبانة الباحث نظرهم، وقام

 النهائية صيغتها في المدرسة، وتكونت مدير عمل مجاالت وفق المدرسية اإلدارة

 التخطيط، :هي المدرسة مدير لعمل رئيسية ثمانية مجاالت ، تضمنت فقرة) 32(من

 مع العالقة الصفوف، إدارة التربوية، اإلدارة المهني، التقويم، النمو التعليم، المناهج،

 مديرا) 68(تكونت من  عينة على الدراسة وأجريت .المحلي والمجتمع الزمالء

 داللة ذات فروقًا الدراسة نتائج تظهر ولم  .كنانة بني مديرية مدارس في ومديرة

 مديرو يراها كما المدرسية اإلدارة معوقات الداللة في مستوى عند إحصائية

 نتائج وأظهرت العلمي، المؤهل أو الجنس إلى متغيرات تعزى ومديراتها المدارس

 مديرو يراها كما المدرسية اإلدارة معوقات إحصائية في داللة ذات فروقًا الدراسة

  .الخبرة متغير إلى تعزى ومديراتها المدارس

  

اسية فقد أجرى دراسة حول مشكالت اإلدارة في المدرسة األس )2002(عليماتأما 
تكون مجتمع البحث فيها من جميع مدراء المدارس . مفرق األردنيةفي محافظة ال

مديراً و مديرة و تم اختيار ) 241(األساسية في محافظة المفرق و البالغ عددهم 
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مديراً و مديرة و قام الباحث ) 128(عينة البحث بطريقة عشوائية تكونت من 
فقرة تتعلق بالمشكالت اإلدارية التي تواجهها ) 50(تكونت من  بتطوير استبانة

اإلدارة المدرسية بدرجات متفاوتة ،ومن أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث 
بتحليل استجابات أفراد العينة و مناقشة المشكالت التي شكلت الثلث األعلى وفقا 

  :صل إليها الباحث لدرجة الحدة و الوزن المئوي، ومن أبرز المشكالت التي تو
  .ضعف مستوى التعلم لدى الكثير من طلبة الصفوف األول  .1
  .كثرة اإلجازات ألعضاء الهيئة التدريسية  .2
  .عدم توفير أجهزة الحاسوب بشكل كاف  .3
  .عدم قدرة الطالب على تقبل اللغة االنجليزية و غيرها .4

 

دارة إلى وضع تصور مقترح لمعالجة مشكالت اإل )2003(بسيسووهدفت دراسة 
المدرسية في محافظات غزة من خالل التعرف على األنماط القيادية السائدة لدى 
مديري المدارس في محافظات غزة وأيها أكثر شيوعاً ،والتعرف على مدى 
اختالف المشكالت لدى مديري المدارس باختالف النمط القيادي السائد لديهم، 

ة اإلدارية، وطبيعة المرحلة النوع، والخبر: والتعرف على أثر متغيرات كل من
التعليمية، مكان السكن، والمؤهل العلمي في اختالف المشكالت لدى مديري 
المدارس في محافظات غزة، وتقديم تصور مقترح لمعالجة المشكالت التي تواجه 

حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي . مديري المدارس في محافظات غزة
االستبانه كأداة على عينة من مديري المدارس في لتحقيق أهداف الدراسة، وطبقت 

وخلصت الدراسة إلى أن أكثر . مديراً ومديرة) 282(محافظات غزة تكونت من 
األنماط القيادية شيوعاً النمط الديمقراطي، يليه الترسلي، ثم األوتوقراطي، وأنه ال 

يادة السائد توجد عالقة بين طبيعة المشكالت التي تواجه مديري المدارس ونمط الق
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لديهم، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي يواجهها مديرو 
المدارس في محافظات غزة في ضوء متغيرات الخبرة اإلدارية، النوع، المرحلة 
التعليمية، ومكان السكن، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي 

ات غزة تعزى إلى متغير المؤهل العلمي، يواجهها مديرو المدارس في محافظ
  .وأكثر المشكالت لدى أصحاب المؤهل العلمي األقل وهو الدبلوم

  
التي هدفت إلى التعرف على المشكالت والصعوبات  )2004(بوعودةوفي دراسة أ

التي تواجه مدير المدرسة في قطاع غزة من وجهة نظر المديرين والمعلمين 
وء متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي والتربوي، الواقعين تحت إدارتهم في ض

اتبع الباحث . وسنوات الخدمة، ونوع المدرسة، وموقع المدرسة، وحجم المدرسة
فقرة تعبر عن مشكالت ) 172(المنهج الوصفي، وتم بناء استبانه مكونة من 

ن وكا. وصعوبات تتجه باتجاهين هما المجال الذاتي المتعلق بالمدير، والمجال البيئي
مجتمع الدراسة مكوناً من جميع مديري المدارس الثانوية في غزة، والبالغ عددهم 

معلماً ومعلمة، أي نسبة  ) 927 (وعينة من المعلمين وعددهم. مديراً ومديرة) 74(
وكان من نتائج الدراسة أن أكثر . )1860(من المجتمع األصلي البالغ % 15

هي قلة تعاون المعلمين بسبب تدني  المشكالت التي تواجه المديرين والمعلمين
رواتبهم، وقلة الحوافز التي تمنحها السلطة المشرفة للمشاركين في الدورات 
التدريبية التي تعقد للتطوير المهني، والترفيع التلقائي للطلبة، وقلة توفر أجهزة 

وأظهرت النتائج كذلك وجود . الحاسوب لتسهيل معالجة بيانات الطلبة وأحوالهم
ذات داللة إحصائية بين المتوسطات التقديرية لمديري المدارس للمشكالت،  فروق

والصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم تعزى إلى موقع المدرسة ونوع المدرسة، 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى . والخدمة اإلداريةوجنس المدير، 
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ة تعزى ذات داللة إحصائيوعدم وجود فروق متغير جنس المعلم ، ونوع المدرسة، 
  .و موقعهاإلى متغير المؤهل العلمي و مدة الخدمة و حجم المدرسة، 

  

دراسة تمركزت حول الكشف عن المشكالت اإلدارية ) 2004(النصاروقد أجرى 
والنفسية التي يواجهها المعلم السعودي في المدارس األهلية في مدينة الرياض من 

مدير مدرسة ) 107(دارس وتكونت العينة من وجهه نظر المعلمين ومديري الم
ً  من العاملين و) 461(و مدارس أهلية في مدينة الرياض، )  10(معلماً  سعوديا

فقرة، وقد توصلت الدراسة إلى أن ) 65(حيث قام الباحث ببناء استبانة مكونة من 
ثل في أكثر المشكالت اإلدارية التي تواجه المعلم السعودي في المدارس األهلية تتم

انخفاض راتب المعلم السعودي، قطع راتب المعلم السعودي في : األمور التالية
المدارس األهلية خالل فترة اإلجازات الرسمية، عدم وجود عقد عمل موحد 

لمعلم للعمل، عدم وجود عالوة سنوية، ضعف اهتمام الجهات الرسمية بأوضاع ا
الفنية التي يواجهها المعلم أما أكثر المشكالت  .السعودي بالمدارس األهلية

نظرة بعض الطالب لهذه المدارس على أنها : السعودي في المدارس األهلية هي
وسيلة سهلة لتحقيق النجاح،وكثرة التأخر الصباحي عند بعض الطالب، عدم 

 مةءهم الدراسية، وعدم مالئء األمور في متابعة مستويات أبناتعاون بعض أوليا
وأظهرت النتائج كذلك وجود تربوية والتعليمية، بعض المباني المدرسية للعملية ال

فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر أفراد الدراسة في إدراك المشكالت 
  ).المرحلة الدراسيةوالخبرة، والوظيفة، ( ت   ااإلدارية والفنية وفقاً  لمتغير

  

التعرف على درجة المشكالت اإلدارية بدراسة هدفت إلى ) 2004(صـالحوقامت  
في المدارس الخاصة ، وأثرها على  التعليم من وجهة نظر المديرين والمعلمين 
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( وتكونت عينة الدراسة من . وأولياء األمور والطالب في محافظات شمال فلسطين 
من )  488(من أولياء األمور و ) 488( معلم ومعلمة  و)  126( مدير و)  59
 في بالمديرين الخاصة اإلدارية المشكالت درجة أنقد أظهرت النتائج و. لطلبةا

 األمور، أولياء عند وذلك فلسطين مرتفعة، شمال بمحافظات الخاصة المدارس

 تعزى الخاصة، المدارس في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .والمعلمين والطلبة

 العلمي المؤهل االجتماعية، الحالة العلمي، المؤهل الجنس، العمر، المحافظة، لمتغير

وأظهرت  .التعليمية والمرحلة المدرسة، األمر، موقع ولي مهنة الخبرة، األمر، لولي
 بالمعلمين، الخاصة اإلدارية المشكالت درجة عند إحصائية داللة ذات وجود فروق

 وجدت حيث االجتماعية، الحالة متغير باستثناء المختلفة الدراسة تعزى لمتغيرات

 فلسطين شمال محافظات معلمي لدى المشكالت درجة في داللة إحصائية ذات فروق

 المدارس في العاملين ولصالح للجنس تبعاً وفروق هامة المتزوجين، لصالح

 وعدم .القرى مدارس في لصالح العاملين و المدرسة تبعاً لموقع وأخرى المختلطة،

 أمور بأولياء الخاصة اإلدارية المشكالت درجة في إحصائية داللة ذات فروق دووج

 حين في .المحافظةو الجنس، يلمتغير تعزى فلسطين شمال الطالب بمحافظات

 فلسطين، شمال بمحافظات الخاصة المدارس في داللة إحصائية ذات فروق وجدت

 و األمر ولي مهنة األوالد، عدد األمر،ولمتغير لولي العلمي المؤهل لمتغير تعزى
 المدارس بطالب الخاصة اإلدارية المشكالت بدرجة يتعلق فيما أما .المدرسة موقع

 مصدرها التي المشكالت جداً عند مرتفعة كانت شمال فلسطين بمحافظات الخاصة

 الجنس، لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق دووج وأظهرت. والمعلمون المدير

 إحصائياً في دالة فروق وجدت حين األمر، في لولي العلمي والمؤهل،  المهنةو

 شمال بمحافظات المدارس الخاصة، بطالب الخاصة اإلدارية المشكالت درجة

  .التعليمية والمرحلة المحافظة يلمتغير تعزى فلسطين،
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هدف الباحث إلى معرفة درجة حدة المشكالت  )2004(الصلوي وفي دراسة 
التي تواجه اإلدارة المدرسية في مرحلة التعليم الثانوي في مدينة تعز، وتكون 
مجتمع البحث األصلي من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية في مدينة تعز 

 )285(وكيالً، )61(مديراً، )28(ووكالئهم والموجهين التربويين والبالغ عددهم 
موجهاً من الجنسين، وتوصل البحث إلى أن جميع المجاالت جاءت درجة حدتها 
كبيرة عدها الباحث عوائق أمام نجاح اإلدارة المدرسية وقيامها بمهامها بالشكل 
المطلوب، وبلغ المتوسط الحسابي للمشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع 

يليها المشكالت المتعلقة بعمليتي المحلي أعلى درجة من بين المجاالت األخرى، 
التعليم والتعلم ، بعد ذلك جاءت المشكالت المتعلقة بالمعلمين في المرتبة الثالثة، ثم 

وأشارت . المشكالت المتعلقة بالجانب اإلداري وأخيراً المشكالت المتعلقة بالطالب
للمشكالت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير أفراد العينة 

التي تواجه اإلدارة المدرسية في مرحلة التعليم الثانوي في مدينة تعز، تعزى 
ولكن وجد فروق دالة إحصائياً وذلك في ) مدير، وكيل، موجه(لمتغير الوظيفة 

مجال المشكالت المتعلقة بالجانب اإلداري فقط ،أما بقية المجاالت فأظهر التحليل 
وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  في وعدم . أنها غير دالة إحصائياً

تقدير أفراد العينة للمشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية في مرحلة التعليم 
وسنوات الخبرة، بينما وجدت  المؤهل، لثانوي في مدينة تعز، تعزى لمتغيريا

ير فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  في تقديرات المبحوثين تعزى لمتغ
  .الجنس ولصالح الذكور

  

فقد حاول التعرف على دور مؤسسات المجتمع المدني في حل  )2004(عطيةأما 
و لتحقيق أهداف هذه . بعض المشكالت المدرسية في مدارس محافظة أسوان
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الدراسة قام الباحث بتطوير استبانتين للتعرف على المشكالت التي تعاني منها 
وقات أمام المشاركة الشعبية لمؤسسات المجتمع المدارس والتعرف على أهم المع

قد اختار الباحث عينة و. بدورها في حل المشكالت المدرسيةالمدني في القيام 
مديراً على مختلف أنواع و مراحل التعليم بطريقة عشوائية مقسمة ) 600(قوامها 

وأظهرت النتائج أن هناك . من الحضر) 300(من الريف و ) 300(إلى مجموعتين 
مجموعة من العوائق القانونية و التشريعية تحول دون قيام المشاركة الشعبية بدورها 
الطبيعي في المساهمة في حلول مشكالت المدرسة، و انعكست العوائق االجتماعية 

المتطلبات  و النفسية التي حالت بين أفراد المجتمع و العمل الجماعي على مشكالت
وائق التنظيمية ألجهزة المشاركة الشعبية في ، وأسهمت العاإلجتماعية بالمدرسة

قصور قدرتها على المساهمة بفاعلية حل مشكالت المجتمعات المحلية و المؤسسات 
وبينت النتائج كذلك أن العوائق الثقافية حددت اتجاه و مسار المشاركة .المختلفة 

 منكان له انعكاس في المشكالت المدرسية ومحدود، والشعبية في نطاق ضيق 
وأنه ليس هناك ثمة شك في أن العوائق . حيث قصور اإلمكانيات البشرية

االقتصادية ألجهزة المشاركة الشعبية تؤثر بالضرورة على قدرتها وفاعليتها في 
  .ترض المجتمعات المحلية من مشكالتتحقيق أهدافها و دورها في حل ما يع

  
  
دارس المتوسطة بدراسة إدارة األزمات في الم )2006(اليحيــويوقامت  

قائدة ( الحكومية للبنات بالمدينة المنورة ، بالتعرف إلى مدى ممارسة المديرات 
لعمليات إدارة األزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات ) فريق األزمات 

بالمدينة المنورة ، والكشف عن الفروق بين آراء المديرات والمعلمات حول مدى 
المسمى الوظيفي : ت إدارة األزمات ، تبعاً لمتغيرات ممارسة المديرات لعمليا

،والخبرة العلمية، والدورات التدريبية،وحجم المبنى المدرسي، ) مديرة،ومعلمة(



78 
 

تم و. لتفعيل إدارة األزمات في المدارسوالتعرف إلى مقترحات أفراد عينة الدراسة 
د المجتمع األصلي ، وتكونت من جميع أفرار عينة الدراسة بالطريقة القصديةاختيا
مديرات والوكيالت والمعلمات الالتي يشكلن فريق األزمات في المدارس وقد المن 

واحدة، وتم إعداد ) 442(مديرة ووكيلة ومعلمة ، استجاب منهن) 499(بلغ عددهن
فقرة موزعة على عشرة مجاالت لعمليات إدارة األزمات، ) 81(استبانه مكونة من 

توصلت و. ، والتوجيه، والمتابعة، والقيادة في األزماتالتخطيط، والتنظيم: منها
الدراسة إلى أن المديرات يمارسن عمليات إدارة األزمات بدرجة متوسطة، وأن 
أكثر عمليات إدارة األزمات ممارسة هي القيادة في األزمات، وأقلها تقويم األزمات، 

اء أفراد عينة وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين آر
الدراسة حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة األزمات تعزى لمتغير المسمى 

وحجم  ،وللخبرة العملية، والدورات التدريبية في مجال اإلدارة المدرسية الوظيفي،
  .المبنى المدرسي

  
بدراسة هدفت التعرف إلى مشكالت التخطيط التربوي   )2007(أبوعيشة وقامت

ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين ، باإلضافة لبيان أثر  لدى مديري
متغيرات الجنس والمؤهل العلمي و مجال التخصص وعدد سنوات الخبرة وموقع 

وقد . المحافظة وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة على هذه المشكالت
ومية الثانوية في تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحك

وقد تم اختيار . مديراً ومديرة ) 582(المحافظات الشمالية من فلسطين والبالغ عددهم
واستخدمت .مديراً ومديرة من مختلف مناطق فلسطين ) 231(عينة طبقية بلغت

المجال : فقرة موزعة على ستة مجاالت وهي ) 64(الباحثة استبانه مكونة من
المادية والمعلمين والمناهج والطلبة والعالقة مع  الفني واإلمكانات/ اإلداري 

وأشارت النتائج إلى أن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند .المجتمع المحلي 
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في درجة مشكالت التخطيط التربوي في مجالي ) α  =0.05(مستوى الداللة 
و لصالح المديرين الذكور بينما لم تكن  المعلمين و الطلبة بين الذكور و االناث

الفني و االمكانات المادية و المناهج و /االداري(الفروق دالة إحصائيا في مجاالت 
وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ). العالقة مع المجتمع المحلي 

في درجة مشكالت التخطيط التربوي لدى مديري و مديرات ) α  =0.05(الداللة
في فلسطين تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي لمدارس الحكومية الثانوية ا
وعدم وجود . موقع المدرسةدد سنوات الخبرة وعوالمجال التخصصي الجامعي و

الت في درجة مشك) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ثانوية في فلسطين في مديرات المدارس الحكومية الالتخطيط التربوي لدى مديري و

تعزى لمتغير المحافظة ) الفني والمعلمين ، المناهج ، الطلبة /اإلداري (مجاالت 
اإلمكانات المادية و العالقة مع المجتمع (بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجالي 

وعدم وجود فروق ذات . و لصالح المحافظات التي تقع في جنوب فلسطين) المحلي
في درجة مشكالت التخطيط ) α  =0.05( ية عند مستوى الداللةداللة إحصائ

التربوي لدى مديري و مديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجاالت 
الفني، اإلمكانات المادية، والمعلمين، والمناهج، والعالقة مع المجتمع /اإلداري(

لصالح مدارس الذكور لبة وبينما كانت الفروق دالة إحصائياً في مجال الط)  المحلي
  .المدارس المختلطة و
  
  

بدراسة هدفت إلى الكشف عن  )2007(الـــزاملي وزمـــالؤهكما قام 
األزمات التي تتعرض لها مدارس سلطنة عمان كما حددها مديروها ، وعن 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم . تخدمونها للتعامل مع تلك األزماتاألساليب التي يس
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على   تطبيقها تم  التي   المدرسية  تمثل األزمات فقرة ) 60(تتضمن تطوير أداة 
  البحث المكونة من   عينة
وأشارت النتائج إلى أن األزمات المتعلقة بالطالب حازت . مدير مدرسة) 75( 

المرتبة األولى، تليها األزمات المتعلقة باإلدارة ثم األزمات المتعلقة بالمعلم، وأخيراً  
أما بالنسبة لمواجهة األزمات، فلوحظ ضعف . المتعلقة بالمجتمع المحلياألزمات 

قدرة المديرين على حل األزمات على مستوى المدرسة إال في حاالت قليلة في 
  .مجالي المعلم والمجتمع المحلي 

  

