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المقدمة:
تشكل اإلدارة المدرسية جزءا من اإلدارة التعليمية والتربوية فاإلدارة بصفة عامة
في المجتمعات الحديثة تعتبر عملية مهمة ،في إدارة و توجيه الدول والشعوب نحو تحقيق
أهقققدافها المسقققتقبليه .وإن اهتمقققاو دول العقققالع بقققالتعليع يعتبقققر م ق قرا مهمق قيا يق ق تكمقققن
المس ولية القومية في االهتماو بالعلع والمتعلمين وتهيئة الفرص التعليميقة المااسقبة لجميق
أفققراد المجتم ق عل ق قدٍ سققواء ،وهققزا يزيققد مققن أهميققة اإلدارة ودورهققا فققي إعققداد القققو
البشرية الالزمة للمجتم .
وفققي الو ققس نفسققه فق ن كثققرة كفقاءة أي نظققاو تعليمققي وتهبيقققه علق أرض الوا ق
يتو ف عل أسلوب إدارته ،ونجاح اإلدارة يتو ف هو اآلخر علق برنقامو والتيهقين مقن
أجل تحقي الهدف الماشود الزي يصبو إليه المجتم  .ومن هزا الماهل ف ن ميقدان اإلدارة
المدرسية د تهور تهورا كبيرا ي اعتمد في تهقور بصقفة عامقة علق تهقوير مفهقوو
اإلدارة في ميادين أخر  .مما جعل اإلدارة عملية نتقا فقي يقاة الهقالب ومقا تشقمله هقز
العمليققة مقققن تحصقققيل المعرفققة واسقققتيعاب المعلومقققات فققي ممارسقققة األنشقققهة وإعقققدادهع
للمواطاة.

مشكلة البحث وأهميته:
تعققد اإلدارة المدرسققية إ ققد العمليققات التققي يققتع بمقت ققاها تعبئققة القققو البشققرية
وتوجيهها .لتحقي أهداف الاظقاو التعليمقي التقي توجقد فيقه ،ونلقال مقن خقالل الجهقود التقي
يقققوو بهققا فري ق العمققل بتلققال اإلدارة .وإن اإلدارة عمليققة تيهققين وتاظققيع وتوجيققه ور ابققة
لألعمال التي تحدث داخل المدرسة مقن أجقل إ قداث التهقور والتققدو فقي الباقاء التعليمقي،
وهققزا يعهققي أهميققة لققإدارة المدرسققية كونهققا جققزءا ال يتجققزأ مققن اإلدارة التعليميققة التققي
بقدورها تمقد العققون والمسقاعد ماليقا وفايققا وبشقريا لتافيقز السياسققة العامقة وتحقيق البققرامو
التعليمية بشكل موضوعي.كما أن دور مدير المدرسة ال يقل أهمية عقن دور اإلدارة كونقه
يرأسها ،فهو المافز لسياسقتها ،ومسق وليته هقي توجيقه المدرسقة نحقو أداء دراسقتها ،ونلقال
بتافيققز اللققواال والقققوانين التعليميققة التققي تصققدر مققن وزارة التربيققة والتعلققيع بالتعققاون م ق
العاملين بالمدرسة.
ومن خقالل عمقل البا ق فقي مجقال التقدريظ ال قو القدور الكبيقر التقي تققوو بقه
اإلدارة المدرسية في يادة الم سسات التعليمية إال أن هااك عدة عوامل تعي عمل اإلدارة
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في القياو بدورها مما يجعل ماهقا جسقماي جامقداي ال يتحقرك فقي أداء وظاافقه ولعقل أهقع تلقال
العوامل عدو وجود أ ياص أكفاء عل رأس هز اإلدارة األمر الزي جعل عملها فيه نقو ﱡ
من التيهين والعشوااية .باإلضافة إل تشابه األدوار في عملها من بل العاملين فيها ومن
هاا جاءت فكرة هزا البح في التعرف علق القدور الحقيققي لقإدارة المدرسقية مقن خقالل
اإلجابة عن التساؤل الرايسي لهزا البح والمتمثل في:
ما دور اإلدارة المدرسية في قيادة المؤسسات التعليمية؟

أهداف البحث :انطالقا من أهداف البحث والمتمثلة في التالي:
 1التعرف عل دور اإلدارة المدرسية في يادة المدرسة كم سسة تعليمية.
 2التعرف عل أهع العوامل التي ت ثر عل عمل اإلدارة المدرسية.
 3التعرف عل دور مدير المدرسقة مقن يق يادتقه ،وسقماته ،ووظاافقه فقي يقادة
المدرسة.
سيتم اإلجابة عن التساؤل العام من خالل مبحثين:
 المبح األول :أدبيات البح
 المبح الثاني :الجانب التهبيقي