بالتعرف على المشكالت التي يواجهها مديرو مدارس  )2007(اللهوانيوقامت  
مرحلة األساسية من وجهة نظر مديري هذه المدارس وكالة الغوث الدولية لل

المنهاج، واألبنية : ومعلميها في محافظات شمال فلسطين في المجاالت اآلتيــــة
المدرسية، وشؤون المعلمين، وشؤون الطلبة، والمجتمع المحلي، واألجهزة التعليمية 

وجد فروق في أنه يالنتائج  والوسائل والتطبيق التكنولوجي المدرسي، وقد أظهرت
لغوث تعزى لمتغير مجاالت المشكالت التي يواجهها مديرو المدارس التابعة لوكالة ا

لمنهاج كانت هذه الفروق في مجال المشكالت المتعلقة باالمسمى الوظيفي، و
، و كانت لصالح المديرين على المعلمين ووجدت فروق بين المديرين و والمعلمين

و لصالح المعلمين على  ،ة بالطلبة و المجتمع المحليمتعلقالمعلمين في المشكالت ال
كانت هذه فروق في المشكالت التي يواجهها مديرو المدارس تعزى و. المديرين

كانت الفروق لصالح فئة الماجستير مجال الطلبة و لمتغير المستوى التعليمي في
ال التطبيق فأعلى على فئة البكالوريوس، وكذلك كان هناك فروق في مج

كان هناك ات الدبلوم على فئة البكالوريوس، ولصالح فئكنولوجي المدرسي والت
ة فروق في المشكالت التي تواجه مديري مدارس وكالة الغوث تعزى لسنوات الخبر
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سنة على  )15(كانت هذه الفروق لصالح ذوي الخبرة أكثر من في مجال المنهاج، و
ى دور متغيرات ى التعرف علكما وهدفت هذه الدراسة إل. سنوات) 5(فئة أقل من 

وسنوات الخبرة، وموقع المدرسة، ونظام دوام  ،كل من الجنس، والمؤهل العلمي
، ومستوى المدرسة في المشكالت التي يواجهها مديرو المدارس التابعة الفترتين

ولتحقيق ذلك . ألساسية في محافظات شمال فلسطينلوكالة الغوث الدولية للمرحلة ا
مديراً  ومديرة ، وتكونت عينة المعلمين )  27( على عينة  قوامها أجرت دراستها 
  .معلماً  ومعلمة)  221( والمعلمات من 

  

إلى التعرف على مستوى األزمات المدرسية لدى مديري ) 2009(الحلوسعى و
، باإلضافة إلى تحديد ريات محافظات شمال الضفة الغربيةالمدارس الثانوية في مدي

ية بناء على متغيرات نوع المدرسة، و سنوات األزمات المدرسالفروق في مستوى 
لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تطوير استبانة و. الخبرة، والمؤهل العلمي، والمديرية

ريات مديرة من المدارس الثانوية في مديو مديراً) 132(تطبيقها على عينة قوامها و
فقرة موزعة على ) 46( ستبانة منوتكونت اإل. محافظات شمال الضفة الغربية

األزمات األزمات السلوكية، واألزمات النفسية واإلجتماعية، و: أربعة مجاالت هي
فقرات لقياس أساليب التعامل مع ) 8(اإلدارية  و األزمات النوعية ، إضافة إلى 

وأشارت نتائج الدراسة أن مستوى األزمات العام لدى أفراد عينة الدراسة . األزمات 
أظهرت و%). 33.3(المئوية لالستجابة إلى اً  فقد وصلت النسبة كان  متوسط

ها األزمات النفسية تلت ،ات النوعية احتلت المرتبة األولىالنتائج أن األزم
لمتغير المؤهل العلمي،  ، فاإلدارية، و من ثم األزمات السلوكية تبعاًواإلجتماعية

األزمات النوعية  أما في مجال .من بكالوريوسلصالح أصحاب المؤهل أعلى و
أما فيما يعود على . اعتماداً على متغير المديرية فكانت لصالح مديرية نابلس 
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، فقد أبرزت النتائج أن المديرون في التعامل مع األزمات األساليب التي يعتمدها
على أساليب التعامل مع األزمات، بينما كان أقل أسلوب هو المدير نفسه كان أ

  . اإلصالح تصال بلجان أسلوب اإل

  

من ) 300(دراسة طبقت على عينة طبقية عشوائية بلغت) 2009(منصوروأجرى 
مديري المدارس ومعاونيهم، للتعرف إلى واقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة 
المدرسية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري المدارس ومعاونيهم في محافظة 

: هيوقام الباحث ببناء استبانه كأداة للدراسة موزعة على أربعة مجاالت و.القدس
ة ، ومجال الشؤون األكاديميالشؤون اإلدارية والمالية، ومجال الشؤون الفنية

وأظهرت نتائج الدراسة النسب ). المادية والفنية ( والتعليمية  ومجال المعوقات 
، ودرجة استخدامها  كما أظهرت واقع لمدى توافر األجهزة التكنولوجية المئوية

جهة نظر مديري المدارس ومعاونيهم في استخدام التكنولوجيا ومعوقاتها من و
، كذلك أظهرت الدراسة د جاءت متوسطةاإلدارة المدرسية في محافظة القدس وق

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لواقع استخدام 
دس تعزى إلى متغيرات جنس التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية في محافظة الق

، في حين كانت هناك فروق في سمى الوظيفي، والمؤهل العلميالم، والمدرسة
، ومتغير الخبرة لصالح من لديهم زى إلى متغير الجنس لصالح الذكورتقديراتهم تع

  .سنوات ، ومتغير الجهة المشرفة لصالح المدارس الخاصة  10خبرة أكثر من 
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  : االدارة المدرسيةالدراســــات األجنبية التي تحدثت عن مشكالت  5.2.2

هدفت إلى البحث عن المعوقات المحتملة التي تواجه  )Bernes,1990(في دراسة 
التنفيذ الناجح لإلدارة المدرسية بوالية واشنطن، أن هناك بعض المشكالت تعيق 

 نظممشكلة الميزانية، قلة التدريب، قلة كفاية : التنفيذ الناجح لإلدارة المدرسية وهي

المتاح  الوقت كفاية عدم المحلي، المجتمع قبل من بالمدرسة االهتمام عدم التقييم،
 هذه وتناولت .المدرسية باإلدارة التعليم اهتمام عدم التخطيط، بعمليات للقيام

 العلمي ومستوى والمؤهل والخبرة، الجنس، مثل المتغيرات بعض اثر الدراسات

  .المعوقات هذه وجود درجة على التعليمية المنطقة، وطبيعة المدرسة،

  

هدفت إلى تحديد المشكالت التي يواجهها مديرو  )Carpenter,1993(وقام 
المدارس االبتدائية الحضرية، وتحديد عالقات تلك المشكالت بالمهمات والعمليات 

 وقد المدينة، فيمدير مدرسة ابتدائية )  20( اإلدارية، تكونت عينة الدراسة من 

 وتصوراتهم المدارس مديري عن المعلومات لجمع مسحية استبانه الباحث استخدم

 في براعتهم مستوى أهمية وإلى اإلداري العمل مجاالت من ثمانية بأهمية المتعلقة

 تحديد الدراسة أفراد إلى طلب فقد ذلك إلى باإلضافة إدارية عملية عشرة ثالث

 الدراسة توصلت وقد اإلدارية، المهمات إنجاز في المطلوب والوقت الفعلي الوقت

 مجاالت في -األقل على- بارعون أنهم المدارس مديرو تصور :التالية النتائج إلى

 الواسعة، المدرسية اإلدارة ، المهنيين الموظفين التسهيلية، المالية، اإلدارة اإلدارة

 والطلبة، والتعليم، المناهج هي أهمية األكثر اإلدارية المهام مجاالت عدت وقد

 أوقاتهم جل يقضون أنهم المديرون ويرى .المدرسة مجتمع وعالقات والموظفين،

 برأيهم أهمية المجاالت أقل أن المديرون بين كما المهنيين، الموظفين مجال في
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 والتخطيط، المشكالت، وتحديد بالمفاوضات، المتعلقة اإلدارية بالعمليات تتعلق كانت

  .األهداف وضع في مجاالت كانت فقد أهمية األكثر المجاالت أما

  

حاولت التعرف على معوقات الممارسة اإلدارية ) Osterman ،1993(دراسة 
مدرسة ريفية في عملية المسح  40من وجهة نظر المديرين حيث اختارت الباحثة 

للتعرف على المعوقات ،خلصت الباحثة إلى أن المدارس يسودها التوتر و اإلحباط 
استنتجت أن هناك فجوة متزايدة بين ثقافة بالغربة ، كما  وعدم االنتماء والشعور

  .المدرسة والمجتمع وغالبا ما يفشل الطالب في تحقيق توقعات المدرسين 

  

إلى تحديد أهم المشكالت التي  (Der-Westhuizen, 1996)هدفت دراسة 
تواجه مديري المدارس الثانوية المبتدئين في كينيا، استخدم لهذا الغرض استبانه تم 

) 100(مقاطعات كينية بواقع ) 8(مدير مدرسة ثانوية في ) 200(ى إرسالها إل
استبانه ) 142(مدير ذي خبرة، وعاد من تلك االستبانات ) 100(مدير مبتدئ و 

ن أ من مجموع االستبانات المرسلة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى% 71بمعدل 
ي عدم مقدرة أخطر المشكالت التي تواجه مدير المدرسة الثانوية في كينيا ه

الطلبة على دفع الرسوم المدرسية المقررة، وكذلك عدم مقدرتهم على شراء الكتب 
المدرسية، ونقص التسهيالت الفيزيقية، والتجهيزات المدرسية، ونقص تكيف 
العاملين في المدرسة، ونقص المالعب، والمسافات الطويلة التي يقطعها الطلبة 

  .جليزية كوسيط تعليميإلى المدرسة، واستخدام اللغة االن
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دراسة هدفت إلى تقييم العالقة الشخصية ) Flin & Salven ،1996( وأجرى
من جهة، والقدرة في السيطرة على األزمات واألحداث من جهة أخرى، وقد دلت 
نتائج الدراسة أن القادة الجيدين الذين يتمتعون بالهدوء والمسؤولية، وبالقدرة على 

المواقف ذات األزمات تحت الضغوطات الشديدة والثقة الفصل بين األحداث في 
في أداء العمل، وقدرات وصفات غريزية يصعب قياسها من خالل معايير، مما 
يستوجب من المؤسسة التعرف مسبقاً فيما إذا كان الفرد يمتلك الصفات الجيدة، 

كما وأشارت نتائج . والمهارات الالزمة للسيطرة على األزمات أثناء حدوثها
الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه إحصائياً على فقرات معدالت األداء ومؤشرات 
الشخصية مثل التحكم، والسلوك، والتفهم، والتقدم، في حين تشير النتائج إلى وجود 
عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بين معدالت األداء ومؤشرات الشخصية األخرى 

  .مثل الديمقراطية، والراحة، والخوف

  

فقاما بإجراء دراسة بهدف التعرف إلى مصادر ) Battown & Flin,1999( أما
المعوقات التي تعيق مديري األزمات في االستجابة لها حول وقوعها بكفاءة 

، أو كانت انت معوقات وظيفية مثل ضغط الوقت، درجة الخطرومهنية سواء ك
تصال، ة، وتأييد القرارات والتواصل واإلمعوقات تنظيمية مثل البيروقراطي

تخاذ ملية مثل السيطرة على األحداث، وإوالمعلومات، باإلضافة إلى المعوقات الع
وبالتالي فإن األمر يتطلب من مديري األزمات . القرار، وإدارة فريق األزمات

وقد  .عتبار في حالة التعامل مع األزماترة أخذ المعوقات السابقة بعين اإلضرو
أظهرت النتائج أن الدور الوسيط للشخصية، والعوامل المحيطة بظروف العمل 

عب دوراً لتامل النفسية مثل ضغوطات العمل، مثل التعب والراحة، كذلك العو
رئيساً في التأثير سلباً أو ايجاباً على المعوقات التي تواجه مديري األزمات في 
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الوظيفية منها  ت التي تم تحديدهاإلى أن المعوقاكما وأشارت النتائج  .المؤسسات
والتنظيمية والعملية، يمكن تجاوزها باإلدارة الحكيمة وبالقدرة على اتخاذ القرار، 

عامل معها، مهما صغر مما يؤدي بالتالي إلى تحسين فعالية مديري األزمات في الت
ات ، باإلضافة إلى التقليل من تأثيرات المعوقات التي تواجه المؤسسحجمها أو كبر

  .عند التعامل مع األزمات

 التعرف إلى هدفت(Hughes, Stephen , and Linda , 1999) وفي دراسة   

 هذه الخاصة، المدارس مديري تصرف وعلى لإلدارة التحضير برامج فعالية على

 على مبنية المديرين، بين توجد قد متباعدة نظر وجهات فحصت الدراسة

 والجنس العمر بمتغيرات هذه النظر وجهات تتأثر وهل الديموغرافية، الخصائص

 )3881( الدراسة تضمنت لإلدارة، علمياًمؤهالً  المدير يكن لم لو حتى والدين
 شخصاً) 256(عددها ستطالعاتاإل من ومجموعة كاليفورنيا في خاصة مدرسة

 أن إلى النتائج أشارتو .الجدد المديرين لنجاح الضرورية المهارات هي ما لتحديد

 سنة) 60-41( من نساء لنجاح عام بشكل كانت لإلختبار خضعت المجموعة التي

 ولكن الماجستير درجة نيحملن ومعظمه سنة،) 15-5(بين  ما وخبرة العمر من
، تعليماً نأكثره كان هنأكمل من ومعظم اإلداري التحضير نأكمل فقط % 8.68

  .وأكثر طالب 200 مع تعامل وقد

  

 (Obafemi Awolowo , 2003)  تبحث هذه الدراسة في إدارة الصراعات
، وتبحث هذه الدراسة في مختلف المدارس الثانوية في والية أوسونفي إدارة 

الصراعات التي تتجلى في طرق إدارة المدارس الثانوية في الدولة، وتبين من 
سبة خالل هذه الدراسة الى أن ما يعيق إقامة المدارس الثانوية في الدولة من قبل ن

عالية من الصراعات وتم تحديد مجموعة من الصراعات في المدارس ومن بينها 



87 
 

، وبين المجتمعات وبين الموظفين والطالب الصراعات بين االدارة والموظفين،
لى أن مسألة ات الشخصية، وخلصت الدراسة إالمحلية والمدارس وبين الصراع

قطة التي لم تعد قادرة على إدارة الصراعات في إدارة المدرسة قد وصلت الى الن
  .تجاهل اإلستخدام الفعال لإلستراتيجيات ذات الصلة 

  

فوائد  هدفت التعرف الى (Grant and Thomas,2004)أما دراسة  
ومعوقات التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات التعليمية، وقد استخدم الباحث 

كتاباً، ) 66(المنهج التحليلي، حيث قام بتحليل المحتوى لعينة الدراسة المتمثلة في
رسائل ) 6(بحثأ محكمأ من مؤتمرات عالمية، ) 28(مقاأل صحفيأ ، ) 29(

نقص التمويل : المعوقات تتمثل فيلى أن أهم دكتوراة، وقد توصلت النتائج إ
لعمليات التخطيط اإلستراتيجي، عدم اإللتزام بالتخطيط اإلستراتيجي والتطبيق 
العملي للخطة، عدم مشاركة بعض األفراد في عملية التخطيط، البيروقراطية 

  .وعدم التغيير

  

بعنوان نجاح ) Anders Person and Others , 2005(وفي دراسة  
يديين في ظل ظروف التوتر واالنسجام ، ويهدف هذا البحث الى المدراء السو

ها لهؤالء المديرين حيث تم اشتقاق النتائج من هاالجابة عن االسئلة التي تم توجي
خالل المقابالت واالستبيانات والمالحظات ومقاالت طلبة ، متضمنة األبعاد التي 

ن أنفسهم في حينما يجدوأدت الى هذا النجاح، ويوضح هذا البحث واقع المديرين 
هذه العالقات تم تحليلها . مع اهتمامات مختلفة داخل المدرسة ظل ظروف توتر

بعد األخذ بعين االعتبار مجاالت التوتر التي تؤثر في المدارس السويدية هذه 
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االيام، المتعلقة بالمديرين والموظفين والتالميذ وكان سبب نجاح المديرين من 
فية التعامل مع التوتر الذي يواجهه المديرون يومياً في كي: خالل نقطتين هما

  .عملهم ، وكيفية ايجاد النجاح من خالل القيادة المبنية على ثقافة المدرسة 

  

 التعليق على الدراسات السابقة 3.2

  :من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة العربية واألجنبية يالحظ ما يأتي

السابقة مع الدراسة الحالية في تناولها الممارسات اتفقت بعض الدراسات  -
، )2001الشيخ ،(، )1996عامر،: (اإلدارية لمديري ومديرات المدارس مثل

  .Boullion,1996) (، )2009قاسم،(، )2007بلبيسي،(
يالحظ أن معظم الدراسات التي تتحدث عن الممارسات اإلدارية أشارت إلى  -

 .ري والفني جاءت بدرجة مرتفعة أن ممارسة المديرين للمجال اإلدا

أن ممارسة المديرين للمجال الفني ) 1996(بينما أظهرت دراسة حمادنة  -
 .منخفضة جاءت بدرجة

إلى أن الممارسات اإلدارية للمديرين جاءت ) 1998(أشارت دراسة أبوعودة  -
بدرجة متوسطة، بينما جاءت بدرجة منخفضة في مجال العالقة بين المدرسة 

 .لمحلي، مما يشير إلى وجود مشكلة في هذا المجالوالمجتمع ا

فقد أظهرت وجود ضعف لدى المديرين في إدارة ) 2001(أما دراسة جابر  -
 .الوقت، وأن جميع المديرين يتمتعون بنمط متوسط إلدارة الوقت

 :إلى وجود المشكالت التالية لدى المديرين) 2005(وتوصلت دراسة شرير -

ضعف تدريب المديرين خصوصاً فيما يتعلق بدورهم تجاه المنهاج في التعرف  
وضعف التأهيل التربوي لدى مديري . على أهدافه وكيفية تحسينه وتطويره
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المدارس، والتركيز على الشؤون اإلدارية والمالية دون اإلهتمام بالجوانب 
  .األخرى التي تؤدي الى التحسين التربوي

إلى أن الممارسات الكتابية واألعمال  (Hatch-Yap, 1989)وتوصلت دراسة  -
 .الروتينية تشكل عبئاً لدى المديرين

فقد اتفقتا في  ,Boullion)1996(ودراسة   (Briggs ,1992)أما دراسة  -
حاجات المديرين إلى دورات تزيد من خبراتهم، وكانت أعلى المعوقات في 

تدريسية وأولياء األمور عند هي ردود فعل الهيئة ال ,Boullion)1996(دراسة 
 .تغيير البرنامج المدرسي

) 2006رضى، (، )2000دويكات، (، )1999سباعنة،(اتفقت دراسة كل من  -
 .في تناولها النمط القيادي لمديري ومديرات المدارس

، )2006اليحيوي،( ،)Flin & Salven, 1996(تناولت دراسة كل من  -
 .األزمات المدرسية) 2009الحلو،(، )2007وزمالؤه،  الزاملي(

 .استخدمت جميع الدراسات السابقة المنهج الوصفي -

 .استخدمت معظم الدراسات السابقة اإلستبانة كأداة للدراسة -

أشارت العديد من الدراسات إلى أن مديري ومديرات المدارس الثانوية أو  -
ون مشكالت إدارية وفنية كما األساسية، وسواء كانت حكومية أم خاصة، يواجه

، )2000العاجز،(، )1999اسماعيل،(،  (Osterman,1993)جاء في دراسة
 ).2002عليمات،(، )2002دريدي،(

ركزت الدراسات على بحث المشكالت في المدارس بشكل عام، بينما انفردت  -
في تناولها المشكالت اإلدارية المتعلقة بالمدارس ) 2004صالح،(دراسة 
 .الخاصة
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تفقت الدراسات السابقة التي تتحدث عن المشكالت على أن هذه المشكالت ا -
تؤدي إلى عرقلة عمل مدير المدرسة، ومن ثم عدم اإلفادة من كفايته في العمل 

 . اإلداري المدرسي

إن المشكالت التي وردت في هذه الدراسة لم ترد مجتمعة في الدراسات السابقة،  -
تقلة، أما بخصوص المتغيرات المستقلة في بل جاءت بعض مجاالتها كدراسة مس

هذه الدراسة، فقد ظهرالعديد منها في الدراسات السابقة، كمتغير الجنس، 
 .ومستوى المدرسة، والخبرة

لقد تناولت الدراسة الحالية مشكالت مهمة في مجال عمل مديري المدارس، لم  -
منطقة القدس  تظهر مجتمعة في أي من الدراسات السابقة، كما أن انفرادها في

  .زاد من أهميتها نظراً للواقع األليم الذي تعيشه هذه المدينة
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  الفصل الثالث

  الدراسة وإجراءاتها منهج

  .مقدمة  -

 .منهج الدراسة  -

 .مجتمع الدراسة  -

 . عينة الدراسة  -

 .أداة الدراسة  -

 .صدق األداة  -

 . ثبات األداة   -

 .إجراءات الدراسة -

 .متغيرات الدراسة  -

 . المعالجة اإلحصائية للبيانات  -

 . مفتاح تصحيح األداة  -
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  الفصل الثالث    

  منهج الدراسة وإجراءاتها   

، وصدقها ا وعينتها، وأداتهامنهج الدراسة ومجتمعه عرض يشمل هذا الفصل
إجراءات تطبيق الدراسة، وبيان المعالجة اإلحصائية التي  وثباتها، إضافة الى

 .تم استخدامها لتحليل البيانات

  

  :منهج الدراسة 1.3

ألغراض الدراسة، وهو المنهج  متهءنهج الوصفي، نظراً لمالماتبعت الباحثة ال
القائم على وصف خصائص ظاهرة معينة وجمع معلومات عنها، ويتطلب ذلك 

 .عدم التحيز في الوصف

  

  :مجتمع الدراسة 2.3

 يتكون مجتمع الدراسة من اإلداريين والمعلمين في مدارس القدس الخاصة
، للعام الواقعة ضمن الوالية اإلدارية لمديرية التربية والتعليم للقدس الشريف

اً، إداري) 68(فرداً، منهم) 1323(، والبالغ عددهم)2011-2010(الدراسي 
مدرسة خاصة، وذلك وفقاً ) 68(وزعين على، ممعلماً من الجنسين) 1255(و

ربية والتعليم في القدس للبيانات التي حصلت عليها الباحثة من مكتب وزارة الت
 .الشريف
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  عينة الدراسة 3.3

بعد حصولها على قائمة بأسماء  بسيطة عشوائية قامت الباحثة باختيار عينة
% 20بنسبة  ،في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف مدارس القدس الخاصة
إدارياً ومعلماً، حيث تم ) 265(المدارس الخاصة، أي من إداريي ومعلمي

وتوزعت تلك اإلستبانات  استبانة،) 212( استبانة، واسترجع منها) 265(توزيع
 )161( المعلمين عدد، واًإداري) 51( اإلداريين ، وبلغ عددبين اإلداريين والمعلمين

 . الدراسةوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرات والجدول التالي ي، معلماً
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  الذين تم تحليل استجاباتهم الدراسة حسب متغيراتها توزيع أفراد عينة) 1.3(جدول

  ةيالنسبة المئو  العدد المتغير

  الصفة الوظيفية
  24.1  51 إداري
  75.9  161 معلم

  الجنس
  18.4  39 ذكر
  81.6  173 أنثى

  المؤهل العلمي
  15.1  32 دبلوم

  72.2  153 بكالوريوس
  12.7  27 ماجستير فأعلى

سنوات الخبرة في 
  المدارس الخاصة

  39.6  84 سنوات5اقل من
  26.9  57 سنوات10الى5من

  33.5  71 سنوات10اكثر من

المرحلة الدراسية 
  للمدرسة

  65.6  139 اساسية فقط
  9.4  20 ثانوية فقط

  25.0  53 اساسية و ثانوية

 عدد طالب المدرسة
  49.5  105 طالب300اقل من

  34.4  73 600الى300من
  16.0  34 طالب600اكثر من

الجهة المسؤولة عن 
  المدرسة

  40.6  86 جمعية
  8.0  17 طائفة
  51.4  109 اشخاص

  جنس المدرسة
  18.9  40 ذكور
  24.1  51 إناث
  57.1  121 مختلطة

  

الدراسة كانوا من من أفراد عينة % 24.1ما نسبته  يتضح من الجدول السابق أن
وأن  .من أفراد عينة الدراسة كانوا من المعلمين% 75.9اإلداريين، وأن ما نسبته 
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من أفراد عينة الدراسة كانوا من الذكور، وأن ما نسبته % 18.4ما نسبته 
من % 15.1أن ما نسبته ، ومن أفراد عينة الدراسة كانوا من اإلناث% 81.6

من أفراد عينة % 72.2لة الدبلوم، وأن ما نسبته أفراد عينة الدراسة كانوا من حم
من أفراد عينة % 12.7الدراسة كانوا من حملة البكالوريوس، وأن ما نسبته 

من أفراد عينة % 39.6أن ما نسبته و. الدراسة كانوا من حملة الماجستير فأعلى
سنوات، وأن ما نسبته  5الدراسة كانت سنوات خبرتهم في التدريس أقل من 

سنوات، وأن  10 -5من أفراد عينة الدراسة كانت سنوات خبرتهم من  26.9%
 10من أفراد عينة الدراسة كانت سنوات خبرتهم أكثر من % 33.5ما نسبته 
من أفراد عينة الدراسة كانت مدارسهم مدارس % 65.6أن ما نسبته و. سنوات

هم مدارس من أفراد عينة الدراسة كانت مدارس% 9.4أساسية فقط، وأن ما نسبته 
من أفراد عينة الدراسة كانت مدارسهم أساسية % 25.0ثانوية فقط، وأن ما نسبته 

من اإلداريين والمدرسين  من أفراد عينة الدراسة% 49.5بته أن ما نسو. وثانوية
من % 34.4طالب، وأن ما نسبته  300كان عدد الطلبة في مدارسهم أقل من 
مدرسين كان عدد الطلبة في مدارسهم من أفراد عينة الدراسة  من اإلداريين وال

من أفراد عينة الدراسة  من اإلداريين % 16.6طالب، و أن ما نسبته  300-600
أن ما نسبته و. طالب 600والمدرسين كان عدد الطلبة في مدارسهم أكثر من 

من أفراد عينة الدراسة  من اإلداريين والمدرسين كانت الجهة المسؤولة % 40.6
من أفراد عينة الدراسة  من % 8.0هي جمعية، وأن ما نسبته عن مدارسهم 

ة، وأن ما نسبته الجهة المسؤولة عن مدارسهم طائف اإلداريين والمدرسين كانت
من أفراد عينة الدراسة أفراد عينة الدراسة  من اإلداريين والمدرسين % 51.4
أفراد عينة من % 18.9أن ما نسبته و. فرادالجهة المسؤولة عن مدارسهم أ كانت

الدراسة  من اإلداريين والمدرسين كانت المدارس التي يدرسون بها هي للذكور 
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من أفراد عينة الدراسة من اإلداريين والمدرسين % 24.1فقط، وأن ما نسبته 
  .كانت المدارس التي يدرسون بها هي لإلناث فقط

  

  :أداة الدراسة 4.3

األدب التربوي والدراسات باالستعانة بوذلك  للدراسة أداةًتم استخدام االستبانة 
 ودراسة صالح ،)2002( ودراسة عليمات ،)1999( اسماعيلالسابقة مثل دراسة 

. كذلك باالستعانة بذوي االختصاص والخبرة في الميدان التربوي ،)2004(
 شخصيةالالقسم األول مخصص لتبيان المعلومات : وتكونت االستبانة من قسمين

فقرة في صورتها ) 68(لثاني يتكون من فقرات االستبانة وهيوالقسم ا للمبحوث،
وأعطيت كل فقرة من  فقرة،) 73(بعد أن كانت في صورتها األولية النهائية،

 موافق بشدة وتأخذ: فقرات اإلستبانة وزناً مدرجاً وفق سلم ليكرت الخماسي وهي
درجات، معارض ) 3( درجات، محايد وتأخذ) 4( درجات، موافق وتأخذ) 5(

، موزعة على سبعة )درجة واحدة( ، معارض بشدة وتأخذ)درجتين( وتأخذ
  :مجاالت هي

  فقرات، من  الرقم) 9(ة عن المدرسة ويتكون منالمسؤولية االداري: المجال األول

1-9.  

  .21-10قمفقرة، من الر) 12(ويتكون منالمدير : ثانيالمجال ال

  .37- 22قمفقرة، من الر) 16(من ويتكونالمعلمين : لثالمجال الثا

  .46-38مفقرات، من الرق) 9(ة ويتكون منالطلب: عالمجال الراب

  .57-47مفقرة، من الرق) 11(ويتكون من يئة المدرسيةالب: المجال الخامس
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  فقرات، من الرقم) 6(شطة المدرسية ويتكون منالمقرر واألن: المجال السادس

58 -63.  

  .68-64فقرات، من الرقم) 5(ويتكون من ولياء األمورأ: المجال السابع

  

  :صدق األداة 5.3

المشرف على تم التحقق من الصدق الظاهري لألداة من خالل عرضها على 
 هاعرض تم ثم ،إجراء بعض التعديالت على فقراتهاالذي أفاد بضرورة الرسالة 

على مجموعة من المحكمين، من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال التربية 
بعد جمع االستبانات من محكماً، و) 15(واالدارة التربوية والبحث العلمي وعددهم 

 ، و تم إجراءهاعلى المالحظات التي أبدو طالعقامت الباحثة باإلالمحكمين، 
والتي تحمل  ،من اإلستبانة األولية فقرات) 6(التعديالت المطلوبة، حيث تم حذف 

على اإلستبانة ) 68(فة الفقرة رقم ، وإضا)51، 38، 24، 14، 6، 2( :األرقام
وبعد ذلك تم إقرارها من قبل المشرف على الرسالة، وأصبحت االستبانة . النهائية

  .فقرة) 68(في صورتها النهائية 
  :ثبات األداة 6.3

ألفا حيث بلغ معامل  - تم التحقق من ثبات األداة بحساب معامل كرونباخ
يبين الجدول وهو معامل ثبات مناسب ويفي بإغراض الدراسة و%) 97(الثبات

  .التالي معامل الثبات
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  معامالت الثبات لمجاالت الدراسة واألداة بشكل عام ) : 10.3(جدول 

  الفا –معامل كرونباخ  عدد الفقرات  المجال

  % 56.5 9 مجال المسؤولية اإلدارية

  % 91.9 12 المديرمجال 

  % 93.6 16 مجال المعلمين

  % 87.9 9 مجال الطلبة

  % 85.9 11 مجال البيئة المدرسية

  % 80.3 6 مجال المقرر واألنشطة المدرسية

  % 85.1 5 مجال أولياء األمور

  % 96.9 68 المجال الكلي

 

 

  :إجراءات الدراسة 1.3

  

  : لقد قامت الباحثة باإلجراءات التالية 

  .الموضوع والمشكلةتحديد  -1
 .العينةاختيار حصر أفراد المجتمع و -2
 .وتحكيمها للوصول إلى الصورة النهائية إعداد االستبانة -3
 . توزيع االستبانة على أفراد العينة من اإلداريين والمعلمين وجمعها -4
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 .إجراء التحليل اإلحصائي المناسب للتوصل الى النتائج -5
 .عرض النتائج ومناقشتها -6

  
  :الدراسة متغيرات 8.3

  : لقد اشتملت هذه الدراسة على عدة متغيرات 

  :أوالً المتغيرات المستقلة وهي 

        .إداري، ومعلم: ، وله مستويان، وهماالصفة الوظيفية. 1
         .ذكر، وأنثى: المبحوث، وله مستويان، وهما جنس. 2
ماجستير دبلوم، بكالوريوس، : ، وله ثالثة مستويات، وهيالمؤهل العلمي. 3

أقل : ، ولها ثالثة مستويات، وهيسنوات الخبرة في المدارس الخاصة. 4. فأعلى
  . سنوات 10سنوات، أكثر من 5- 10سنوات،  5من
أساسية، ثانوية، : ، ولها ثالثة مستويات، وهيالمرحلة الدراسية للمدرسة. 5

     .معاً أساسية وثانوية
  - 300طالب، 300أقل من: وهية مستويات، ، ولها ثالثعدد طلبة المدرسة. 6

  .طالب 600طالب، أكثر من 600
جمعية، طائفة، : ، ولها ثالثة مستويات، وهيالجهة المسؤولة عن المدرسة. 7

  .أشخاص
    .ذكور، إناث، مختلطة: ، ولها ثالثة مستويات، وهيالمدرسة جنس. 8

  

  :المتغيرات التابعة وتتمثل في: ثانياً 
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في  مشكالت اإلدارة المدرسية  في المدارس الخاصة: " تمثلت بمتغير تابع وهو
  ". نظر اإلداريين والمعلمين من وجهة مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف

  
  : المعالجات اإلحصائية 9.3

 )SPSS( من خالل  برنامج الحزم اإلحصائي تمت معالجات البيانات بواسطة الحاسوب
 نحرافات المعيارية،المئوية والمتوسطات الحسابية واإلالذي تم من خالله استخراج النسب 

لفحص  تينالمستقل ينتللعين)  t – test(لإلجابة عن السؤال األول كذلك إجراء اختبار
، لفحص باقي )One-Way ANOVA(تحليل التباين األحاديالثانية، ووالفرضية األولى 

   .الفرضيات

  : مفتاح تصحيح اإلستجابات 10.3

لقد تم اعتماد المفتاح التالي في عملية تصحيح أداة الدراسة واستخراج النتائج وفقاً لطريقة 
ليكرت الخماسية للتعرف على مدى توافق إجابات عينة الدراسة، وكان تقسيم وزن إجابات 

  : من خالل حساب الوزن النسبي لكل فقرة كما يليأفراد العينة 

  %100×  5÷ قيمة المتوسط الحسابي 

  : على المفتاح لتفسير المتوسطات أو الوزن النسبي كما يلي تتحدد حدة المشكلة بناءاً

  .فإن المشكلة تعتبر حادة بدرجة كبيرة% 80إذا كان الوزن النسبي أكثر من 

  .فإن المشكلة تعتبر حادة بدرجة متوسطة% 80و % 61إذا كان الوزن النسبي ما بين 

  .فإن المشكلة تعتبر حادة بدرجة صغيرة  %61أقل من إذا كان الوزن النسبي  
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

                        

  نتائج الدراسة

  

  .لنتائج الدراسة، ومن خالل اإلجابة عن أسئلتها وفحص فرضياتهايشمل هذا الفصل عرضاً 

  .وقد تم عرض هذه النتائج حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها

  

  نتائج السؤال األول 1.4

في مديرية التربية والتعليم للقدس مشكالت اإلدارة المدرسية  في المدارس الخاصة  ما

  ؟  اريين والمعلمينمن وجهة نظر اإلد الشريف

من أجل اإلجابة على السؤال األول قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة من اإلداريين والمعلمين لمشكالت اإلدارة المدرسية في 

ات أداة الدراسة، ، لفقرفي مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفالمدارس الخاصة 
ترتيب مجاالت المشكالت ) 1.4(الجدول رقميبين ، و)المجال الكلي( لدرجة الكلية، واتهاومجاال

  .حسب المتوسطات الحسابية تنازلياً
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  )1.4(جدول رقم 

 التربية والتعليم للقدس الشريففي مديرية  لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة
  .من خالل مجاالت األداة، مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المجال الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  

  الوزن النسبي
 حدة المشكلة

 متوسطة  %70.8 1.12 3.54 .أولياء األمور.1

 متوسطة  %66.8 0.73 3.34 .المسؤولية اإلدارية عن المدرسة.2

 صغيرة  %60.8 1.06 3.04 .الطلبة.3

 ةصغير  %60.0 1.10 3.00 .البيئة المدرسية.4

 ةصغير  %57.8 0.88 2.89 .المدير.5

 ةصغير  %57.6 0.96 2.88 .المقرر واألنشطة المدرسية.6

 ةصغير  %56.4 0.90 2.82 .المعلمين.7

  متوسطة  %61.4  0.77  3.07  المجال الكلي

  

أن مشكالت اإلدارة المدرسية ) 1.4(يتضح من قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول رقم 

ن من وجهة نظر اإلداريي في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي المدارس الخاصة 
المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  حيث بلغ، بدرجة  متوسطة شائعة في المدارس والمعلمين

وكانت  %61.4، وبنسبة )0.77(اسي، وانحراف معياري قدره مقياس ليكرت الخم وفق) 3.07(
تقديرات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة لمجال أولياء األمور 

إلداريين هي األعلى من بين مجاالت مشكالت اإلدارة  المدرسية من وجهة نظر ا) 3.54(
األقل ترتيباً حيث بلغ متوسطه الحسابي  ان مجال المعلمين، وكوسطةوالمعلمين وبدرجة مت
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في كل أما تقديرات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية . ةوبدرجة صغير) 2.82(
  :وضحها الجداول التالية حسب المجاالتمجاالت الدراسة فتمن مجال 

المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات  )2.4(جدول رقم 

 في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة
  .تنازلياً حسب متوسطاتها الحسابية ل المسؤولية اإلدارية عن المدرسة، مرتبة ترتيباًفي مجا

  الفقرات  الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  حدة المشكلة

1.
عدم وجود أنظمة وقوانين واضحة لضمان استقرار

 .المعلم وظيفياً
 متوسطة  77.2%  1.20  3.86

2.
قلة اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

 بالمدارس الخاصة
 متوسطة  73.6%  1.12  3.68

 متوسطة  %70.4  1.14  3.52 .المركزية في تسيير األمور.3

4.
إهمال اقتراحات مديري المدارس الخاصة من قبل

 .وزارة التربية والتعليم العالي
 متوسطة  70.2%  0.99  3.51

5.
المراكز اإلدارية المسؤولة عن/تعدد األشخاص

 المدرسة
 متوسطة  68.4%  1.22  3.42

 متوسطة  %63.8  1.33  3.19 تدخل المالك الرئيسي في الحياة اليومية في المدرسة.6

 ةصغير  %60.4  1.36  3.02 .وجود مرشد تربوي في المدرسةعدم .7

 ةصغير  %60.0  1.40  3.00 .تدخل أولياء األمور في شؤون المعلّمين.8

 ةصغير  %57.4  1.20  2.87 .تعدد الجهات الخارجية المشرفة على المدرسة.9

 متوسطة  %66.8 0.73 3.34المجال الكلي.10
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من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