المبحث األول:
 -0مفهوم اإلدارة :لقد عرفس اإلدارة بعدة مفاهيع لعل أهمها:
هي استغالل الموارد المتا ة من خالل التاظيع والتاسي للجهقود الجماعيقة بشقكل
يحق األهداف المحددة بكفاية وفعالية وبوساال إنسانية مما يسهع في تحسين ياة اإلنسقان
سواء كان ع وا في التاظيع أو مستفيدا من خدماته(.)1وعرفس أي ا بأنها نلال الع و في
الم سسة المس ول عن تحقي الاتااو التي وجقدت مقن أجلهقا تلقال الم سسقة فقي المجتمق ،
فاإلدارة مس ولية وتكليف من المجتم بتحقي أف قل الاتقااو باسقتيداو العاااقر البشقرية
والمادية المالامة استيداما أمثل م تحقي االستمرارية بعمل توازن ساس بين متهلبات
الحاضر والمستقبل(.)2
وعرفها فردريال تايلور":بأنها المعرفة الد يقة لما تريد مقن الرجقال أن يعملقو ثقع
التأكققد مققن أنهققع يقومققون بالعمققل بأ سققن طريقققة وأرخصققها"(.)3فققي ققين عرفهققا هاققري
فقققايول(( هقققي عمقققل يت قققمن التابق ق والتيهقققين والتاظقققيع وإاقققدار األوامقققر والتاسقققي
والر ابة"(.)4ويمكن إجمال التعريفات في التعريقف التقالي بقأن "اإلدارة هقي مجموعقة مقن
العمليات يقوو بها أكثر من فرد وبهريقة المشاركة والتعقاون والفهقع المتبقادل وهقي جهقاز
يتألف من مدير المدرسة ومن ناابه واألساتزة واإلداريقين ،أي كقل مقن يعمقل فقي الاقوا ي
اإلدارية والفاية(.)5
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-7جوانب عمل اإلدارة المدرسية:
أوال :الجانببببب اإلدار  :فققققي هققققزا الجانققققب يمكققققن إي ققققاح جملققققة مققققن المهققققاو
والمس وليات اإلدارية التي ترتبن بمدير المدرسة ولعل أهع هز الجوانب ما يلي:
 .0اتخاذ القرار :إن ارتباط اتيان الققرار بعمليقات اإلدارة ووظاافهقا بكافقة جعلقه
بمثابققة محققل قيقققي لقققدرة اإلداري والققرايظ فققي القيققادة والتوجيققه ،ويقصققد
باتيان القرار هو عملية اختيار بين أكثر من بديل في مو قف يشقكل غموضقاي،
أو مشكلة تريد الي ،وإنا لع تكن هااك بداال فال معا التيان القرار.