 في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة
  :في مجال المسؤولية اإلدارية عن المدرسة يتضح أن

المسؤولية اإلدارية عن المدرسة حصلت على متوسطات مشكالت اإلدارة المدرسية في مجال )1
  ) .2.87(و) 3.86(حسابية تراوحت بين

عدم وجود أنظمة وقوانين واضحة لضمان (كانت أكبر مشكلة من وجهة نظر المبحوثين هي ) 2
ووزن نسبي ) 3.86(، حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وهو )استقرار المعلم وظيفياً

، )قلة اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالمدارس الخاصة( ، وتليها مشكلة77.2%
إهمال اقتراحات مديري المدارس الخاصة من قبل (، )المركزية في تسيير األمور(ثم مشكلة 

، ) المراكز اإلدارية المسؤولة عن المدرسة/ تعدد األشخاص( ، )وزارة التربية والتعليم العالي
، )عدم وجود مرشد تربوي في المدرسة(، )رئيسي في الحياة اليومية في المدرسةتدخل المالك ال(
تعدد الجهات الخارجية (، في حين حصلت مشكلة )تدخل أولياء األمور في شؤون المعلّمين(

  ).2.87(على أقل متوسط حسابي وهو) المشرفة على المدرسة
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لمعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا) 3.4(جدول رقم 

 في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة
 .في مجال المدير، مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب متوسطاتها الحسابية

  

  الفقرات  الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  المشكلةحدة 

 متوسطة  %72.8  1.17  3.64 .كثرة األعمال اإلدارية الملقاة على عاتق المدير.1

 ةمتوسط  %61.8  1.24  3.09 .قيام المدير بالتدريس حال نقص عدد المعلمين.2

 ةمتوسط  %61.6  1.30  3.08 .غياب برامج تدريب مديري المدارس.3

4.
قلة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال اإلدارة

 المدرسية
 ةصغير  60.4%  1.26  3.02

 ةصغير  %59.6  1.27  2.98 .ضعف التنسيق بين األطراف المنفذة للخطة المدرسية.5

 ةصغير  %58.4  1.28  2.92 .ضعف التخطيط.6

 ةصغير  %56.6  1.26  2.83 .قصور في إدارة االجتماعات وتنظيمها لدى المدير.7

8.
اإلداريةعدم قدرة المدير على الموازنة بين األعمال

 .والفنية
 ةصغير  55.2%  1.21  2.76

 ةصغير  %54.0  1.22  2.70 .قصور في إدارة الوقت وتنظيمه لدى المدير.9

 ةصغير  %53.6 1.28 2.68.نقص الكادر اإلداري المؤهل في المدرسة.10

 صغيرة %51.2  1.18  2.56 .قلة االهتمام بالسجالت المدرسية.11

 صغيرة %49.0  1.27  2.45 .ضعف تعاون المدير مع المعلمين.12

 صغيرة %57.8 0.88 2.89 المجال الكلي.13
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من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

 في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة
  :في مجال المدير يتضح أن

حصلت على متوسطات حسابية تراوحت  مشكالت اإلدارة المدرسية في مجال المدير .1
 ).2.45(و) 3.64(بين

كثرة األعمال الملقاة على (كانت أكبر مشكلة من وجهة نظر المبحوثين في مجال المدير هي  .2
، ثم %72.8ووزن نسبي  )3.64(حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وهو) عاتق المدير

غياب برامج تدريب مديري (، )المدير بالتدريس حال نقص عدد المعلمينقيام (مشكلة 
ضعف التنسيق بين (، )قلة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال اإلدارة المدرسية(، )المدارس

قصور في إدارة االجتماعات (، )ضعف التخطيط(، )األطراف المنفذة للخطة المدرسية
، )المدير على الموازنة بين األعمال اإلدارية والفنيةعدم قدرة (، )وتنظيمها لدى المدير

، )نقص الكادر اإلداري المؤهل في المدرسة(، )قصور في إدارة الوقت وتنظيمه لدى المدير(
ضعف تعاون المدير مع (، في حين حصلت مشكلة )قلة االهتمام بالسجالت المدرسية(

 ).2.45(وهو على أقل متوسط حسابي) المعلمين
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  )4.4(جدول رقم 

 في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة
  .في مجال المعلمين، مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب متوسطاتها الحسابية

  الفقرات  الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  حدة المشكلة

 متوسطة %64.4 1.22  3.22قصور بعض المعلمين في توظيف الوسائل التعليمية.1

2.
عدم قدرة المعلمين على التعامل مع الطلبة ذوي

 االحتياجات الخاصة
 صغيرة 60.0%  1.26  3.00

3.
ارتفاع معدل االستقالة لدى المعلمين بسبب تدني

 الرواتب 
 صغيرة 59.8%  1.29  2.99

 صغيرة %59.6 1.19  2.98عزوف المعلمين عن المشاركة في اتخاذ القرارات.4

 صغيرة %59.4 1.32  2.97قيام المعلمين بتدريس مواد في غير تخصصاتهم.5

 صغيرة %58.4 1.38  2.92الدراسيالتغيير المتكرر في المعلمين خالل العام.6

 صغيرة %58.2 1.20  2.91كثرة إجازات الحمل والوالدة في أوساط المعلمات.7

8.
الغياب المتكرر عن الدوام المدرسي لبعض

 المعلمين
 صغيرة 57.6%  1.31  2.88

9.
تأخر بعض المعلمين عن دخول الحصة في الوقت

 المحدد
 صغيرة 55.8%  1.29  2.79

10.
المعلمين للمشكالت النفسية واالجتماعيةعدم مراعاة

 للطلبة
 صغيرة 55.4%  1.31  2.77

 صغيرة %54.8 1.32  2.74ضعف المعلمين في ضبط النظام داخل الصف.11

 صغيرة %54.2 1.31  2.71ضعف انتماء المعلمين للمدرسة.12
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 صغيرة %53.6 1.26  2.68عدم التزام المعلمين بتوجيهات المشرفين التربويين.13

 صغيرة %52.4 1.34  2.62التكتالت الحزبية أو الشللية بين أوساط المعلمين.14

 صغيرة %50.2 1.33  2.51استخدام العقاب البدني من قبل المعلمين.15

16.
عدم التزام المعلم بإنهاء المقرر الدراسي في الوقت

 المحدد  
 صغيرة 50.0%  1.19  2.50

 صغيرة %56.4 0.90  2.82 المجال الكلي.17

  

من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

 في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفلمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 
  :في مجال المعلمين يتضح أن

سابية تراوحت بين مشكالت اإلدارة المدرسية في مجال المعلمين حصلت على متوسطات ح .1
 ).2.50(و) 3.22(

قصور بعض المعلمين في (كانت أكبر مشكلة من وجهة نظر المبحوثين في مجال المعلمين .2
ووزن نسبي  )3.22(حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وهو) توظيف الوسائل التعليمية

، )عدم قدرة المعلمين على التعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة(، ثم مشكلة 64.4%
عزوف المعلمين عن المشاركة (، )ارتفاع معدل االستقالة لدى المعلمين بسبب تدني الرواتب(

التغيير المتكرر في (، )قيام المعلمين بتدريس مواد في غير تخصصاتهم(، )في اتخاذ القرارات
الغياب (، )كثرة إجازات الحمل والوالدة في أوساط المعلمات(، )ل العام الدراسيالمعلمين خال

تأخر بعض المعلمين عن دخول الحصة في (، )المتكرر عن الدوام المدرسي لبعض المعلمين
ضعف (، )عدم مراعاة المعلمين للمشكالت النفسية واالجتماعية للطلبة(، )الوقت المحدد

عدم التزام (، )ضعف انتماء المعلمين للمدرسة(، )خل الصفالمعلمين في ضبط النظام دا
، )التكتالت الحزبية أو الشللية بين أوساط المعلمين(، )المعلمين بتوجيهات المشرفين التربويين
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عدم التزام المعلم بإنهاء (، في حين حصلت مشكلة )استخدام العقاب البدني من قبل المعلمين(
  ).2.50(على أقل متوسط حسابي وهو) دالمقرر الدراسي في الوقت المحد

رية لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا )5.4(جدول رقم 

في مديرية التربية والتعليم للقدس  لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة
  . حسابيةفي مجال الطلبة، مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب متوسطاتها ال الشريف

  المتوسط  الفقرات  الترتيب
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  حدة المشكلة

 متوسطة  %68.4  1.32 3.42 ضعف الدافعية للدراسة .1

 متوسطة  %67.2  1.33 3.36 سوء تصرف الطلبة فيما بينهم .2

 متوسطة  %62.4  1.48 3.12 عدم التزام الطلبة بالنظام المدرسي .3

4. 
لممتلكات المدرسةإتالف بعض الطلبة

 ومرافقها
 متوسطة  62.2%  1.37  3.11

 متوسطة  %61.8  1.27 3.09 كثرة العبء الدراسي على الطلبة .5

 صغيرة  %60.8  1.40 3.04 كثرة غياب الطلبة بدون مبرر .6

 صغيرة  %58.4  1.28 2.92 قلة اهتمام الطلبة بالنظافة الشخصية .7

 صغيرة  %58.4  1.44 2.92 إساءة بعض الطلبة للمعلمين .8

 صغيرة  %49.0  1.37 2.45 تسرب بعض الطلبة من المدرسة .9

 متوسطة  %61.0 3.051.07المجال الكلي .10
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من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 

والتعليم في مديرية التربية الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 
  :في مجال الطلبة يتضح أن للقدس الشريف

مشكالت اإلدارة المدرسية في مجال الطلبة حصلت على متوسطات حسابية تراوحت بين  .1
  ).2.45(و) 3.42(

) ضعف الدافعية للدراسة(كانت أكبر مشكلة من وجهة نظر المبحوثين في مجال الطلبة  .2
سوء تصرف الطلبة (مشكلة ، ثم )3.42(حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وهو

إتالف بعض الطلبة لممتلكات المدرسة (، )عدم التزام الطلبة بالنظام المدرسي(، )فيما بينهم
، وتليها )كثرة غياب الطلبة بدون مبرر(، )كثرة العبء الدراسي على الطلبة(، )ومرافقها
حيث ) علمينإساءة بعض الطلبة للم(، و)قلة إهتمام الطلبة بالنظافة الشخصية(مشكلتي 

تسرب بعض (، في حين حصلت مشكلة )2.92(حصلتا على نفس المتوسط الحسابي وهو 
 ).2.45(على أقل متوسط حسابي وهو) الطلبة من المدرسة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  )6.4(جدول رقم 

في مديرية التربية والتعليم للقدس ة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاص
  .في مجال البيئة المدرسية، مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب متوسطاتها الحسابية  الشريف

  

الترتي
  ب

  المتوسط  الفقرات
االنحراف 
  المعياري

  حدة المشكلة  الوزن النسبي

1.
نقص المالعب الرياضية والساحات في 

 المدارس
 متوسطة  66.4%  1.42  3.32

 متوسطة  %64.0  1.44  3.20 وجود مختبر خاص بالعلومعدم .2

 متوسطة  %63.8  1.37  3.19 عدم توفير التقنيات الحديثة للتعليم.3
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 متوسطة  %63.4  1.37  3.17 ضيق غرف التدريس.4

 متوسطة  %61.8  1.48  3.09 عدم وجود مكتبة في المدرسة.5

 صغيرة  %58.0  1.44  2.90 قلة توفر مرافق صحية كافية للمدرسة.6

 صغيرة  %57.6  1.32  2.88 قلة توفر خدمات الصيانة للمبنى المدرسي.7

8.
قلة توفر شروط البيئة الصفية مثل التدفئة 

 والتهوية واإلنارة المناسبة
 صغيرة  57.4%  1.43  2.87

9.
نقص المستخدمين والخدمات المساندة في 

 المدرسة
 صغيرة  56.0%  1.31  2.80

 صغيرة  %55.8  1.50  2.79 عدم وجود قاعة حاسوب 10

 صغيرة  %55.0  1.29  2.75 عدم مالءمة موقع المبنى المدرسي11

 صغيرة  %60.0 1.11 3.00  المجال الكلي12

 

من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 

والتعليم في مديرية التربية  الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة
  :في مجال البيئة المدرسية يتضح أن للقدس الشريف

حصلت على متوسطات حسابية  مشكالت اإلدارة المدرسية في مجال البيئة المدرسية .1
 ).2.75(و) 3.32(تراوحت بين 

نقص المالعب (كانت أكبر مشكلة من وجهة نظر المبحوثين في مجال البيئة المدرسية  .2
حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي ) الرياضية  والساحات في المدارس

عدم (، )عدم وجود مختبر خاص بالعلوم(ثم مشكلة ، %66.4ووزن نسبي ، )3.32(وهو
عدم وجود مكتبة في (، )سضيق غرف التدري(، )توفير التقنيات الحديثة للتعليم

قلة توفر خدمات الصيانة للمبنى (، )قلة توفر مرافق صحية كافية للمدرسة(، )المدرسة
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، )قلة توفر شروط البيئة الصفية مثل التدفئة والتهوية واإلنارة المناسبة(، )المدرسي
 ، بينما)عدم وجود قاعة حاسوب(، )نقص المستخدمين والخدمات المساندة في المدرسة(

على أقل متوسط حسابي ) عدم مالئمة موقع المبنى المدرسي(حصلت مشكلة 
 ).2.75(وهو

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  )7.4(جدول رقم  
لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في محافظة القدس في مجال المقرر 

  .رتبة ترتيباً تنازلياً حسب متوسطاتها الحسابيةالمدرسية، م واألنشطة

  

  المتوسط  الفقرات  الترتيب
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  حدة المشكلة

 متوسطة  %61.6  1.30  3.08 نقص في أدلة األنشطة الالزمة إلثراء المقرر .1

2. 
تغيير المقرر المتكرر من قبل وزارة التربية 

 والتعليم
 صغيرة  60.4%  1.26  3.02

 صغيرة  %59.8  1.42  2.99 تدخل السلطات اإلسرائيلية في المقرر المدرسي .3

4. 
عدم كفاية الحصص األسبوعية للقيام بأنشطة 

 المقرر
 صغيرة  56.0%  1.19  2.80

5. 
عدم توفير الوسائل المالئمة المساندة للكتاب 

 المدرسي
 صغيرة  49.6%  1.31  2.48

6. 
تأخر وصول الكتب المدرسية في بداية الفصل 

 الدراسي
 صغيرة  49.6%  1.33  2.48

 صغيرة  %57.6 0.96 2.88 المجال الكلي .7
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من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 

في مديرية التربية والتعليم الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 
  :واألنشطة المدرسية يتضح أنفي مجال المقرر  للقدس الشريف

حصلت على متوسطات  مشكالت اإلدارة المدرسية في مجال المقرر واألنشطة المدرسية .1
 ).2.48(و) 3.08(حسابية تراوحت بين 

نقص في (كانت أكبر مشكلة من وجهة نظر المبحوثين في مجال المقرر واألنشطة المدرسية .2
 )3.08(لت على أعلى متوسط حسابي وهو، حيث حص)أدلة األنشطة الالزمة إلثراء المقرر

، )تغيير المقرر المتكرر من قبل وزارة التربية والتعليم(، ثم مشكلة %61.6ووزن نسبي 
عدم كفاية الحصص األسبوعية للقيام (، )تدخل السلطات اإلسرائيلية في المقرر المدرسي(

بداية الفصل  تأخر وصول الكتب المدرسية في(، بينما حصلت مشكلتي )بأنشطة المقرر
على أقل متوسط حسابي ) عدم توفير الوسائل المالئمة المساندة للكتاب المدرسي(، و)الدراسي

 ).2.48(وهو
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  )8.4(جدول رقم 

لتعليم للقدس في مديرية التربية والمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 
  .أولياء األمور، مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب متوسطاتها الحسابيةفي مجال  الشريف

  المتوسط  الفقرات  الترتيب
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

حدة 
  المشكلة

 ةمتوسط  %73.6  1.28  3.68 عدم وعي بعض اُألسر بأهمية دور المدرسة.1

 ةمتوسط  %73.2  1.29  3.66 عدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم.2

 متوسطة  %70.0  1.28  3.50 ضعف التعاون بين أولياء األمور و اإلدارة.3

 عالية  %70.0  1.27  3.50عدم استجابة أولياء األمور لحضور .4
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 االجتماعات المدرسية 

 متوسطة  %67.4  1.36  3.37 تدخل أولياء األمور بالشؤون الداخلية للمدرسة.5

 ةمتوسط  %70.8 1.12 3.54 المجال الكلي.6

  

من خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

 في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة
  :في مجال أولياء األمور يتضح أن

حصلت على متوسطات حسابية تراوحت  أولياء األمورمشكالت اإلدارة المدرسية في مجال  .1
 ).3.37(و) 3.68(بين 

عدم وعي بعض األسر (كانت أكبر مشكلة من وجهة نظر المبحوثين في مجال أولياء األمور .2
ووزن نسبي  )3.68(حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وهو) بأهمية دور المدرسة

عدم استجابة أولياء (، ثم مشكلتي)عدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم(، ثم مشكلة 73.6%
حيث ) ضعف التعاون بين أولياء األمور واإلدارة(، و)األمور لحضور اإلجتماعات المدرسية

تدخل أولياء األمور بالشؤون الداخلية (حصلتا على نفس المتوسط الحسابي، وحصلت مشكلة 
  ). 3.37(توسط حسابي وهوعلى أقل م) للمدرسة

، والدالة والوزن النسبي ومن خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لفقرات أداة الدراسة

في  على تقديرات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة
ت ، يتبين أن أعلى المتوسطات الحسابية كانمديرية التربية والتعليم للقدس الشريف
عدم وجود أنظمة وقوانين واضحة لضمان ( :للفقرات الثالث اآلتية مرتبة ترتيباً تنازلياً هي

قلة اهتمام (، و)1.20(، وانحراف معياري)3.86(بمتوسط حسابي، )استقرار المعلم وظيفياً

، )3.68(بمتوسط حسابي ،)وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالمدارس الخاصة
عدم وعي بعض األسر بأهمية (،حيث حصلت هذه الفقرة وفقرة )1.12(ياريوانحراف مع
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في حين ). 1.28(، وانحراف معياري)3.68(على نفس المتوسط الحسابي )دور المدرسة
 )تسرب بعض الطلبة من المدرسة(: كانت أقل المتوسطات الحسابية للفقرات األربعة اآلتية

ضعف تعاون (، حيث حصلت هي وفقرة )1.37(، وانحراف معياري)2.45(بمتوسط حسابي

، )1.27(، وانحراف معياري)2.45(على نفس المتوسط الحسابي )المدير مع المعلمين
، )2.48(بمتوسط حسابي، )تأخر وصول الكتب المدرسية في بداية الفصل الدراسي(و

عدم توفير الوسائل المالئمة المساندة (، حيث حصلت هي وفقرة )1.33(وانحراف معياري

كما تشير ). 1.31(، وانحراف معياري)2.48(على نفس المتوسط الحسابي )كتاب المدرسيلل
قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في 