وهناك خمس خطوات التخاذ القرار هي:
عملية اتيقان الققرار هقو لققة مقن األ قداث التقي تت قمن تحديقد الصقعوبات
وتشييصها.
اإلدارة هي عملية اتيان القرارات كما تتجسد في أداء الفرد والجماعة.
العقالنيققة الكاملقققة فقققي اتيقققان الققققرار أمققر مسقققتحيل ولقققزلال يلجقققأ اإلداريقققون
إلرضاء اآلخرين.
الوظيفة األساسية لإدارة هي تهوير سلوك المرؤوسين داخل البيئة الداخليقة
للقرار.
عمليققة اتيققان القققرار هققو نمققن عمققل تققاو تجسققد إدارة عقالنيققة معايققة بكققل
الوظااف.
في ين استاتو الفقي ( )1991أن فوااقد المشقاركة فقي اتيقان الققرارات أن تكقون
الققرارات المتيققزة كيمققة و ابلققة للتافيققز بسقهولة وتفهققع المعلمققين والتالميققز للقققرار وإزالققة
مياوفهع وزيادة التزامهع به(.)6
-7إجببراتات المقببابالت :تعتبققر المقابلققة وسققيلة مهمققة مققن وسققاال االتصققال
التققدير،
المبا رة والشفوي ،و د يغفل البعض عن أهميتها ،وال يقدرونها
فالمقابلقة اققعبة ومعقققدة ،ويسققتلزو اسققتيدامها ،اإلعققداد والتققدرب علق كيفيققة
إجرااها وإال أابحس م يعة للو س.
-3إدارة االجتماعات :تعهي االجتماعات األفراد عورا باالنتمقاء واألهميقة،
وتتيل لهع فراة المشاركة كما تققدو لهقع وسقيلة لتبقادل المعلومقات ،وبقالرغع
مقققن مزاياهقققا المقققزكورة ،فلالجتماعقققات مسقققاواها ،فقليقققل مقققن األفقققراد القققزين
يشققاركون بفاعليققة فيهققا ،وهققي تسققتغر و تققا كبيققرا وتتميققز للمتحققدث البققار
ت وإن لع يقع بهرح األفكار ،وأف ل الحلول(.)7كمقا تتهلقب اإلدارة الجيقدة
أن يقققوو مققدير المدرسققة بالتح ققير العقلققي لققه وفقققا لجققدول األعمققال ،بحي ق
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يراجق الموضققوعات المدرجققة للاقققا  ،ويلققع بالمعلومققات والبيانققات المتعلقققة
بهققا ،ويليققم الماا شققات والمققداوالت ،والقققرارات السققابقة ،أمققا عققن كيفيققة
تعامل المدير م الحاضرين متعددي أنمقاط السقلوك فقزلال يعتمقد علق طبيعقة
كل ماهع(.)8
-4إدارة األفراد :تتهلب إدارة األفراد ،وتاظيمهع ،توزي األعمال والواجبقات
علقققيهع وتاسقققي أعمقققالهع ،وتحديقققد مسق ق وليات كقققل مقققاهع وعال اتقققه األفقيقققة
والرأسية في المدرسة ،من خالل ثالث مرا ل رايسية هي:
مر لققة الدراسققة وتشقققمل التعققرف علقق أهقققداف التعلققيع وأهققداف المدرسقققة
والقوانين والتعليمات المتعلقة بزلال ،والتعرف عل جغرافية المدرسقة و القة
مبانيهققا ومرافقهققا ،والتعققرف علقق التشققكيالت المدرسققية ،وأعققداد الهلبققة،
وتوزيعهع ،والتعرف عل ميزانية المدرسة المالية.
أمققا المر لققة الثانيققة :هققي مر لققة التيهققين ويققتع فهيققا التشققاور مق المعلمققين
وإ قققراكهع فقققي وضق ق واعقققد العمقققل ،واإلطقققار العقققاو لإجقققراءات العمليقققة
األخر كوض الجدول المدرسي وتوزيق الهلبقة وتحديقد األنشقهة وتوزيق
الميزانيات.
أمققا فققي المر لققة الثالثققة :فهققي مر لققة التوزي ق والتقيققد بققان تسققتاد األعمققال
المهلوبة ألاحابها المحقددين مق مراعقاة أن يقدخل العمقل المسقاد للشقيم
في اختصااه وأن يتع التوزي بعدالة ليتع االنتفا بكل الكفايات.
 -5إدارة المبنى المدرسي :للمبا المدرسي أهمية واضحة فقي تافيقز العمليقة
التربويقققة فقققي مسقققاعدة إدارة المدرسقققة علق ق الاجقققاح فقققي تحقيق ق األهقققداف
الماشققودة ،ولمققدير المدرسققة دور فققي العمققل باسققتمرار عل ق تحسققين المبا ق
المدرسققي وتجهيققز والمحافظققة عليققه ،واالرتفققا بمسققتو كفاءتققه لتحقيقق
أهققداف المدرسققة .ونظققرا لمققا يتمت ق بققه المبا ق المدرسققي مققن را ققة نفسققية
وجسققمية والو ققس الققزي يق ققيه الهققالب بققه لسققاعات طويلققة فيابغققي مراعققاة
األتي:
 -1تهيئة الظروف المالامة للامو الجسمي والافسي السليع للهلبة.
 -2توزي ال وء واإلضاءة بشكل هادئ.
()9
 -3توافر روط السم والحرارة والصحة واألمن .
-6إدارة الوقت :أن أهمية الو س وخصوايته ليظ في ياة المديرين فحسب
بققل فققي يققاة اإلنسققان بشققكل عققاو فق ن كثيققريا مققن هق الء ال يحراقون عليققه،
و ليل ماهع يستيدمونه استيداما فعاال.
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-2إعببداد الجببدول المدرسببي :صققد بالجققدول المدرسققي هققو اليريهققة التققي
توضققل الحصققم اليوميققة ،ومققواد الدراسققة ،واألنشققهة المدرسققية الميتلفققة
(.)10
وأماكاها ومواعيدها
إن اإلعققداد للجققدول المدرسققي لققيظ أم قاير سققهالي بققل يتهلققب يصققا لديققه الكفققاءة
والقدرة واليبرة التي ت هله للقياو بزلال العمل ،ولعل عدة عوامل تشقكل فقي مجملهقا نظقرة
التعليع والمدرسة نحو إعداد والمتمثلة في معرفة طبيعة المر لة الدراسقية ،ونظقاو العمقل
بالمدرسققة ،وتيصصققات المعلمققين ،واالمتحانققات والمققوارد المتققوفرة بالمدرسققة الماديققة
والمعاوية.
-8أنبوا الجببداول المدرسببية األخبر :هاققاك عققدة أنقوا فرعيققة مققن الجققداول
المدرسقية متفرعقة مققن الجقدول المدرسققي العققاو ماهقا :جققدول الفصققل -جققدول
المعلع -جدول و س الفراغ -جدولة األنشهة المتعلقة بالماهو-جقدول األنشقهة
الرياضقققية.جقققدول الواجبقققات -جقققدول االمتحانق قات( .)11ولكقققن يظقققل الجقققدول
المدرسققي العققاو هققو األسققاس الققزي يققاظع اليققوو المدرسققي دون اسققتثااء فهققو
ييتم بكل الصفوف الدراسية ،ويعهي اورة كاملة عن البرنامو المدرسي
بكامل تفصيالته اليومية عل مدار األسبو .
-9توزيببا الطلببببة علببى اللبببفوف والشببعب :تققققوو معظققع إدارات المقققدارس
بتوزي ق الهلبققة عل ق الصققفوف الدراسققية والشققعب الميتلفققة وف ق تاظققيع عققاو
متعارف عليه في بداية كل عاو دراسي ونلال بهريقين أساسيتين هما :طريقة
التوزي المتجانظ وطريقة التوزي غير المتجانظ ،بااءي عل أولوية تسجيلهع
أو أسمااهع.
-01النظام المدرسي :يعتبر الاظاو المدرسقي هقدفا رايسقا لقإدارة المدرسقية،
كمقققا أن تحقيق ق إ قققد المهقققاو اإلجراايقققة ،التقققي يققققوو بهقققا مقققدير المدرسقققة
والمس وليات التي تق علق عاتققة ،مقن أهقع األعمقال التقي تققوو بهقا اإلدارة،
فالاظاو المدرسي عملية تربوية تعاي ب بن سقلوك الهلبقة ،وتهقزيب سقلوكهع
واسققتمالة عققواطفهع ،وانفعققاالتهع ،تحققس يققادة المدرسققة وتوجيههققا مققن أجققل
تحقي األهداف التربوية(.)12
وفي الو س نفسه د نجد هااك من يقوو باليرو عقن الاظقاو داخقل المدرسقة سقواء بشقكل
فردي أو جماعي من خالل ما يققوو بقه بعقض الهلبقة مقن قغب داخقل الصقفوف ،وسقر ة
محتويات المدرسة ،والزمالء وكزلال ممارسة الغش في االمتحانات ،األمقر القزي يسقتدعي
من إدارة المدرسة استيداو بعقض األسقاليب لحفقو الاظقاو داخقل المدرسقة ونلقال باسقتيداو
العقققاب للحققد مققن هققز التصققرفات سققواء بشققكل فققردي لك قل مققن يقققوو بهققزا العمققل وبشققكل
جماعي كالهرد ،والتوبيخ ،وبعض األساليب األخر .
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ثانيا -الجانب الفني:
 -0االتلال :إن اإلدارة المدرسية أنها كثير من العمليات والمس وليات فقي المجتمق
تتع دون اتصال ،وأابل العمل فيها يسير دون المستو المهلوب من يق عمقل
العققاملين بهققا مققن م قديرين ،ومعلمققين وعققاملين وطققالب ،وأوليققاء أمققور.إن تو ققف
عملية االتصال يجعل تدريظ بعقض المقواد داخقل المدرسقة ال يمقة لقه .فاالتصقال
هو العصب الحيوي للمدرسة القزي يجعقل فيهقا قراك دااقع .إن المجقالظ التعليميقة
وساان اتصال معروفة ،وتلعب دورا مهماي في العملية اإلدارية ،ي من خالل مقا
يتع التاسي بين األجهزة الميتلفة وتقتع المشقاركة فقي اتيقان الققرارات ،و قد تكقون
تلال المجالظ ،استشارية لتقديع الاصل والمشورة للمدير في موضوعات مهرو قة
ومحدودة أو تافيزية تهتع بوض القرارات موض التافيز(.)13
فقققي قققين تعتبقققر عمليقققة االتصقققال وسقققيلة لاققققل المعلومقققات والققققيع واالتجاهقققات
ووجهات الاظر في ين يرا البعض بأنه نو من التفاهع ،والتااغع بين الهرفين و التأثير
علق سققلوكهع الققوظيفي ،وتوجيققه جهققودهع فققي األداء ،بيامققا يققر الققبعض بأنققه اال تكققاك
المبا ر وغير المبا ر بين المدرسة ،والمجتم المحلي وإ امة عال ات إيجابية معه(.)14
 -7اإلشببراف علببى المعلمببين :يعتمققد معظققع مققديري المققدارس فققي أداء عملهققع عل ق
الواجبققات اإلداريققة مثققل تيهققين الجققداول المدرسققية وإعققدادها ،وتعي قين المعلمققين
وتقققوزيعهع علقق ال صقققفوف الدراسقققية ،وتعيقققين جقققرات الدراسقققة ،بيامقققا متابعقققة
ومعاونة المعلمين عل تحقي أهداف المدرسة ال يقل أهمية عقن األمقور اإلداريقة.
يعرف نظاو اإل راف عل المعلمين بأنقه تلقال الجهقود المبزولقة لمسقاعدة المعلمقين
عل الامو مهايا وعلميا وفهع وظيفتهع واستيعاب األهداف التربوية واختيار المقادة
التعليميققة ،واألدوات المااسققبة وأسققاليب وطققر القيققاس ،والتقققويع التققي تكفققل تعلققع
التالميز( .)15وير آخر بقأ ن اإل قراف هقو عمليقة اتصقال إنسقاني مركبقة ومتعقددة
األغراض من يم م هقل علمقا وخبقرة وميقوال ،ومسقتقبل لمتابعقة المرؤوسقين
وتوجيه إنجازهع وتهوير وظيفيا من أجل رف فعاليتهع( .)16بياما يهدف اإل راف
عل المعمين إلق تحسقين عمليقة التقدريظ مقن خقالل مسقاعدة المعلقع علق دراسقة
الماقققاهو والكتقققب المققققررة ،وتحليلهقققا ونققققدها وتشقققجي الامقققو المهاقققي ،وإ قققراك
المعلمققين فققي الحلقققات الدراسققية ،وتقققدير ا تياجققات المعلمققين فققي مجققال عملهققع،
ومعرفة أهع الصقعوبات التقي يواجههقا الهقالب وتشييصقها واسقتثمار اإلمكانيقات
البشرية والمادية المتوفرة في المدرسة والبيئة المحلية واالستفادة ماهقا فقي تحسقين
العملية التربوية (.)17

العوامل المؤثرة في اإلدارة المدرسية:
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 -0العوامل االجتماعية :لقد أجريس العديد من الدراسقات علق الماقال العقاو للمقدارس
ومد اندما ومشاركة التالميز في المدرسة ،علق اعتبقار المدرسقة أ قد العوامقل
الهامة لامو وتحسين التالميز ،وتقترح هقز الدراسقات أن المقدارس يجقب أن تكقون
أ ققل تعقيققداي ،وأكثققر إنسققانية ،وتكققون نات ماققال تاظيمققي مفتققوح يق ثر علق سققلوك
اإلدارة المدرسية ،والمدرسين ،والتالميز ،والعاملين ،واآلباء ايجابيقا -وفقي تقوازن
بققين أهققداف المدرسقة وأهققداف أع ققااها تق يعملققوا جميعققا علق تحقيق الهققدف
التربوي المرغوب فيه( .)18وكزلال عل اإلدارة المدرسية مسقاعدة المدرسقين علق
التيلققي عققن االتجاهققات والعققادات األخال يقققة غيققر المرغققوب فيهققا ،والتققي تفققققد
الشققيم ا ترامققه ،وت ققعف مركققز األدبققي ,مققن بققين هققز االتجاهققات والعققادات
واألخال يقات ،ضققعف اإليمقان ,عقدو االلتقزاو بتعققاليع القدين ،الغققش ,الافقا  ,الظلققع،
التميز ،الحقد ،الجحود,األنانية(.)19
 -7العوامل الجغرافية االقتلادية :تعتبر العوامل الجغرافية واال تصادية أ د العوامل
المقق ثرة فققي اإلدارة المدرسققية بمققا تحويققه مققن أبايققة مدرسققية مققن يقق ققكلها
وتاظيمها ،وتو يس الدراسة بها ،أمقا األوضقا اال تصقادية هقي األخقر قد تكقون
سببا أو عامال مهمقا فقي التقأثير علق اإلدارة سقلبيا أو إيجابيقا فقالتيلف اال تصقادي
يشكل أعبقاء كثيقرة علق اإلدارة واالزدهقار اال تصقادي يسقاعد علق عملهقا يق
تققوفير األثققاث والمكتبققات والوسققاال التعليميققة الحديثققة واألنشققهة ،وتققوفير الكتققب
واألباية الالزمة والمعامل وغيرها.
 -3العوامل السياسية :تعتبر العوامل السياسية عامال ال يقل خهورة عن بقية العوامل
األخر في التأثير عل اإلدارة ،ونلقال سقب سياسقة الدولقة العامقة ,تتقأثر اإلدارة
بتلال التوجهات واللواال والتشريعات ،ي تعرض بعقض السقلهات علق اإلدارة
المدرسية في تهبي عدة مشاري رارات اادرة من اإلدارة العليا مما د يقاعكظ
عل نمن اإلدارة بشكل مبا ر (.)20