، أن معظم فقرات اإلستبانة في مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفالمدارس الخاصة 
  .متوسطة جاءت بدرجة

  

  نتائج السؤال الثاني 2.4

في هل يختلف تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة : "نص السؤال الثاني على
 باختالف الصفةاريين والمعلمين من وجهة نظر اإلد مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف

عدد طلبة وللمدرسة،  المرحلة الدراسيةوسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والجنس، والوظيفية، 
  ؟" المدرسة  وجنسالجهة المسؤولة عن المدرسة، والمدرسة، 

المعيارية   قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات السؤال هذا لإلجابة عنو
لتقديرات أفراد عينة الدراسة من اإلداريين والمعلمين حسب متغيرات الدراسة الوارد  ذكرها في 
السؤال الثاني، وللتحقق فيما إذا كانت الفروق بين قيم المتوسطات الحسابية دالة إحصائياًعند 

ن خالل الفرضيات الصفرية المحددة فحصها م، قامت الباحثة ب)  0.05   (  مستوى الداللة
  .سابقاً
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  :الفرضية األولى نتيجة 1.2.4

)  0.05   ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   :" نص الفرضية 
في في تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين 

  ." الصفة الوظيفية تُعزى لمتغير مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف

، للكشف عن الفروق بين )t-test(، )ت(لفحص الفرضية الصفرية األولى، تم إجراء إختبار 
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 

حسب متغير الصفة الوظيفية، وذلك كما هو موضح  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف
  ).9.4(في الجدول رقم 

  

ستجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت للفروق بين ا) t-test(، )ت(نتائج اختبار: 9.4الجدول

حسب  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفاإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 
  .متغير الصفة الوظيفية

 المجال
الصفة 
 الوظيفية

الحسابي المتوسط العدد
اإلنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

 المدرسةمجال المسؤولية اإلدارية عن 
 0.74 3.30 51 إداري

0.513 0.608 
 0.73 3.36 161 معلم

 مـجال الــمــدير
 0.86 2.86 51 إداري

0.509 0.756 
 0.89 2.90 161 معلم

 مجال المعلمين
 0.99 3.02 51 إداري

0.318 0.074 
 0.87 2.76 161 معلم
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 مجال الطلبة
 1.07 3.03 51 إداري

1.679 0.856 
 1.06 3.06 161 معلم

 مجال البيئة المدرسية
 1.05 2.88 51 إداري

0.181 0.382 
 1.12 3.03 161 معلم

 مجال المقرر واألنشطة المدرسية
 1.07 3.09 51 إداري

0.905 0.057 
 0.9 2.82 161 معلم

 مجال  أولياء األمور
 1.18 3.55 51 إداري

1.655 0.956 
  1.11  3.54  161  معلم

 المجال الكلي
 0.82 3.10 51 إداري

0.053 0.774 
 0.77 3.10 161 معلم

  

   (  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
مشكالت اإلدارة المدرسية في بخصوص استجابات أفراد عينة الدراسة  متوسطات بين)  0.05

، تعزى لمتغير الصفة الوظيفية، مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف المدارس الخاصة في
على الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية، حيث كان مستوى الداللة أعلى من مستوى الداللة المحدد 

  .األولى، وبهذا تقبل الفرضية الصفرية )0.05(وهو

  :الفرضية الثانية نتيجة 2.2.4

في )  0.05   ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   :"الفرضيةنص 

مديرية التربية والتعليم للقدس في  تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة

  ."من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير الجنس الشريف
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، للكشف عن الفروق بين )t-test(، )ت(لفحص الفرضية الصفرية الثانية، تم إجراء إختبار 
 يمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة ف

حسب متغير الجنس، وذلك كما هو موضح في  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف
  ).10.4(الجدول رقم 

للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت ) t-test(، )ت(نتائج اختبار: 10.4الجدول
حسب متغير  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في

  .الجنس

 المتوسط العدد الجنس المجال
درجة 
 الحرية

 قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

 المسؤولية اإلدارية عن المدرسةمجال 
 0.74 3.37 39 ذكر

0.238 0.812 
 0.73 3.34 173 أنثى

 مـجال الــمــدير
 0.97 3.05 39 ذكر

1.208 0.229 
 0.86 2.86 173 أنثى

 مجال المعلمين
 0.82 2.90 39 ذكر

0.584 0.560 
 0.92 2.81 173 أنثى

 مجال الطلبة
 0.99 3.11 39 ذكر

0.360 0.720 
 1.09 3.04 173 أنثى

 مجال البيئة المدرسية
 1.06 2.83 39 ذكر

1.020 0.309 
 1.11 3.03 173 أنثى

 مجال المقرر واألنشطة المدرسية
 0.86 2.87 39 ذكر

0.110 0.912 
 0.98 2.89 173 أنثى
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 مجال  أولياء األمور
 1.11 3.49 39 ذكر

0.302 0.763 
  1.13  3.55  173  انثى

 المجال الكلي
 0.69 3.09 39 ذكر

0.106 0.916 
 0.80 3.07 173 انثى

   (  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
 بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في)  0.05

، تعزى لمتغير الجنس، على الدرجة الكلية والمجاالت مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف
، وبهذا تقبل )0.05(الفرعية، حيث كان مستوى الداللة أعلى من مستوى الداللة المحدد وهو

  .رضية الصفرية الثانيةالف

  

  :الفرضية الثالثة نتيجة 3.2.4

في )  0.05   ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   :"نص الفرضية

مديرية التربية والتعليم للقدس في تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  . "تُعزى لمتغير المؤهل العلمي اإلداريين والمعلميننظر جهة ومن  الشريف

لفحص الفرضية الصفرية الثالثة، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات 
 ).11.4(المعيارية حسب متغير المؤهل العلمي، كما هو مبين في الجدول رقم
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المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات: 11.4جدول

 مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفلمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 
  .حسب متغير المؤهل العلمي

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددالمؤهل العلمي المجال

 المسؤولية اإلدارية

 0.73 323.51دبلوم

 0.74 1533.27بكالوريوس

 0.65 273.57ماجستير فأعلى

 المدير

 1.03 323.04دبلوم

 0.83 1532.82بكالوريوس

 0.98 273.15ماجستير فأعلى

 المعلمين

 1.04 322.93دبلوم

 0.84 1532.74بكالوريوس

 1.02 273.16ماجستير فأعلى

 الطلبة

 1.15 323.11دبلوم

 1.06 1533.02بكالوريوس

 1.03 273.13ماجستير فأعلى

 البيئة المدرسية

 1.15 323.21دبلوم

 1.07 1532.94بكالوريوس

 1.23 273.06ماجستير فأعلى



122 
 

المقرر واألنشطة 

 المدرسية

 1.18 323.07دبلوم

 0.88 1532.84بكالوريوس

 1.12 272.90ماجستير فأعلى

 األمورأولياء 

 1.08 323.69دبلوم

 1.09 1533.49بكالوريوس

 1.35 273.67ماجستير فأعلى

 الدرجة الكلية

 0.89 323.22دبلوم

 0.74 1533.02بكالوريوس

 0.83 273.23ماجستير فأعلى

ذا فيما إها، وللتأكد وجود فروق بين إلى) 11.4( الواردة في الجدولالمتوسطات الحسابية قيم تشير 
 One- Way(، استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي اللة إحصائيةد ذات الفروقهذه كانت 

Anova( وذلك كما هو مبين في الجدول رقم ،)12.4.(  
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للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة ) One- Way Anova(نتائج تحليل التباين األحادي : 12.4الجدول
حسب متغير المؤهل  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفلمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 

  . العلمي

  مصدر التباين  المجال
درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

  مستوى الداللة

المسؤولية 
اإلدارية 

عن 
  الدراسة

  1.577  3.154  2  بين مجموعات

  0.527  110.051  209  داخل مجموعات  0.052  2.995

  2.004  113.205  211  كلي

  المدير
  1.610  3.220  2  بين مجموعات

  0.770  160.981  209  داخل مجموعات  0.126  2.090
  2.380  164.201  211  كلي

  المعلمين
  2.225  4.450  2  بين مجموعات

  0.800  167.106  209  داخل مجموعات  0.064  2.783
  3.025  171.556  211  كلي

  الطلبة
  0.198  0.309  2  بين مجموعات

  1.148  204.004  209  داخل مجموعات  0.842  0.172
  1.34  204.313  211  كلي

البيئة 
  المدرسية

  1.016  2.033  2  بين مجموعات
  1.225  256.004  209  داخل مجموعات  0.438  0.830

  2.241  258.037  211  كلي
المقرر 

واألنشطة 
  المدرسية

  0.686  1.371  2  بين مجموعات
  0.927  193.692  209  داخل مجموعات  0.478  0.740

  1.113  195.063  211  كلي

أولياء 
  األمور

  0.801  1.601  2  بين مجموعات
  1.267  264.713  209  داخل مجموعات  0.532  0.801

  2.068  266.314  211  كلي

    الكلي
2  1.887  0.943  

1.571  0.210  209  125.484  0.600  
211  127.371  1.543  
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   ( يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في )  0.05

، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، على الدرجة الكلية مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف
، وبهذا )0.05(والمجاالت الفرعية، حيث كان مستوى الداللة أعلى من مستوى الداللة المحدد وهو

 .الثالثةتقبل الفرضية الصفرية 

  

  الفرضية الرابعة نتيجة 4.2.4

في )  0.05   ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   :"نص الفرضية

مديرية التربية والتعليم للقدس في تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  ."تُعزى لمتغير سنوات الخبرة وجهة نظر اإلداريين والمعلمينمن  الشريف

لفحص الفرضية الصفرية الرابعة، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات  
 ).13.4(المعيارية حسب متغير سنوات الخبرة، كما هو مبين في الجدول رقم

المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات: 13.4جدول

 مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفلمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 
 .حسب متغير سنوات الخبرة

  

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددسنوات الخبرة المجال

 المسؤولية اإلدارية

 0.69 3.33 84سنوات5أقل من

 0.72 572.49سنوات10–5من

 0.78 713.24سنوات10أكثر من
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 المدير

 0.86 2.78 84سنوات5أقل من

 0.95 573.05سنوات10–5من

 0.85 712.90سنوات10أكثر من

 المعلمين

 0.84 2.75 84سنوات5أقل من

 0.98 572.99سنوات10–5من

 0.91 712.79سنوات10أكثر من

 الطلبة

 1.04 2.98 84سنوات5أقل من

 1.10 573.20سنوات10–5من

 1.08 713.01سنوات10أكثر من

 البيئة المدرسية

 1.07 3.09 84سنوات5أقل من

 1.18 573.09سنوات10–5من

 1.08 712.81سنوات10أكثر من

المقرر واألنشطة 

 المدرسية

 0.89 2.81 84سنوات5أقل من

 1.03 573.08سنوات10–5من

 0.98 712.81سنوات10أكثر من

 أولياء األمور

 1.08 3.58 84سنوات5أقل من

 1.08 573.71سنوات10–5من

 1.20 713.36سنوات10أكثر من

 الدرجة الكلية

 0.75 843.04سنوات5أقل من

 0.80 573.23سنوات10–5من

 0.79 712.99سنوات10أكثر من

 



126 
 

ذا ها، وللتأكد فيما إوجود فروق بينإلى ) 13.4(الواردة في الجدول المتوسطات الحسابية قيم تشير 
 One- Way(، استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي اللة إحصائيةد هذه الفروق ذاتكانت 

Anova( وذلك كما هو مبين في الجدول رقم ،)14.4. ( 

  

للفروق بين استجابات أفراد ) One- Way Anova(نتائج تحليل التباين األحادي :  14.4الجدول
مديرية التربية والتعليم للقدس  عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في

  . حسب متغير سنوات الخبرة  الشريف

  مصدر التباين  المجال
درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

  مستوى الداللة

المسؤولية 
اإلدارية عن 

  الدراسة

  1.044  2.089  2  بين مجموعات
  0.532  111.116  209  داخل مجموعات  0.143  1.965

  1.576  113.205  211  كلي

  المدير
  1.231  2.462  2  بين مجموعات

  0.774  161.740  209  داخل مجموعات  0.206  1.591
  2.005  164.202  211  كلي

  المعلمين
  1.045  2.091  2  بين مجموعات

  0.811  169.466  209  داخل مجموعات  0.278  1.289
  1.856  171.557  211  كلي

  الطلبة
  0.890  1.780  2  بين مجموعات

  1.142  238.621  209  داخل مجموعات  0.460  0.779
  2.032  240.401  211  كلي

البيئة 
  المدرسية

  1.925  3.850  2  بين مجموعات
  1.216  254.186  209  داخل مجموعات  0.208  1.583

  3.141  258.036  211  كلي
المقرر 

واألنشطة 
  المدرسية

  1.545  3.091  2  بين مجموعات
  0.919  191.973  209  داخل مجموعات  0.188  1.682

  2.464  195.064  211  كلي
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أولياء 
  األمور

  1.981  3.963  2  بين مجموعات
  1.255  262.352  209  داخل مجموعات  0.209  1.578

  3.236  266.315  211  كلي

    الكلي
2  1.979  0.989  

1.649  0.195  209  125.392  0.600  
211  127.371  1.589  

  

   (  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في )  0.05

، تعزى لمتغير سنوات الخبرة، على الدرجة الكلية مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف
، وبهذا )0.05(ة المحدد وهووالمجاالت الفرعية، حيث كان مستوى الداللة أعلى من مستوى الدالل

  .تقبل الفرضية الصفرية الرابعة

  الفرضية الخامسة نتيجة 5.2.4

في )  0.05   ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   :"نص الفرضية

والتعليم للقدس مديرية التربية في تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

   ".تُعزى لمتغير المرحلة الدراسية للمدرسة من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين الشريف

لفحص الفرضية الصفرية الخامسة، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات 
 ).15.4(المعيارية حسب متغير المرحلة الدراسية للمدرسة، كما هو مبين في الجدول رقم
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة :  15.4جدول
حسب  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفلمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 

  .متغير المرحلة الدراسية للمدرسة

 إلنحراف المعياريا المتوسط الحسابيالعددالمرحلة الدراسية للمدرسة المجال

 المسؤولية اإلدارية

 0.71 1393.32أساسية فقط

 0.77 203.47ثانوية فقط

 0.79 533.35أساسية وثانوية

 المدير

 0.83 1392.79أساسية فقط

 1.04 203.24ثانوية فقط

 0.92 533.03أساسية وثانوية

 المعلمين

 0.90 1392.78أساسية فقط

 0.99 202.93ثانوية فقط

 0.87 532.90أساسية وثانوية

 الطلبة

 1.13 1392.93أساسية فقط

 0.89 203.46ثانوية فقط

 0.92 533.21أساسية وثانوية

 البيئة المدرسية

 1.11 1392.99أساسية فقط

 0.99 203.02ثانوية فقط

 1.16 533.01أساسية وثانوية

المقرر واألنشطة 
 المدرسية

 0.98 1392.85أساسية فقط

 0.88 202.68ثانوية فقط
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 0.94 533.05أساسية وثانوية

 أولياء األمور

 1.14 1393.49أساسية فقط

 0.85 203.73ثانوية فقط

 1.17 533.62أساسية وثانوية

 الدرجة الكلية

 0.79 1393.02أساسية فقط

 0.71 203.22ثانوية فقط

 0.75 533.16وثانويةأساسية

  

ذا ها، وللتأكد فيما إوجود فروق بين إلى) 15.4( الواردة في الجدولالمتوسطات الحسابية قيم تشير 
 One- Way(، استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي ة إحصائيةلالد هذه الفروق ذاتكانت 

Anova( وذلك كما هو مبين في الجدول رقم ،)16.4. (  
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للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة ) One- Way Anova(نتائج تحليل التباين األحادي :  16.4الجدول
حسب متغير المرحلة  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفلمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 

  . الدراسية للمدرسة 

  مصدر التباين  المجال
درجات 
  الحرية

 مجموع
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

  مستوى الداللة

المسؤولية 
اإلدارية عن 
  الدراسة

  0.187  0.374  2  بين مجموعات
  0.540  112.832  209  داخل مجموعات  0.708  0.346

    113.206  211  كلي

  المدير
  2.399  4.798  2  بين مجموعات

  0.763  159.403  209  داخل مجموعات  0.554  3.154
    164.201  211  كلي

  المعلمين
  0.416  0.832  2  بين مجموعات

  0.817  170.724  209  داخل مجموعات  0.602  0.509
    171.556  211  كلي

  الطلبة
  3.310  6.621  2  بين مجموعات

  1.119  233.779  209  داخل مجموعات  0.054  2.960
    240.400  211  كلي

البيئة 
  المدرسية

  0.0168  0.0337  2  مجموعاتبين 
  1.234  258.003  209  داخل مجموعات  0.986  0.014

    258.0367  211  كلي
المقرر 

واألنشطة 
  المدرسية

  1.194  2.387  2  بين مجموعات
  0.922  192.676  209  داخل مجموعات  0.276  1.295

    195.063  211  كلي

أولياء 
  األمور

  0.710  1.421  2  بين مجموعات
  1.267  264.894  209  داخل مجموعات  0.572  0.560

    266.315  211  كلي

    الكلي
2  1.255  0.627  

1.040  0.355  209  126.116  0.603  
211  127.371    
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   ( يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في )  0.05

تعزى لمتغير المرحلة الدراسية للمدرسة، على  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف
الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية، حيث كان مستوى الداللة أعلى من مستوى الداللة المحدد 

  .وبهذا تقبل الفرضية الصفرية الخامسة) 0.05(وهو

  

  الفرضية السادسة نتيجة 6.2.4 

في )  0.05   ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   :"نص الفرضية

مديرية التربية والتعليم للقدس  فيتحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

 ."عدد طلبة المدرسة من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير الشريف

لفحص الفرضية الصفرية السادسة، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات 
 ).17.4(المعيارية حسب متغير عدد طلبة المدرسة، كما هو مبين في الجدول رقم

 

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد طالب المدرسة  المجال

  المسؤولية اإلدارية
  0.68  3.44  105  طالب 300أقل من 

  0.75  3.25  73  طالب) 300-600(
  0.82  3.25  34  طالب 600من أكثر

  المدير
  0.91  2.85  105  طالب 300أقل من 

  0.82  2.93  73  طالب) 300-600(
  0.94  2.94  34  طالب 600أكثر من 

  المعلمين
  0.97  2.85  105  طالب 300أقل من 

  0.82  2.81  73  طالب) 300-600(
  0.88  2.78  34  طالب 600أكثر من 
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  الطلبة
  1.16  3.07  105  طالب 300أقل من 

  1.03  3.06  73  طالب) 300-600(
  0.85  2.98  34  طالب 600أكثر من 

  البيئة المدرسية
  1.15  2.95  105  طالب 300أقل من 

  1.15  3.12  73  طالب) 300-600(
  1.18  3.07  34  طالب 600أكثر من 

المقرر واألنشطة 
  المدرسية

  1.03  2.89  105  طالب 300أقل من 
  0.93  2.87  73  طالب) 300-600(

  0.82  2.88  34  طالب 600أكثر من 

  أولياء األمور
  1.22  3.54  105  طالب 300أقل من 

  0.99  3.58  73  طالب) 300-600(
  1.09  3.45  34  طالب 600أكثر من 

  الدرجة الكلية
  0.83  3.08  105  طالب 300أقل من 

  0.72  3.09  73  طالب) 300-600(
  0.74  3.05  34  طالب 600أكثر من 

  