عناصر إعاقة عمل اإلدارة المدرسية(:)21
هااك عدة عااار تعي عمل إدارة المدرسة ،وتجعلها جامدة ال تتحرك نحو
أداء مهامها ووظاافها بسبب أو بآخر ولعل أهع تلال العااار هي:
التقصير في تحديد مس ولية األفراد بشكل جيد.
التأخر في إ نجاز العمل قد ياقتو عقن عقدو تحديقد قيم للقيقاو بعمقل مقا فقي
زمن محدد.
القياو باألعمال الياطئة د يكون بفعل نقم كفاية األفراد.
الجهد ال اا من بل العاملين والمعلمين بسبب ازدواجية العمل وتداخله.
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وفي هزا الصدد أجريس الكثير من الدراسات علق الماقال العقاو للمقدارس ،ومقد
اندما ومشاركة التالميز في المدرسة عل اعتبار أن المدرسة تعتبر أ د العوامقل المهمقة
لامقو وتحسقين التالميقز ،وتقتقرح هقز الدراسققات مقن خقالل نتااجهقا أن المقدارس يجققب أن
تكون أ ل تعقيدا ،وأكثر إنسانية وتكون نات ماال تاظيمي مفتوح ي ثر عل سلوك اإلدارة
المدرسية والمدرسين والتالميز،والعاملين واآلباء ,ايجابيا,وفي توازن بين أهداف المدرسة
وأهداف أع ااها ت يعملون جميعا عل تحقي الهدف التربوي المرغوب فيه( .)22بياما
أثققار مورفيققس وجققونز فققي بحققوثهع إل ق الصققفات المميققزة للاظريققات الجديققدة فققي اإلدارة
المدرسية عل الاحو التالي:
ليسس القيادة مقصورة عل أولئال الزين يشغلون ماااب مرمو ة فقي الهيئقة
أو الم سسة.
إن العال ققات اإلنسققانية الهيب قة عامققل أساسققي فققي تشققجي اإلنتققا ومواجهققة
اجات كل ع و من أع اء الجماعة.
المس ولية يمكن أن يتقاسمها عدد من الاقاس وإنا كقان الممكقن تقاسقع الريقادة
ف ن المس ولية هي األخر يمكن أن تقبل التقسيع.
كل من يتأثر باتقااو برنقامو مقا أو سياسقة معياقة يجقب أن يشقارك فقي اتيقان
القرارات نات الصلة بهزا البرنامو.
المو ققف -وليسققس الوظيفققة -هققو الققزي يقققرر الحقققو واالعتبققارات نات الصققلةبممارسة السلهة.
()23
 -التقسيع مس ولية جماعية .

مدير المدرسة كقائد لإلدارة المدرسية:
تقت ي طبيعة اإلدارة المدرسية أن يوجد عل مة المجتمق المدرسقي يصقية ياديقة
ادرة عل التقأثير تاشقر الثققة واالطمئاقان فقي نفقوس العقاملين بالمدرسقة ،لهقزا يعقد مقدير
المدرسة باال تراك م المدرسين والعقاملين بالمدرسقة العاصقر األساسقي للقيقاو باألعمقال
الماوطة بهع  ,فهو المس ول األول والمبا ر عل أوجه الاشاط والعمل ،كمقا أن برنامجهقا
يتأثر إل د كبير با ترا اته وميوله ومجهود .
لقزا يجققب علق كققل مققن يعققين أو ييتققار أو يحتققل مركققزا ياديققا خااققة فققي عمليققة
التربية واإلدارة المدرسية أن يكون دوة ساة ،ويعمل عل تزليل الصعاب أماو موظفيه،
و قل مشققكالتهع ،وأن يراعق ا فققي كققل خهققوة ييهوهققا ،وأن يهبق القققوانين واللققواال
والتعليمقات علق نفسققه أوال تحقيققا للعدالققة بقين أع قااها( .)24فققي قين تقققوو بعقض الققاظع
التعليميققة ب عققداد عققدة اختبققارات للمتقققدمين لقيققادة اإلدارات المدرسققية ،ومقققاييظ للرتققب
وغيرهققا مققن الوسققاال المااسققبة ،وفققي كققل الحققاالت ف نققه يجققب أن يعققد للققزين تققع اختيققارهع
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برنامو تدريبي مااسب -يشمل دراسة المواد المتعلقة بالقيادة وبهبيعة العمقل بالتعقاون مق
كليات التربية في الجامعات(.)25

السمات واللفات الشخلية التي يجب أن تتوافر في مدير المدرسة:
ت كققد بعققض الدراسققات فققي هققزا المجققال علقق ضققرورة تققوافر بعققض السققمات
والصفات في تول إدارة المدارس ماها:
الحماس والزكاء.
الحزو والتصميع.
الشيصية االجتماعية.
المثابرة واالتزان.
الشعور بالمس ولية.
اإليمان بالجانب اإلنساني والعال ات االجتماعية الهيبة.
القدرة عل اتيان القرارات الحاسمة.
التعامل بلبا ة م مدرسية والبيئة التي يتعامل معها.
وهزا يدل عل أن القيادة ليسس مجرد افات وخصاام مهلقة وإنما هقي عمليقة
تيتلف من مدير آلخر ت فقي نفقظ الظقروف ومق نفقظ المجموعقة التقي يتقول يادتهقا
وهقققي عمليقققة يمقققارس خاللهقققا التقققأ ثير مقققن المقققدير فقققي سقققلوك تابعيقققة لتحقيق ق الهقققدف
المهلوب(.)26
وهاققاك ققول آخققر بققأن ثمققة اققفات يصققية أخققر يابغ قي أن تتمثققل فققي مققدير
المدرسة وهي:
توافر الصحة الجيدة بجانبها الجسمي والافسي.
المظهر العاو والشيصي.
وة الشيصية و درته عل التأثير عل اآلخرين.
درته عل تكوين عال ات إنسانية.
أن يكون نا سمعة ساة.
أن تكون لديه القدرة عل الحسع والبقس فقي األمقور والواقول إلق قرارات
سليمة(.)27
ومن هاا ف ن توافر المهارات العلمية والفاية والصفات الشيصية المااسبة الزمة.
نفسه في مو ف قر
فمدير المدرسة الزي يقل تأهيال أو خبرة عن بعض المدرسين ي
ويصعب عليه من خالل تحقي دور القيادي ,فكيف يكون القااد أ ل كفاءة علميقة وخبقرة!
كزلال يكون لديه القدرة عل االتصال الفعال المزدو مق المدرسقين و التالميقز والعقاملين
واآلباء وتهيئة المااسبات للقياو بهزا االتصال عقن طريق الوسقاال الميتلفقة المتقوفرة لديقه
بالمدرسة ...وأن تتوفر لديقه القروح الديمقراطيقة فقي إدارة الجلسقات والماا شقات ويعقرف
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كيف يتعامل م الااس عل اختالف اتجاهاتهع بعهف وسهولة مقن غيقر تكبقر واسقتعالء،
وتشجيعهع وتحفيزهع للعمل والثااء عليهع(.)28