ذا ها، وللتأكد فيما إوجود فروق بينإلى ) 17.4(الواردة في الجدول المتوسطات الحسابية قيم تشير 
 One- Way(الباحثة تحليل التباين األحادي  ، استخدمتاللة إحصائيةد هذه الفروق ذاتكانت 

Anova( وذلك كما هو مبين في الجدول رقم ،)18.4. (  
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للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة ) One- Way Anova(نتائج تحليل التباين األحادي :  18.4الجدول
حسب متغير عدد  والتعليم للقدس الشريفمديرية التربية لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 

  .ةطلبة المدرس

  مصدر التباين  المجال
درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

  مستوى الداللة

المسؤولية 
اإلدارية عن 
  الدراسة

  0.915  1.829  2  بين مجموعات
  0.533  11.376  209  داخل مجموعات  0.182  1.716

    113.205  211  كلي

  المدير
  0.187  0.374  2  بين مجموعات

  0.784  163.827  209  داخل مجموعات  0.788  0.239
    164.201  211  كلي

  المعلمين
  0.074  0.184  2  بين مجموعات

  0.820  171.408  209  داخل مجموعات  0.914  0.090
    171.592  211  كلي

  الطلبة
  0.0908  0.182  2  بين مجموعات

  1.149  240.219  209  داخل مجموعات  0.924  0.079
    240.401  211  كلي

البيئة 
  المدرسية

  0.268  0.536  2  بين مجموعات
  1.232  257.501  209  داخل مجموعات  0.989  0.011

    258.037  211  كلي
المقرر 

واألنشطة 
  المدرسية

  0.0106  0.0212  2  بين مجموعات
  0.933  195.042  209  مجموعاتداخل   0.989  0.011

    195.0632  211  كلي

أولياء 
  األمور

  0.183  0.356  2  بين مجموعات
  1.272  265.949  209  داخل مجموعات  0.866  0.144

    266.305  211  كلي

    الكلي
2  0.0433  0.0216  

0.036  0.965  209  127.328  0.609  
211  127.3713    
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   ( يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في  )  0.05

على الدرجة الكلية تعزى لمتغير عدد طلبة المدرسة،  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف
، وبهذا )0.05(والمجاالت الفرعية، حيث كان مستوى الداللة أعلى من مستوى الداللة المحدد وهو

  .تقبل الفرضية الصفرية السادسة

  

  الفرضية السابعة نتيجة 7.2.4

في )  0.05   (  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة:"نص الفرضية

مديرية التربية والتعليم للقدس  في تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة

  ."عزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسةت من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين  الشريف

 لفحص الفرضية الصفرية السابعة، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات
  ).19.4(المعيارية حسب متغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، كما هو مبين في الجدول رقم
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة :  19.4جدول

 مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفلمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 
  .تغير الجهة المسؤولة عن المدرسةحسب م

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد الجهة المسؤولة عن المدرسة  المجال 
  0.70  3.55  86  جمعية  المسؤولية اإلدارية

  0.62  3.04  17  طائفة
  0.74  3.23  109  أشخاص

  0.93  3.09  86  جمعية  المدير
  0.75  2.71  17  طائفة

  0.84  2.77  109  أشخاص
  0.95  2.95  86  جمعية  المعلمين

  0.67  2.52  17  طائفة
  0.88  2.77  109  أشخاص

  0.99  3.32  86  جمعية  الطلبة
  1.04  2.88  17  طائفة

  1.09  2.87  109  أشخاص
  1.11  3.12  86  جمعية  البيئة المدرسية

  0.78  1.98  17  طائفة
  1.08  3.07  109  أشخاص

المقرر واألنشطة 
  المدرسية

  1.00  2.92  86  جمعية
  0.81  2.69  17  طائفة

  0.96  2.89  109  أشخاص
  1.12  3.65  86  جمعية  أولياء األمور

  1.20  3.22  17  طائفة
  1.11  3.50  109  أشخاص

  0.79  3.23  86  جمعية  الدرجة الكلية
  0.58  2.72  17  طائفة

  0.78  3.01  109  أشخاص
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هذه ذا كانت د فيما إ، وللتأكهاوجود فروق بينإلى ) 19.4(الواردة في الجدول المتوسطات الحسابية قيم تشير 
، وذلك كما هو )One- Way Anova(، استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي اللة إحصائيةد الفروق ذات

  ).20.4(مبين في الجدول رقم

للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة ) One- Way Anova(نتائج تحليل التباين األحادي :   20.4الجدول
حسب متغير الجهة  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفلمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 

  .المسؤولة عن المدرسة

  مستوى الداللة  قيمة ف المحسوبة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين المجال

المسؤولية 
اإلدارية عن 

  الدراسة

  3.282  6.564  2  بين مجموعات

  0.510  106.642  209  داخل مجموعات  *0.002  6.432

    113.206  211  كلي

  المدير

  2.198  5.396  2  بين مجموعات

  0.760  158.805  209  داخل مجموعات  *0.030  3.551

    164.201  211  كلي

  المعلمين

  1.669  3.339  2  بين مجموعات

  0.805  168.218  209  داخل مجموعات  0.128  2.074

    171.557  211  كلي

  الطلبة

  5.150  10.300  2  بين مجموعات

  1.101  330.100  209  داخل مجموعات  *0.010  4.678

    240.400  211  كلي

  البيئة المدرسية

  9.493  18.987  2  بين مجموعات

  1.144  239.050  209  داخل مجموعات  *0.000  8.300

    258.037  211  كلي

المقرر 
واألنشطة 
  المدرسية

  0.379  0.757  2  بين مجموعات

  0.930  194.306  209  داخل مجموعات  0.666  0.407

    195.063  211  كلي

  أولياء األمور

  1.451  2.902  2  بين مجموعات

  1.260  263.413  209  داخل مجموعات  0.318  1.151

    266.315  211  كلي

    الكلي

2  4.494  2.247  

3.822  0.023*  209  122.877  0.588  

211  127.371    

  



137 
 

  ( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 20.4(يتضح من الجدول السابق 
بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة )  0.05 

، تعزى لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة، على مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي 
الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية، باستثناء مجال المعلمين، ومجال المقرر واألنشطة المدرسية، 

وإليجاد مصدر هذه الفروق . ومجال أولياء األمور،وبهذا ترفض الفرضية الصفرية السابعة
ت لدرجة الكلية، والمجاالت التي كانللمقارنات البعدية على ا) LSD(استخدمت الباحثة اختبار

  ).21.4(كما يبينه الجدول رقم . الفروق بين متوسطاتها دالة احصائياً

للمقارنات البعدية للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار : 21.4الجدول
  .حسب متغير الجهة المسؤولة عن المدرسة

  

  أشخاص  طائفة  جمعية  المقارنات  المجاالت

  المسؤولية اإلدارية عن المدرسة

  - 0.3182  - 0.5037  جمعية

  - 0.1891   طائفة

     أشخاص

  المدير

  - 0.3154  0.3745  جمعية

  0.0093   طائفة

     أشخاص

  الطلبة

  - 0.4511  0.4342  جمعية

  0.0691   طائفة

     أشخاص

  البيئة المدرسية

  0.0171  - 1.1228  جمعية

  - 1.0811   طائفة

     أشخاص

  الدرجة الكلية

  - 0.2126  - 0.5041  جمعية

  - 0.2916   طائفة

     أشخاص
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قديرات أفراد عينة تأن الفروق بين ) 21.4(لجدول رقم الواردة في ا تشير المقارنات البعدية

مديرية التربية والتعليم الدراسة لتحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 
ي يشرف عليها جمعية من جهة والتي يشرف ارس الخاصة التكانت بين المد للقدس الشريف

  .ولصالح المدارس التي تشرف عليها الجمعية عليها طائفة أو أفراد من جهة أخرى

طائفة من جهة والتي كما وتبين تقديرات المبحوثين في المدارس الخاصة التي تشرف عليها 
  .يشرف عليها أفراد من جهة أخرى لصالح المدارس التي يشرف عليها طائفة

  

  الفرضية الثامنة نتيجة 8.2.4

في )  0.05   ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   :"نص الفرضية

مديرية التربية والتعليم للقدس في تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  ."تُعزى لمتغير جنس المدرسةمن وجهة نظر اإلداريين والمعلمين  الشريف

لفحص الفرضية الصفرية الثامنة، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات  
  ).22.4(المعيارية حسب متغير جنس الطلبة، كما هو مبين في الجدول رقم
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أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات:  22.4جدول
  .ةحسب متغير جنس المدرس مديرية التربية والتعليم للقدس الشريفالمدرسية في المدارس الخاصة في 

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعددجنس الطلبة في المدرسة المجال

 المسؤولية اإلدارية

 0.67 403.64ذكور

 0.81 513.24إناث

 0.69 1213.29مختلطة

 المدير

 0.83 403.25ذكور

 0.86 512.86إناث

 0.89 1212.79مختلطة

 المعلمين

 0.76 403.06ذكور

 0.92 512.82إناث

 0.93 1212.75مختلطة

 الطلبة

 0.86 403.62ذكور

 0.98 513.10إناث

 1.10 1212.84مختلطة

 البيئة المدرسية

 1.04 403.32ذكور

 1.14 513.04إناث

 1.10 1212.87مختلطة

 المقرر واألنشطة المدرسية

 1.00 402.93ذكور

 0.93 513.04إناث

 0.96 1212.80مختلطة

 أولياء األمور
 1.01 403.86ذكور

 1.07 513.42إناث
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 1.17 1213.49مختلطة

 الدرجة الكلية

 0.65 403.38ذكور

 0.77 513.07إناث

 0.80 1212.98مختلطة

  

ذا ها، وللتأكد فيما إوجود فروق بينإلى ) 22.4(الواردة في الجدول المتوسطات الحسابية قيم تشير 
 One- Way(، استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي اللة إحصائيةد هذه الفروق ذاتكانت 

Anova( رقم، وذلك كما هو مبين في الجدول)23.4.(  

  

للفروق بين استجابات ) One- Way Anova(نتائج تحليل التباين األحادي :   23.4الجدول

مديرية التربية أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 
  .ةحسب متغير جنس المدرس والتعليم للقدس الشريف

  مصدر التباين  المجال
درجات 
  الحرية

مجموع 
  لمربعاتا

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

  مستوى الداللة

المسؤولية 
اإلدارية عن 

  الدراسة

  2.300  4.600  2  بين مجموعات
  0.520  108.605  209  داخل مجموعات  *0.013  4.426

    113.205  211  كلي

  المدير
  3.267  6.535  2  بين مجموعات

  0.754  157.667  209  داخل مجموعات  *0.014  4.331
    164.202  211  كلي

  المعلمين
  1.449  2.899  2  بين مجموعات

  0.807  168.658  209  داخل مجموعات  0.196  1.796
    171.557  211  كلي

  الطلبة
  9.155  18.310  2  بين مجموعات

8.615  0.000*  
  1.063  222.090  209  داخل مجموعات
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    240.400  211  كلي

البيئة 
  المدرسية

  3.043  6.086  2  بين مجموعات
  1.20  251.950  209  داخل مجموعات  0.083  2.524

    258.036  211  كلي
المقرر 

واألنشطة 
  المدرسية

  1.044  2.089  2  بين مجموعات
  0.923  192.974  209  داخل مجموعات  0.325  1.131

    195.063  211  كلي

أولياء 
  األمور

  2.496  4.993  2  بين مجموعات
  1.250  261.322  209  داخل مجموعات  0.138  1.996

    266.315  211  كلي

    الكلي
2  4.959  2.479  

4.233  0.016*  209  122.412  0.586  
211  127.371    

  

  ( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 23.4(يتضح من الجدول السابق 
بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة )  0.05 

ة، على الدرجة الكلية المدرس جنس ، تعزى لمتغيرمديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي 
ومجال المقرر واألنشطة  باستثناء مجال المعلمين، ومجال البيئة المدرسية، والمجاالت الفرعية،

وإليجاد مصدر هذه . وبهذا ترفض الفرضية الصفرية الثامنة لمدرسية، ومجال أولياء األمور،ا
للمقارنات البعدية على الدرجة الكلية، والمجاالت التي ) LSD(الفروق استخدمت الباحثة اختبار

  ).24.4(كما يبينه الجدول رقم . ظهرت الفروق بين متوسطاتها دالة احصائياً
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للمقارنات البعدية للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار : 24.4الجدول
  .ةجنس المدرس حسب متغير

  

  مختلط  إناث  ذكور  المقارنات  المجاالت

  المسؤولية اإلدارية عن المدرسة

  - 0.3570  - 0.4092  ذكور

  0.02126   إناث

     مختلط

  مجال المدير

  - 0.4635  - 0.3926  ذكور

  0.0709   إناث

     مختلط

  مجال الطلبة

  - 0.7774  - 0.5236  ذكور

  0.2538   إناث

     مختلط

  الدرجة الكلية

  - 0.4061  0.3086  ذكور

  0.09754   إناث

     مختلط

  

أفراد عينة  أن الفروق بين ثقديرات) 24.4(تشير المقارنات البعدية الواردة في الجدول رقم 

مديرية التربية والتعليم الدراسة لتحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في 
اإلناث مدارس و مختلطةمدارس الالمن جهة، وكل من مدارس الذكور  كانت بين للقدس الشريف

  .من جهة أخرى، ولصالح مدارس الذكور

  .مدارس اإلناثوبين مدارس اإلناث والمدارس المختلطة ولصالح 
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  ملخص النتائج 3.4

  

  :توصلت الدراسة الى النتائج التالية

مور، مجال المسؤولية اإلدارية عن مجال أولياء األ: أبرز مجاالت المشكالت هو مجال .1
  .ة، مجال الطلبةالمدرس

 :أكثر المشكالت شيوعاًهي .2
 .عدم وجود أنظمة وقوانين واضحة لضمان استقرار المعلم وظيفياً -
 .اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالمدارس الخاصةقلة  -
 .عدم وعي بعض األسر بأهمية دور المدرسة -
 .عدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم -
 .كثرة األعمال الملقاة على عاتق المدير -
 .المركزية في تسيير األمور -
  .ية والتعليم العاليإهمال إقتراحات مديري المدارس الخاصة من قبل وزارة الترب -
استجابات أفراد عينة الدراسة لتحديد مشكالت اإلدارة المدرسية كانت بدرجة متوسطة  .3

) 0.78(، وانحراف معياري مقداره )3.08(على الدرجة الكلية، وبمتوسط حسابي مقداره 
، أما بخصوص المجاالت فكان ترتيبها تنازلياً %61.6ووزن نسبي  حسب مقياس ليكرت

مجال أولياء األمور، مجال المسؤولية اإلدارية عن المدرسة، مجال الطلبة، مجال : كاآلتي
  .البيئة المدرسية، مجال المدير، مجال المقرر واألنشطة المدرسية، مجال المعلمين

فقرة من فقرات اإلستبانة كان ) 32(كما تشير قيم المتوسطات الحسابية لفقرات األداة، أن  .4
، ولم تحصل أي فقرة من فقرات اإلستبانة على ) 3.0( متوسطها الحسابي أعلى من
، ولم تحصل أي فقرة على متوسط حسابي أقل من )4.0(متوسط حسابي أعلى من 

)2.4 .(  
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وجود فروق دالة بين استجابات أفراد عينة الدراسة لتحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في  .5

الجهة ، تعزى لمتغيري ريفمديرية التربية والتعليم للقدس الشالمدارس الخاصة في 

، ةالمدرسوجنس ، ولصالح المدارس الخاصة التابعة للجمعية، المسؤولة عن المدرسة
  .الذكورمدارس ولصالح 

عدم وجود فروق دالة بين استجابات أفراد عينة الدراسة لتحديد مشكالت اإلدارة المدرسية  .6

: ، تعزى لمتغيراتالشريفمديرية التربية والتعليم للقدس  ي المدارس الخاصة فيف
سنوات الخبرة في المدارس الخاصة، والمؤهل العلمي، والجنس، والصفة الوظيفية، 

  . عدد طلبة المدرسةوالمرحلة الدراسية للمدرسة، و
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  الفصل الخامس

  

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

  :مناقشة النتائج والتوصيات

الفصل مناقشة نتائج الدراسة، حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها، كما يتضمن مجموعة  يتضمن هذا
  .من التوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة

  مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول. 1.5

مديرية التربية والتعليم للقدس في  مشكالت اإلدارة المدارسية في المدارس الخاصة ام 

  من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين ؟ الشريف

مديرية التربية والتعليم في أظهرت النتائج أن مشكالت اإلدارة المدارسية في المدارس الخاصة 
من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين كانت بدرجة متوسطة، على الدرجة الكلية  للقدس الشريف

وهو       األمور على أعلى متوسط حسابي  لياءمجال أوومجاالت الدراسة المختلفة، حيث حصل 
، وانحراف معياري )3.07(، و بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ألداة الدراسة ) 3.54 (
)0.77.(  

مديرية في وترى الباحثة من خالل النتائج أن مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 
ة عند عاإلداريين والمعلمين كانت مرتفمن وجهة نظر  التربية والتعليم للقدس الشريف

المشكالت التي مصدرها أولياء األمور، وتتمثل في عدم وعي بعض األسر بأهمية دور المدرسة، 
ويعزى  .وعدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم، وضعف التعاون بين أولياء األمور وإدارة المدرسة

عدم وعي أولياء االمور بالدور الهام ومية،  بأعباء الحياة اليو انشغال أولياء األمور ذلك إلى
للمدرسة، وإهمال بعضهم لمتابعة أبنائهم، فالعديد من أولياء األمور يعتقدون أن وجود أبنائهم في 
مدارس خاصة يكفي، وأنهم ليسوا بحاجة ألي متابعة فهم يقومون بدفع مبالغ باهظة مقابل 

المطلوب، وفي نظرهم المدرسة هي وحدها المسؤولة عن تعليم أبنائهم  الحصول على اإلهتمام
ة وتعديل سلوكهم، وقد يعزى كذلك لضعف اإلدارة المدرسية في اتصالها مع المجتمع وخاص
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بأولياء األمور، عدم اختيار إدارة المدرسة لألوقات المناسبة لالجتماعات أولياء األمور من خالل 
عدم وجود مع التبرعات من أولياء األمور، وى الجانب المادي كجتركيز إدارة المدرسة علو

 ر ال تهم أولياء األمور،التركيز على أمون المدرسة والمجتمع، والتوعية الكافية بأهداف التعاون بي
فهناك العديد من مدراء المدارس من ليس . قلة التعاون في إعداد جدول األعمال من قبل اآلباءو

بضرورة إطالع أولياء األمور على خطط المدرسة وأهدافها، لذا يجب على لديه الوعي الكافي 
ل إدارة المدرسة السعي دائماً إلى دعوة أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي للمشاركة من خال

عقد الندوات والمحاضرات وغيرها، ويعزى كذلك إلى العالقة بين أولياء األمور والمعلمين 
وولي األمر يجب أن يكون أساسها التعاون، والتفاهم المتبادل، ولكن في بعض فالعالقة بين المعلم 

األوقات ينشأ صراع بين المعلم وأولياء األمور حينما تختلف التوجهات، فالمعلم يعتبر نفسه 
صاحب مهنة ومتخصص في شؤون التربية، بينما كثير من أولياء األمور ليس لديهم الخلفية 

فتدخل أولياء األمور في مجال عمله، قد ينشأ صراعاً بينهم، ويحد من العالقة المهنية لدور المعلم، 
وهذه النتيجة تتناقض مع ما هو شائع لدى قسم ). 2004(التعاونية فيما بينهم، كما ورد في النصار

كبير من الناس أن المدارس الخاصة تبدي اهتماما  بأولياء األمور، وأنها أفضل من المدارس 
  .الحكومية

مشكالت مصدرها المسؤولية اإلدارية عن المدرسة، وتتمثل في أظهرت النتائج أيضاً وجود و 
عدم وجود أنظمة وقوانين واضحة لضمان استقرار المعلم وظيفياً، وقلة اهتمام وزارة التربية 

ويعزى ذلك إلى عدم . اصة، والمركزية في تسيير األموروالتعليم العالي الفلسطينية بالمدارس الخ
فالمدارس الخاصة غالبا المسؤول عنها أشخاص، وهم  جود قوانين خاصة في المدارس الخاصةو

يتحكمون في الموظفين فأغلب المدارس الخاصة تقوم بتوظيف المعلم أو فصله متى شاءت، مما 
يجعل المعلم يشعر بعدم استقرار، فهو معرض للفصل متى شاء المدير، وهذا أيضا نتيجة إهمال 

بية والتعليم بالمدارس الخاصة، فمكتب التربية والتعليم في القدس الشريف مسؤول عن وزارة التر
  .العديد من المدارس مما ال يتيح له متابعة المدارس الخاصة بشكل مباشر
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، ودراسة دريدي )1994(وترى الباحثة أن نتائج هذه الدراسة قد اتفقت مع دراسة باعباد 
في أن ) 2004(، ودراسة الصلوي)2004(راسة صالح ، ود)2004(، ودراسة النصار)2000(

  . أكثر المشكالت كان مصدرها أولياء األمور

  

  :مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني. 2.5

مديرية التربية في هل يختلف تحديد مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة  

الوظيفية،  باختالف الصفةمن وجهة نظر اإلداريين والمعلمين  والتعليم للقدس الشريف

الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المرحلة الدراسية للمدرسة، عدد طلبة المدرسة، الجهة 

  المسؤولة عن المدرسة، جنس الطلبة في المدرسة ؟

  

  :قامت الباحثة بمناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني من خالل فرضيات الدراسة التالية 

  :لفرضية األولىمناقشة نتيجة ا 1.2.5

في تحديد مشكالت )  0.05    ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

من  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  . الصفة الوظيفية وجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير

  α( أشارت نتائج الفرضية األولى إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة  بين) 0.05  

تعزى لمتغير الصفة الوظيفية، ويعزى ذلك إلى  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي 
كالً من اإلداريين والمعلمين يدركون وجود مشكالت في اإلدارة المدرسية، فإن الواقع األليم الذي 
تعيشه مدينة القدس جعل الجميع يشعرون بحجم المشكالت والثغرات التي تواجه اإلدارة المدرسية 
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جاباتهم لتحديد والعملية التعليمية وبغض النظر عن الصفة الظيفية، وبالتالي لم تكن الفروق بين است
واتفقت نتيجة هذه الدراسة في هذا المجال مع نتائج . مشكالت اإلدارة المدرسية دالة إحصائياً 

والتي أشارت إلى عدم وجود فروق في المشكالت تعزى لمتغير الصفة ) 2004(دراسة الصلوي 
   ).2007(واللهواني ) 2004(الوظيفية، في حين اختلفت مع نتائج دراسة النصار 

  

  :مناقشة نتيجة الفرضية الثانية 2.2.5

في تحديد مشكالت )  0.05    ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

من  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  . الجنس وجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير

  α( أشارت نتائج الفرضية الثانية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة  بين) 0.05  

تعزى لمتغير الجنس، ويعزى ذلك إلى تماثل  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي 
المهام اإلدارية والفنية والتعليمية الموكلة إلى كافة اإلدارات المدرسية على اختالف جنسها، كما 
أن متطلبات عمل الموظف من الجنسين هو ذاته وبالتالي فإن الجنسين يواجهون نفس المشكالت، 

، ودراسة )1996(ا اختلفت مع دراسة يونس ، فيم)2002(وهو ما يتفق مع دراسة أبو عاشور
  ).2004(، ودراسة الصلوي )2004(، ودراسة أبو عودة )1999(اسماعيل 

  

  :مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة 3.2.5

في تحديد مشكالت )  0.05    ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

من  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  .المؤهل العلمي وجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير
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  α( أشارت نتائج الفرضية الثالثة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المدارس الخاصة  استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في بين) 0.05  

وتدل هذه النتيجة . تعزى لمتغير المؤهل العلمي مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي 
، فأكثر على مدى وعي المبحوثين سواء كانوا من حملة الدبلوم، أو البكالوريوس، أو الماجستير

بالمشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية واتفاقهم على هذه المشكالت، وقد اتفقت هذه الدراسة مع 
، ودراسة )2004(، ودراسة أبو عودة )2002(، ودراسة أبو عاشور )1999(دراسة اسماعيل 

، ودراسة )2000(، ودراسة دريدي )1996(فيما اختلفت مع دراسة يونس ). 2004(الصلوي 
  ).2007(، ودراسة اللهواني )2003(بسيسو

  

  :مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة 4.2.5

في تحديد مشكالت )  0.05    ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

من  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  . وجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير سنوات الخبرة في المدارس الخاصة

  α( أشارت نتائج الفرضية الرابعة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة  بين) 0.05  

تعزى لمتغير سنوات الخبرة في المدارس  ية التربية والتعليم للقدس الشريفمديرفي 
 سنوات إلى حاجة دونما جداً فائقة بسرعة تكتسب أن يمكن الخبرة أن يعزى إلى  وهذا ، .الخاصة
ثر تنافي الواقع، فأغلب الدراسات تفيد بأن سنوات الخبرة لها األمستغربة ووهذه النتيجة  ، طويلة

إلى أن ظروف العمل تدع مجاالً ) 2002(أشار أبو عاشور  على العملية التعليمية فقدالكبير 
لظهور خبرات العاملين كحق يستفاد منه فهي تميز بين المدير ذي الخبرة الطويلة أو المدير ذي 
الخبرة المتوسطة أو الخبرة القصيرة، ويضيف أيضاً أن من خبرته أكثر يستطيع التكيف أكثر مع 

تتاح له الفرصة األفضل للتغلب على لعمل وتكوين عالقات جيدة مع زمالؤه وبالتالي ظروف ا
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 هذه في يتشكك أنه في   )2000(وتتفق الباحثة في دراستها مع العاجز .المشكالت التي تواجهه
، فقد ذكر  المدير القديم والحديث بين التمايز في إظهار الخبرة دور تعدم التي النتيجة
 في بارزا دورا للخبرة أن حيث ، الملموس مع الواقع وتتباين تختلف نتيجة أنها) 2000(العاجز
 بمؤسسات واالتصال األمور أولياء وجذب ، التدريس هيئة مع أعضاء التعامل في بل القضايا حل

التغلب  في ملحة ضرورة الخبرة أن إلى إضافة ، المدرسية اإلنجازات وتحقيق المحلي، المجتمع
فإذا كانت الخبرة . المدرسية والعهد والسجالت النشرات مع والتعامل الدراسة، مشكالت على

تفضل في المدرس، فكيف بإدارة المدرسة؟ واتفقت هذه الدراسة أيضاً مع دراسة اسماعيل 
فيما ). 2004(، ودراسة الصلوي )2003(، ودراسة بسيسو )2000(، ودراسة دريدي )1999(

، )2004(، ودراسة النصار )2002(ودراسة أبو عاشور  ،)1996(اختلفت مع دراسة يونس 
  .(Hughes, et al.,1999)   دراسة ، و)2007(ودراسة اللهواني 

  

  :مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة 5.2.5

في تحديد مشكالت )  0.05    ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

من  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  . وجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير المرحلة الدراسية للمدرسة

  α( أشارت نتائج الفرضية الخامسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة  بين) 0.05  

ويعزى . المرحلة الدراسية للمدرسة تعزى لمتغير مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي 
المديرين والمعلمين في المدارس الخاصة بجميع مراحلها يتعاملون مع أولياء أمور ذلك إلى أن 

  .وأنظمة وإدارات مسؤولة متشابهة، وال يوجد شيء مميز لمرحلة دون أخرى

، بينما اختلفت مع )2003(، ودراسة بسيسو )1999(وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة اسماعيل 
  ).2004(، ودراسة النصار )2000(دراسة العاجز 
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  :مناقشة نتيجة الفرضية السادسة 6.2.5

في تحديد مشكالت )  0.05    ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

من  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  . وجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير عدد الطلبة في المدرسة

  α( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةأشارت نتائج الفرضية السادسة 
استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة  بين) 0.05  

ويعزى . عدد الطلبة في المدرسة تعزى لمتغير مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي 
أن غالبية المدارس يوجد فيها من يساعد مدير المدرسة، فهناك نائب المدير الذي يساعد  ذلك إلى

المدير في األمور اإلدارية والفنية، والسكرتير الذي يقوم بمتابعة المعلمين والطالب، وهناك العديد 
من المدراء من يوكلون المعلمين ببعض األعمال المتعلقة بالطالب، وجميع مدراء المدارس 
يوكلون أعمال المناوبة اليومية إلى عدد من المعلمين، الذين يقومون بمالحظة الطالب ومراقبتهم 

، وأن هؤالء المدراء يقومون بتنفيذ نفس السياسة التربوية التي يتم التأكيد في الصفوف والساحات
  ).1999(وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة اسماعيل . عليها من قبل وزارة التربية والتعليم

  :مناقشة نتيجة الفرضية السابعة 7.2.5

في تحديد مشكالت )  0.05    ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

من  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  . المسؤولة عن المدرسةوجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير الجهة 

    α( أشارت نتائج الفرضية السابعة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
في بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة ) 0.05

عن المدرسة، ولصالح  الجهة المسؤولة تعزى لمتغير مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف
ويعزى ذلك إلى وجود عدة أشخاص مسؤولين في الجمعية وعدم وجود . المدارس التابعة للجمعية
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شخص محدد لمحاسبته، كما أن الناحية المادية تلعب دورا كبيراً في هذا المجال، فالمدارس التابعة 
لى األموال من األديرة للطائفة تحصل على مبالغ طائلة مثل المدارس التبشيرية، فهي تحصل ع

والكنائس وتحصل على دعم مادي كبير، مما يجعل مدارسهم متميزة فهم يدفعون للموظفين رواتب 
مناسبة، ويوفرون في مدارسهم اإلمكانيات الالزمة للطالب، وهذا يجعل مدارسهم نموذجية، ويقلل 

الجمعية مجموعة من ويعزى أيضاً إلى أن المسؤولين عن . من حدة المشكالت اإلدارية فيها
األعضاء غالباً ما يكون هناك خلل في هيكليتهم التنظيمية مما يدل على عدم البناء على أسس 

، ودراسة )1999(وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة اسماعيل . علمية سليمة من الناحية اإلدارية
  ).2000(العاجز 

  :مناقشة نتيجة الفرضية الثامنة 8.2.5 

في تحديد مشكالت )  0.05    ( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق 

من  مديرية التربية والتعليم للقدس الشريففي اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة 

  . وجهة نظر اإلداريين والمعلمين تُعزى لمتغير جنس المدرسة

    α( أشارت نتائج الفرضية الثامنة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
في بين استجابات أفراد عينة الدراسة لمشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة ) 0.05

جنس الطلبة في المدرسة، ولصالح  تعزى لمتغير مديرية التربية والتعليم للقدس الشريف
وهذا  يميلون إلى التخريب والعناد، هملطالب الذكور، فمعظمويعزى ذلك إلى طبيعة ا. الذكور

وعدم اإللتزام بالقوانين المدرسية، وعدم طاعة  بحسب رأي معظم مديري ومعلمي المدارس،
المعلم بل على العكس فإن معظمهم يثيرون الشغب والفوضى داخل الفصل والمدرسة، ومنهم من 

ت المدرسة، كالكتابة على الجدران وتخريب المقاعد، كما أن اإلحتالل يقوم بتخريب ممتلكا
اإلسرائيلي كان له الدور الكبير في تفاقم هذه المشاكل بوقوفها مع الطالب ضد المعلم، فإن أي 

حبس المعلم،  كوى ضد المعلم، مما يؤدي إلىمعلم يتعرض ألي طالب، يستطيع الطالب تقديم ش
  .رة المعلمين على الطالبوهذا بدوره أثر على سيط
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  :التوصيات 3.5

  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي

العمل على توثيق الصلة بين المدرسة والمنزل وذلك من خالل وضع البرامج لزيـارات   •
 .أولياء األمور للمدرسة والمشاركة في األنشطة المدرسية المختلفة

اإلدارات المدرسية على تقديم المعلومات وكذا النصح واإلرشـاد  العمل المستمر من قبل  •
  .ألولياء األمور في كل ما يختص بأمور أبنائهم على أن يأخذ ذلك طابع االستمرارية

لعمل على تنشيط عمل مجلسي اآلباء والمعلمين بهدف تعزيـز الصـلة بـين المدرسـة     ا •
لمحلي ، وكذا ما يمكـن للمجتمـع   والمنزل وتحديد ما يمكن أن تقدمه المدرسة للمجتمع ا

  .المحلي أن يقدمه للمدرسة
زيادة الجهود لتعميق الوعي الالزم بين اآلباء ورجال التربية بأهداف ورسـالة مجـالس     •

  .اآلباء والمعلمين ، وأهميتها في تربية وتعليم الطالب وتنمية شخصياتهم
زيادة الرقابة، ومشاركة أن تهتم وزارة التربية والتعليم بالمدارس الخاصة من خالل  •

 .المديرين في دورات تدريبية، اإلشراف التربوي، أوضاع المعلمين
الواقعية في التعامل مع المدراء وعدم مطالبتهم بالتدريس إضافة إلى األعمال اإلدارية  •

 .والفنية التي يقومون بها
ومختبرات على المدارس الخاصة توفير كل مايلزم الطالب من ساحات واسعة، ومكتبات،  •

علمية، وأجهزة حاسوب، فالمدارس الخاصة تحصل على معونات خارجية، وتتقاضى 
 .أقساط باهظة من الطالب وفي المقابل عليها توفير جميع هذه المستلزمات

 .قوانين في المدارس الخاصة لضمان استقرار المعلم وظيفياًالنظمة واأل تطوير •
أخرى للحد من هذه المشكالت وإيجاد إجراء دراسات مماثلة للتعرف على مشكالت  •

  .الحلول الناسبة لها
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  )1(ملحق رقم 

  اإلستبانة األولية قبل التحكيم
  ..حضرة الزمالء اإلداريين والمعلّمين المحترمين 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، 

  
مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة من وجهة : " تقوم الباحثة بدراسة عنوانها

اف الدكتور محمد عبد القادر عابدين ، ، بإشر" نظر اإلداريين والمعلّمين في محافظة القدس 
  .استكماالً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس 

لذا ترجو الباحثة منكم التفضل بقراءة فقرات هذه االستبانة بتمعن ،  واختيار التدرج 
كل فقرة من فقرات  على يسار) X(بوضع إشارة  -بموضوعية  –المالئم الذي ترونه مناسبا 

االستبانة ، تعبيراً عن درجة موافقتكم على اعتبارها مشكلة في اإلدارة المدرسية ، علماً بأن 
  .االستبانة معدةٌ ألغراض البحث العلمي فقط ولن تُستخدم لغير ذلك 

  شاكرة لكم حسن تعاونكم                                      
                                                    

  هنادي ابراهيم طوطح: الباحثة
  
  

  :المعلومات الشخصية: أوال 

  معلّم  □    إداري  □    :الصفة الوظيفية
  ذكر    □    أنثى   □      : الجنس

  ماجستير فأعلى  □بكالوريوس        □    دبلوم      □    : المؤهل العلمي
  :المدارس الخاصةسنوات الخبرة في 

  سنوات             10أكثر من   □سنوات    10-5  □  سنوات  5أقل من   □     
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  أساسية و ثانوية         □ثانوية  فقط        □  أساسية فقط       □: المرحلة الدراسية للمدرسة
  طالب 600أكثر من  □طالب    ) 600-300(  □طالب     300أقل من  □: عدد طلبة المدرسة

  أشخاص □      طائفة       □  جمعية       □  :   الجهة المسؤولة عن المدرسة
  مختلطة  □      إناث        □  ذكور  □  : جنس الطلبة في المدرسة

  
  : مشكالت االدارة المدرسية : ثانيا 

أمام كل عبارة تعبيرا عن موافقتك أو عدم موافقتك عليها بوصفها مشكلة في إدارة )  X(يرجى وضع إشارة 
  .المدرسة 

   
موافقالفقــــــرة الرقم

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

مجال المسؤولية اإلدارية والمالية عن المدرسة بشدة

    عن المدرسةالمراكز الداخلية المسؤولة/ تعدد األشخاص1
قلة المخصصات المالية الممنوحة للمدير من المسؤولين2

 عن المدرسة
    

قلة اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية3
 بالمدارس الخاصة وتلبية احتياجاتها

    

إهمال اقتراحات مديري المدارس الخاصة من قبل وزارة4
 التربية والتعليم العالي

    

عدم وجود أنظمة وقوانين واضحة لضمان استقرار5
 .المعلم وظيفياً

    

    ارتفاع األقساط المدرسية في المدارس الخاصة6
    تدخل المالك الرئيسي في الحياة اليومية في المدرسة7
    المركزية في تسيير األمور8
    عدم وجود مرشد تربوي في المدرسة  9

    تدخل أولياء األمور في شؤون المعلّمين10
    تعدد الجهات الخارجية المشرفة على المدرسة11

     :مـجال الــمــدير
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    قصور توفيق المدير بين األعمال اإلدارية والفنية12
     ضعف التخطيط13
    قصور رقابة تنفيذ التخطيط14
    األطراف المنفذة للخطة المدرسيةغياب التنسيق بين15
    نقص في الكادر اإلداري المؤهل في المدرسة16
    كثرة األعمال اإلدارية الملقاة على عاتق المدير17
    قيام المدير بالتدريس حال نقص عدد المعلمين18
    قصور في إدارة الوقت وتنظيمه لدى المدير19
    قصور في إدارة االجتماع وتنظيمه لدى المدير20
قلة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال اإلدارة21

 .المدرسية
    

    قلة االهتمام بالسجالت المدرسية22
    غياب برامج تدريب مديري المدارس23
    إغفال االهتمام باألنشطة الترفيهية في المدرسة24
    تعاون المدير مع المعلمين ضعف25

 مجال المعلمين

ضعف التزام المعلم بإنهاء المنهاج الدراسي في الوقت26
 المحدد  

    

التغيير المتكرر في المعلمين خالل العام الدراسي27
    الغياب المتكرر عن الدوام المدرسي لبعض المعلمين28
    ارتفاع االستقالة لدى المعلمين بسبب تدني الرواتب29
    كثرة إجازات الحمل والوالدة في أوساط المعلمات30
تأخر بعض المعلمين عن دخول الحصة في الوقت31

 المحدد
    

    ضعف انتماء المعلمين للمدرسة32
    التكتالت الحزبية أو الشللية بين أوساط المعلمين33
    قيام المعلمين بتدريس مواد في غير تخصصهم34
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    قصور بعض المعلمين في استخدام الوسائل التعليمية35
    قلة التزام المعلمين بتوجيهات الموجهين التربويين36
    ضعف المعلمين في ضبط النظام داخل الصف37
    الخاصةغياب برامج تدريب المعلمين في المدارس38
    عزوف المعلمين عن المشاركة في اتخاذ القرارات39
    عدم مراعاة المعلمين للمشاكل النفسية واالجتماعية للطلبة40
    استخدام العقاب البدني من قبل المعلمين41
    عدم االهتمام بالطلبة ذوي التحصيل المتدني42

     مجال الطلبة

    التزام الطلبة بالنظام المدرسيعدم 43
    سوء تصرف الطلبة مع بعضهم بعضا44ً
    كثرة غياب الطلبة بدون مبرر45
    تسرب بعض الطلبة من المدرسة46
    ضعف الدافعية للدراسة47
    قلة اهتمام الطلبة بالنظافة الشخصية48
    إساءة بعض الطلبة للمعلمين49
    إتالف بعض الطلبة لممتلكات المدرسة ومرافقها50
    التفاوت في أعمار الطلبة في بعض الصفوف51
    كثرة العبء الدراسي على الطلبة52

    مجال البيئة المدرسية

    قلة توفر خدمات الصيانة للمبنى المدرسي53
    المدرسةنقص المستخدمين والخدمات المساندة في54
    عدم مالءمة موقع المدرسة مما يشوش على الطلبة55
قلة توفر شروط البيئة الصفية مثل التدفئة والتهوية56

 واإلنارة المناسبة
    

    عدم وجود مكتبة في المدرسة57
    عدم وجود مختبر خاص بالعلوم58
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    ضيق غرف التدريس59
    حاسوبعدم وجود قاعة 60
    نقص المالعب الرياضية والساحات في المدارس61
    عدم توفير التقنيات الحديثة للتعليم62
    قلة توفر مرافق صحية كافية للمدرسة63

    مجال المنهاج واألنشطة المدرسية

    تأخر وصول الكتب المدرسية في بداية الفصل الدراسي64
    الوسائل المالئمة للكتاب المدرسيعدم توفير 65
    نقص في أدلة األنشطة الالزمة إلثراء المنهاج66
    عدم كفاية الحصص األسبوعية للقيام بأنشطة المنهاج67
    تغيير المنهاج المتكرر من قبل وزارة التربية والتعليم68
    تدخل السلطات اإلسرائيلية في وضع المنهاج69

     مجال  أولياء األمور

    عدم تجاوب أولياء األمور لحضور االجتماعات المدرسية70
    ضعف التعاون بين أولياء األمور و اإلدارة71
    عدم وعي بعض اُألسر بأهمية دور المدرسة72
    تدخل أولياء األمور بالشؤون الداخلية للمدرسة73
  

  أخرى ترغب بذكرها؟هل هناك مشكالت 
1. ........................... 
2. ........................... 
3. ........................... 
4. ........................... 
5. ...........................  

 ...شكراً  لكم                                       
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  )2(ملحق رقم 

  اإلستبانة بعد التحكيم
  ..الزمالء اإلداريين والمعلّمين المحترمين حضرة 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، 

  
مشكالت اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة من وجهة : " تقوم الباحثة بدراسة عنوانها

، بإشراف الدكتور محمد عبد القادر عابدين ، " نظر اإلداريين والمعلّمين في محافظة القدس 
  .تطلبات نيل درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس استكماالً لم

لذا ترجو الباحثة منكم التفضل بقراءة فقرات هذه االستبانة بتمعن ،  واختيار التدرج 
على يسار كل فقرة من فقرات ) X(بوضع إشارة  -بموضوعية  –المالئم الذي ترونه مناسبا 

افقتكم على اعتبارها مشكلة في اإلدارة المدرسية ، علماً بأن االستبانة ، تعبيراً عن درجة مو
  .االستبانة معدةٌ ألغراض البحث العلمي فقط ولن تُستخدم لغير ذلك 

  شاكرة لكم حسن تعاونكم                                      
                                                    

  هنادي ابراهيم طوطح: الباحثة
  

  :المعلومات الشخصية: أوال 

  □معلّم     □  إداري       :الصفة الوظيفية. 1
   □أنثى     □  ذكر          : الجنس. 2
ماجستير فأعلى          □بكالوريوس          □دبلوم        : المؤهل العلمي. 3
□  
  :المدارس الخاصةسنوات الخبرة في . 4
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            □سنوات   10أكثر من     □سنوات  10-5    □سنوات  5أقل من        
       □أساسية و ثانوية         □ثانوية  فقط         □أساسية فقط  :   المرحلة الدراسية للمدرسة. 5
طالب   600أكثر من     □طالب ) 600-300(        □طالب  300أقل من : عدد طلبة المدرسة. 6
□  
  □أشخاص             □طائفة                   □جمعية :   الجهة المسؤولة عن المدرسة. 7
  □مختلطة         □إناث                   □ذكور           : جنس المدرسة. 8
  

  : ت اإلدارة المدرسية مشكال: ثانيا 

أمام كل عبارة تعبيرا عن موافقتك أو عدم موافقتك عليها بوصفها مشكلة في إدارة )  X(يرجى وضع إشارة 
  .المدرسة 

   
موافقالفقــــــرة الرقم

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

مجال المسؤولية اإلدارية عن المدرسة بشدة

    المراكز اإلدارية المسؤولة عن المدرسة/ تعدد األشخاص1
قلة اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية2

 بالمدارس الخاصة 
    

إهمال اقتراحات مديري المدارس الخاصة من قبل وزارة3
 التربية والتعليم العالي

    

استقرارعدم وجود أنظمة وقوانين واضحة لضمان4
 .المعلم وظيفياً

    

    تدخل المالك الرئيسي في الحياة اليومية في المدرسة5
    المركزية في تسيير األمور6
    عدم وجود مرشد تربوي في المدرسة  7
    تدخل أولياء األمور في شؤون المعلّمين8
    تعدد الجهات الخارجية المشرفة على المدرسة9

     :مـجال الــمــدير
    كثرة األعمال اإلدارية الملقاة على عاتق المدير10
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     ضعف التخطيط11
    ضعف التنسيق بين األطراف المنفذة للخطة المدرسية12
    نقص الكادر اإلداري المؤهل في المدرسة13
عدم قدرة المدير على الموازنة بين األعمال اإلدارية14

 والفنية
    

    قيام المدير بالتدريس حال نقص عدد المعلمين15
    قصور في إدارة الوقت وتنظيمه لدى المدير16
    قصور في إدارة االجتماعات وتنظيمها لدى المدير17
قلة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال اإلدارة18

 .المدرسية
    

    بالسجالت المدرسيةقلة االهتمام 19
    غياب برامج تدريب مديري المدارس20
    ضعف تعاون المدير مع المعلمين21

 مجال المعلمين

عدم التزام المعلم بإنهاء المقرر الدراسي في الوقت22
 المحدد  

    

التغيير المتكرر في المعلمين خالل العام الدراسي23
    عن الدوام المدرسي لبعض المعلمينالغياب المتكرر 24
    ارتفاع معدل االستقالة لدى المعلمين بسبب تدني الرواتب25
    كثرة إجازات الحمل والوالدة في أوساط المعلمات26
تأخر بعض المعلمين عن دخول الحصة في الوقت27

 المحدد
    

    ضعف انتماء المعلمين للمدرسة28
    التكتالت الحزبية أو الشللية بين أوساط المعلمين29
    قيام المعلمين بتدريس مواد في غير تخصصاتهم30
    قصور بعض المعلمين في توظيف الوسائل التعليمية31
    عدم التزام المعلمين بتوجيهات المشرفين التربويين32
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    ضعف المعلمين في ضبط النظام داخل الصف33
عدم مراعاة المعلمين للمشكالت النفسية واالجتماعية34

 للطلبة
    

    استخدام العقاب البدني من قبل المعلمين35
     عزوف المعلمين عن المشاركة في اتخاذ القرارات 36
عدم قدرة المعلمين على التعامل مع الطلبة ذوي37

 االحتياجات الخاصة
    

     مجال الطلبة

    عدم التزام الطلبة بالنظام المدرسي38
    سوء تصرف الطلبة فيما بينهم39
    كثرة غياب الطلبة بدون مبرر40
    تسرب بعض الطلبة من المدرسة41
    ضعف الدافعية للدراسة42
    قلة اهتمام الطلبة بالنظافة الشخصية43
    إساءة بعض الطلبة للمعلمين44
    إتالف بعض الطلبة لممتلكات المدرسة ومرافقها45
    كثرة العبء الدراسي على الطلبة46

    مجال البيئة المدرسية

    قلة توفر خدمات الصيانة للمبنى المدرسي47
    نقص المستخدمين والخدمات المساندة في المدرسة48
    المدرسيعدم مالئمة موقع المبنى49
قلة توفر شروط البيئة الصفية مثل التدفئة والتهوية50

 واإلنارة المناسبة
    

    عدم وجود مكتبة في المدرسة51
    عدم وجود مختبر خاص بالعلوم52
    ضيق غرف التدريس53
    عدم وجود قاعة حاسوب54
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    المدارسنقص المالعب الرياضية والساحات في55
    عدم توفير التقنيات الحديثة للتعليم56
    قلة توفر مرافق صحية كافية للمدرسة57

    مجال المقرر واألنشطة المدرسية

    تأخر وصول الكتب المدرسية في بداية الفصل الدراسي58
    عدم توفير الوسائل المالئمة المساندة للكتاب المدرسي59
    نقص في أدلة األنشطة الالزمة إلثراء المقرر60
    عدم كفاية الحصص األسبوعية للقيام بأنشطة المقرر61
    تغيير المقرر المتكرر من قبل وزارة التربية والتعليم62
    تدخل السلطات اإلسرائيلية في المقرر المدرسي63

     مجال  أولياء األمور

عدم استجابة أولياء األمور لحضور االجتماعات64
 المدرسية 

    

    ضعف التعاون بين أولياء األمور و اإلدارة65
    عدم وعي بعض اُألسر بأهمية دور المدرسة66
    تدخل أولياء األمور بالشؤون الداخلية للمدرسة67
     عدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم 68
  

  هناك مشكالت أخرى ترغب في ذكرها؟هل 
1. ........................... 
2. ........................... 
3. ........................... 
4.  ........................... 
5. ............................  

 
 ...شكراً  لكم                                       
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  المحكمين قائمة بأسماء) 3(ملحق رقم 

 االسم المؤهل العلمي مكان العمل
احمد فهيم جبر. د.أ دآتوراه تربيه جامعة القدس 1
محسن عدس. د دآتوراه تربيه جامعة القدس 2
عفيف زيدان. د دآتوراه تربيه جامعة القدس 3
اداره / دآتوراه تربيه  جامعة القدس

 تربويه
محمد ابو سمره. د 4

سائد ربايعه. د دآتوراه لغه عربيه جامعة القدس المفتوحه 5
حسن تيم. د دآتوراه اداره تربويه جامعة النجاح 6
آلية /جامعة بيرزيت
 ديفديلين

احمد فتيحه. د دآتوراه اداره  تربويه 7

جمال ابو مرق.د دآتوراه علم نفس جامعة الخليل 8
آمال مخامره.د دآتوراه اداره تعليميه جامعة الخليل 9

دآتوراه اداره استراتيجيه بير زيتجامعة  شهاب الدين االموي. د 10
مشرفه في مدارس 

 االيمان
ماجده الديجاني. د دآتوراه لغه انجليزيه 11

فاطمه عيده.أ ماجستير اداره تربويه جامعة الخليل 12
مشرفة العلوم في مديرية 

 التربيه والتعليم
سهير شاور . أ ماجستير اداره تربويه 13

مشرف في مدارس 
 االيمان

محمد الفقيه.أ ماجستير لغه عربيه 14

نائب مدير التربيه 
 القدس الشريف/والتعليم

ابراهيم غياظه.أ ماجستير 15
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  )4(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء المدارس الخاصة في محافظة القدس

  

 المرحلة الثانوية
المرحلة 
 األساسية

عدد 
 المدرسين

 الرقم اسم المدرسة ة المدرسة/اسم مدير

 1 الكلية اإلبراهيمية نديرة محمد زكي أبو غربية 64 10- 1 ثانوي علمي و أدبي
 2 أطفال جبل الزيتون عفاف موسى أمين خميس 28 6- 1 

 3 روضة الزهور سلوى حنا الياس الزنانيري 12 6- 1 

 إيمان فاروق محمد تاجي 38 10- 1 ثانوي أدبي و شرعي
دار الطفل العربي 

 الثانوية
4 

 5 دار األوالد اسامة فخري قاسم المشعشع 16 9- 1 

 6 الفرير الثانوية سليمان بشارة سليمان الربضي 96 10- 1 ثانوي علمي و أدبي
 7 سيدة البيالر االم مارتا غاليو مارين 18 10- 1 ثانوي علمي و أدبي

 8 إ/ترسنطا االخت فريدا داود ناصر 22 10- 1 
 9 ذ/ترسنطا االب سيمون حرو 28 10- 1 ثانوي علمي و أدبي
 10 كلية شمدت نيقوال اطو كيرشر 41 10- 1 ثانوي علمي و أدبي

 11 الشهيدة دميانة االم سهير وليم زكي 17 8- 1 
 12 ذ/المطران الثانوية عيد ماضي يوسف صادر 49 10- 1 ثانوي علمي و أدبي

 12 10- 7 ثانوي أدبي و شرعي
أبو مناع أحمد "محمد فرحات 

 "سرية
ثانوية األقصى 
 الشرعية للبنين

13 

 عهاد سعيد عبد اهللا صبري 11 10- 7 ثانوي أدبي و شرعي
الثانوية الشرعية 

 للبنات
14 

 15 ذ/الكلية األنطوانية االب بيشوى االورشليمي 9 10- 9 ثانوي علمي و أدبي

 امينة محمد علي الصياد 29 10- 1 ثانوي علمي و أدبي
األميرة بسمة 
 المختلطة

16 

 17 اإليمان الثانوية للبنين جمال مصطفى كامل الباشا 42 10- 1 ثانوي أدبي و شرعي
اإليمان الثانوية لإلناث سائدة رشيد احمد العكرماوي 25 10- 7 ثانوي أدبي و شرعي 18 
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 19 مارمتري سمير عيسى بندلي زنانيري 23 10- 1 ثانوي أدبي و شرعي
  20  القدس اإلسالمية  افتخار ياسر رمضان جمجوم  8  6- 1  

  21  الراهبات الوردية  اورتانس انعام عبد اهللا نخلة  79  10- 1  ثانوي أدبي و علمي
  22  الصناعية الثانوية  مازن أحمد حسني أبو السعود  26  12-11  ثانوي صناعي

  23  هيلين كيلر  سعاد يوسف بطرس يونان  14  8- 1  

  24  أحباب الحمن  اسماعيل أبو عفيفةنادر عبد الجبار   11  6- 1  

  25  الهدى األساسية  نور الدين اسحق الرجبي  11  6- 1  

  26  المجد األساسية  نجوى عبد العزيز محمد أبو نجمة  8  6- 1  

  27  الزهراء النموذجية  ماجدة محمد حسن العجلوني  13  8- 1  

  28  علماء الغد اإلسالمية  خولة محمد مرسي العيايدة  17  6- 1  

  29  رياض األقصى الحرم  محمود يوسف عواد  15  6- 1  

  30  أحباب اهللا  شكريه شاكر شكري ناصر الدين  8  8- 1  

  31  المستقبل دروا  ريما حسين محمود النتشة  8  6- 1  

  32  أشبال األقصى  عاهد محمود أحمد عثمان  2  1  

  33  نادي األنصار  ديمة محمد عبد القادر النتشة  4  3- 1  

  34  مركز السالم للمكفوفات  وليد عيسى حنا ايلي  2  9- 7  توجيهي

  35  الحصاد  تغريد عبده فياض عسيلة  3  1  

  36  نور القدس  الهام نبهان  3  2- 1  

  37  الهداية  كوثر محمد عبد اهللا فرعون  15  8- 1  
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  فهرس المحتويات

  الصفحة المبحث  الرقم

  أ اإلقرار  

  ب الشكر والتقدير  
  ج الملخص بالعربية  
  هـ الملخص باإلنجليزية  

  مشكلة الدراسة وخلفيتها النظرية:الفصل األول
  2 المقدمة  1.1
  6 مشكلة الدراسة  2.1
  6 أسئلة الدراسة  3.1
  7 أهداف الدراسة  4.1
  7 فرضيات الدراسة  5.1
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  17  وظائف اإلدارة المدرسية  3.1.2
  23  اإلدارة المدرسية الناجحة  4.1.2
  25 معايير اختيار المدير  5.1.2
  27 مهارات مدير المدرسة  6.1.2
  30  مشكالت اإلدارة المدرسية   7.1.2
  39 التعليم في مدينة القدس  8.1.2
  46  المشكالت التي تواجه قطاع التعليم في القدس  9.1.2
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  63التي تحدثت عن الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة األجنبيةالدراسات   3.2.2
  67  الدراسات العربية التي تحدثت عن مشكالت اإلدارة المدرسية  4.2.2
  83  الدراسات األجنبية التي تحدثت عن مشكالت اإلدارة المدرسية  5.2.2
  88  تعليق على الدراسات السابقة  3.2

  اجراءات الدراسة:الفصل الثالث
  92 منهج الدراسة  3.1
  92 مجتمع الدراسة  3.2
  93 عينة الدراسة  3.3
  96 أداة الدراسة  4.3
  97 صدق األداة  5.3
  97 ثبات األداة  6.3
  98 إجراءات الدراسة  7.3
  99 متغيرات الدراسة  8.3
  100 المعالجات اإلحصائية  9.3
  100  مفتاح تصحيح اإلستجابات  10.3

  الدراسةنتائج:الفصل الرابع
  102  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.4
  116  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.4

  116 نتيجة الفرضية األولى  1.2.4
  118 نتيجة الفرضية الثانية  2.2.4
  120 نتيجة الفرضية الثالثة  3.2.4
  124 نتيجة الفرضية الرابعة  4.2.4
  127 نتيجة الفرضية الخامسة  5.2.4
  131 نتيجة الفرضية السادسة  6.2.4



183 
 

  134 نتيجة الفرضية السابعة  7.2.4
  138 نتيجة الفرضية الثامنة  8.2.4
  143 ملخص النتائج  3.4

  تفسير النتائج والتوصيات:الفصل الخامس
  146  مناقشة نتائج السؤال األول  1.5
  148  مناقشة نتائج السؤال الثاني  2.5

  148  الفرضية األولىمناقشة نتائج  1.2.5
  149  مناقشة نتائج الفرضية الثانية  2.2.5
  149  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  3.2.5
  150  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة  4.2.5
  151  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  5.2.5
  152  مناقشة نتائج الفرضية السادسة  6.2.5
  152  مناقشة نتائج الفرضية السابعة  7.2.5
  153  مناقشة نتائج الفرضية الثامنة  8.2.5
  155 التوصيات  3.5

 المراجع
  157 المراجع العربية  
  165 المراجع األجنبية  

 