وظائف مدير المدرسة:
إن القيققادة الااجحققة تعمققل علق تققوفير ماققال اققحي عققاو بالمدرسققة يعمققل كققل فققرد فيققه
بارتيققاح ،وتسققود فيققه عال ققات طيبققة بققين كققل العققاملين فققي المدرسققة ,ي ق تعمققل اإلدارة
الحازمققة علق تققوفر الاظققاو واالسققتقرار فققي المدرسققة ،وإن األداء يتحسققن فققي ظققل القيققادة
المبتكرة التي تسقتهي دفق العقاملين للعمقل واسقتثارة جهقودهع والتاسقي بياهمقا ومقن هقز
الوظااف:
سع يهتع بالواجبات التي يغلب عليها الهاب اإلداري والتاظيمي.
سع يهتع بالواجبات التي يغلب عليها الهاب الفاي والمهاي.
ت كد بعض الدراسات الميدانية من خالل نتااجها الحديثة التي او بها البا ثون في
مجال اإلدارة عاو  1991والتي أجريس عل عياة من المقديرين فقي المقدارس والشقركات
الصااعية والتجارية فقد توالس الاتااو فيها إل تشابه األدوار والوظااف اإلدارية تشابها
كبيرا في كل من بريهانيا -أمريكا-استراليا ي وجدت بعض الفرو لعل أهمها:
إن مديري المدارس ياشغلون ب دارة األعمقال اليوميقة للمدرسقة بدرجقة قد ال
تمكاهع من التفكير والتيهين المستقبلي.
إن مديري المدارس تتمركز وظيفتهع ول األفقراد واأل قياص مقن معلمقين
وعاملين وتالميز وآباء.
إن سلهة مديري المدارس ا ل من نظرااهع في الميادين األخر السيما فيمقا
يتعل بالمصادر المادية والبشرية.
إن مقققديري المقققدارس أكثقققر عرضقققة للقققرأي العقققاو و قققد يسقققبب نلقققال بعقققض
ال غوط عليهع.
إن عمليات السلهة وتفوي ها واال تراك في اتيان القرار أ ل بكثير بالاسقبة
لمديري المدارس.
إ ن مقديري المقدارس يواجهقون مشقكلة نققم العقاملين فقي اليقدمات الكتابيققة
والسكرتارية بصورة أكثر.
وخالاة القول إن الوا ق يشقير إلق أن كثيقرا مقن مقديري المقدارس ييصصقون
و تا كبيرا للاوا ي اإلدارية ،مما ي ر بواجباتهع فقي الاقوا ي األخقر  ،فقي الو قس القزي
يستهيعون فيه إسااد كثيقر مقن األعمقال لغيقرهع مقن العقاملين بالمدرسقة .ومقن أهقع المهقاو
اإلدارية والفاية التي يقوو بها مدير المدرسة هو مس وليته عن األعمال التالية سواء بافسه
أو فوض لها غير وهي:
عمل الجدول اليومي بعد جم كل البيانات والمعلومات الالزمة لعمله.
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اإل راف عل الاشاط المتصل بالمااهو باإلضقافة إلق اإل قراف علق عمقل
المدرسين بالفصول الدراسية.
مقابلة اآلباء وغيرهع من الزاارين وماا شة مشكالت المدرسة معهع.
اإل راف عل االختبارات وتافيزها وتلييم نتااجها.
مال ظقققة غيقققاب وتقققأخير الهقققالب ودراسقققة أسقققباب فشقققل بعقققض الهقققالب
ومساعدتهع في التغلب عليها.
توفير ساار اإلمكانيات المادية الالزمة لحسن سقير العمليقة التعليميقة بمقا فقي
نلال الكتب والمقاعد.
تاظيع السجالت المدرسية و فو ملفات التالميز ومرا بة أعمال الميزن.
تاظيع السجل الياص بمواظبة المعلمين والموظفين.
مرا بة تافيز الجدول المدرسي طوال اليوو الدراسي.
ومن هاا يمكن القول بأنه ال يمكن الفصل بين الاقوا ي اإلداريقة والفايقة فقي إدارة
المدرسة؛ ألنهما تسعيان لتحقي أهداف التعليع والتربية في المدرسة.
هاقققاك بعقققض الصقققعوبات التقققي تواجقققه مقققدراء المقققدارس فقققي يقققادة الم سسقققات
التعليمية.
 -1اجققة مققدراء المققدارس إلقق اإلعققداد والتأهيققل واإلتمققاو بققبعض المهققارات
والكفايات.
 -2اتسققا دااققرة السققلهات التعليميققة والققدور المتو ق مققن مققديري المققدارس فققي
نجاح المدرسة.
 -3عدو التوفي بين المهاو اإلداري والفاية من ي بعقض المهقاو خااقة إدارة
الو س.
 -1ضققرورة متابعققة الجديققد مققن األبحققاث فققي عمليققة تحقيقق الامققو الشيصققي
والمهاي لمدير المدرسة.
 -1ضعف أداء بعض المعلمين في التدريظ أد إل عدو فعالية المدرسة.
 -6عدو االهتماو باإلمكانيات والموارد بالمدارس و لتها أ يانا.
 -7عدو االهتماو بالو س كمهمة إدارية وتوزيعه عل بعض المهاو المدرسية.
 -9ال توجد أية وافز لمديري المدارس سواء المادية أو المعاوية.
ومن خقالل مقا تقع عرضقه فقي هقزا البحق يمكقن الققول أن معظقع المقدارس اليقوو
ياقصها الكثير بل الكثير جدا للقياو بمهامها عل الوجه األكمقل والمهلقوب ماهقا ،وبقالاظر
إل ق عققدة أمققور نجققد عل ق رأسققها مققن يتققول إدارتهققا فهققع ليسققوا مققن الم ق هلين للقيققادة
والواول بها إل بر األمان ،ولعل ما نرا اليوو في تلقال المقدارس مقن تيقبن وعشقوااية،
ومراو ة في العمل اإلداري والفاي بها ف نه ال يزال يشوبه القصور وال قعف الواضقل ؛
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مما أد إل فقدان تلال المدارس كم سسات تربوية وتعليمية يمتها وعدو يامها باألعمال
الماوطة بها. .

إجراتات البحث:
منهج البحث :تحدد ماهو البحق فقي إطقار المشقكلة وأهقدافها ,يق تهقتع مشقكلة البحق
بدراسققة الوض ق الققراهن وجم ق البيانققات عاققه وتحليلهققا فققأن المققاهو المالاققع هققو المققاهو
الوافي التحليلي.
مجتمبا البحببث :تكققون مجتمق البحق مققن فئققة المعلمققين بمر لققة التعلققيع األساسققي والققزين
يشكلون الغالبية العظم في الم سسات التعليمية بماهقة جاوب الزاوية.
عينة البحث  :تكونس عياة البح من ( )111معلع ومعلمة ,وهو ما يمثل نسبة  %21من
المجتم الكلي بهريقة العياة العشوااية البسيهة لمعرفة أرااهع ول دور اإلدارة في القياو
بعملها.
أداة البحببث :تمثلققس أداة البح ق فققي إعققداد اسققتبيان مققن بققل البا ق لتحديققد دور اإلدارة
المدرسية في يادة الم سسة التعليمية ,من خالل االطال عل أدبيات البح التقي تااولقس
موضو البح  ,ي تكونس األداة في اورتها الاهااية من ( )11فقرة تقع عرضقها علق
مجموعققة مققن المحكمققين مققن نوي اليبققرة واالختصققاص ,يق بلققد عققددهع ( )11أسققاتزة
يقومون بتقدريظ مقادة اإلدارة المدرسقية بكليقات التربيقة ,ونلقال للتحقق مقن مقد مالءمقة
األداة للموضو  ,ي اتب البا مقاس ليكرت الثالثي( أواف -ال أواف  -ال أدري ).
صببدا األداة :اعتمققد البا ق فققي اققد األداة عل ق آراء المحكمققين مققن خققالل إبققداء
المال ظات لالستعانة بها في بااء االستبيان.
ثبببات األداة :لقيققاس مققد ثبققات األداة  ,اعتمققد البا ق علق طريقققة (ألفققا كرونبققال )
ي والس درجة الثبات  %91وه عالية يمكن الوثو بها.
المعالجببة اإلالببائية :لتحقيقق أهققداف البحقق وتحليققل البيانققات تققع اسققتيداو التكققرارات
والاسب المئوية:

عرض وتحليل النتائج:
للتعرف عل دور اإلدارة المدرسية في يادة الم سسات التعليمية من خالل استجابات
أفراد العياة من خالل الاسب المئوية كما هو موضل بالجدول ()1
جدول ()1
دور اإلدارة المدرسية فيما يتعل باألمور اإلدارية سب استجابات أفراد العياة
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ال

ال

أواف

أدر
%11

الفقرة

أواف

نتااو اإلدارة عمل كل العاملين بها

%11

%11

%61

%21

%11

%71

%1

%21

%11

%31

%11

%61

%21

%21

تحدد اإلدارة المهاو اليااة لكل العاملين داخل الم سسات سب
وظاافهع
تاظع اإلدارة السجالت والملفات اليااة بالعاملين كافة والرجو إليها
عاد ال رورة
تعقد اإلدارة اجتماعات دورية م العاملين بها مت رأت نلال
تقويع اإلدارة ب ادار بعض القرارات الحكيمة الستمرار عمل
الم سسة فيما ييم بعض األعمال

يت ل من الجدول الساب أن متابعقة اإلدارة عمقل العقاملين بهقا مقن مقوظفين ومعلمقين
وطققالب ققد جققاء باسققبة ( )%11أواف ق بيامققا جققاءت ( )%11ال أواف ق فققي ققين كانققس
( )%11نسبة ال أدر  ,ربما يرج السقبب ألن اإلدارة لقديها أعمقال آخقر جعلتهقا ال تتقاب
باستمرار كل ما يقوو به العاملون بها .كما جقاءت نسقبة ( )%61بقأن اإلدارة تحقدد المهقاو
اليااة لكل العاملين بهقا مقن مقوظفين ومعلمقين وطقالب سقب وظقاافهع ,وجقاءت نسقبة
( )%21ال أواف ق بمعا ق أن اإلدارة ال تقققوو بتحديققد المهققاو اليااققة لكققل العققاملين ,كمققا
جاءت نسبة ( )%11هي األخر ال أدري ,وهزا يدل عل أن كل العاملين باإلدارة يتلقون
األوامر التي توكل إليهع وتحدد المهاو المهلوبة من أدااهع ,بياما جاءت الاسبة القليلقة غيقر
مواف  ,وهزا يدل هقو اآلخقر علق بعقض اإلدارات التقي توكقل فقي أعمالهقا لمجموعقة مقن
العاملين دون غيرها أو تركز عل المعلع دون الهالب أو الموظف دون المعلع.
وكانس نسبة ( )%71أواف تدل عل أن اإلدارة تاظع كافة السجالت والملفات اليااقة
بالعاملين بها والرجو إليها عاد ال رورة أو الحاجة ,بياما جقاءت نسقبة ( )%1ال أوافق
وهي ليلة مقارنة بغيرها ,بياما جاءت نسبة ( )%21ال أدري إنا ما كان هااك تاظيع أو ال
يوجد نلال التاظيع وهزا يدل علق أن الاسقبة الكبيقرة مقن اسقتجابات أفقراد العياقة أوضقحس
بأن اإلدارة تهتع بتاظيع سجالتها وملفاتها تاظيماي لمعرفة المعلومات عن كل ع ويا بها.
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في ين جقاءت نسقبة ( )%11أوافق تقدل علق أن اإلدارة تعققد اجتماعقات دوريقة مق
العاملين داخل الم سسات التعليمية مت رأت نلال ,بياما كانس نسبة ( )%31ال أواف تدل
عل ق أن اإلدارة ماظمققة فققي عقققد اجتماعاتهققا م ق العققاملين بهققا ,أمققا الاسققبة القليلققة كانققس
( )%11ال أدري تدل عل إنا ما كانقس هاقاك أاقال اجتماعقات داخقل الم سسقة التعليميقة
تقققوو بهققا اإلدارة  ,وهققزا يققدل عل ق أن أغلققب إدارات المققدارس تعقققد فققي اجتماعققات م ق
العاملين بها والبعض اآلخر ربما ير أن االجتماعات غير كافية أو تكاد تكون ليلة ,بياما
تافي المجموعة القليلة وجود اجتماعات من هزا القبيل اللهع فقي أو قات نقادرة كبدايقة العقاو
الدراسي أو االمتحانات.
جدول ()2
يبين دور اإلدارة المدرسية فيما يتعل باألمور الفاية سب استجابات أفراد العياة
ال

ال

أواف

أدر
%1

الفقرة

أواف

1

تهتع اإلدارة باألنشهة داخل الم سسة التعليمية.

%71

%31

2

تقوو اإلدارة باإل راف عل الجداول المدرسية ومتابعتها.

%91

%1

%21

%11

%11

%31

%21

%31

%11

%71

%1

%21

3
1
1

تتاب اإلدارة إنجاز األعمال التي يقوو بها العاملون داخل الم سسة
التعليمية.
تقدو اإلدارة بعض الحوافز المادية والمعاوية أثااء ياو العاملين بها
باألعمال الماوطة بهع.
تتاب اإلدارة مواظبة العاملين بها من معلمين وموظفين وطالب من
ور وغياب

يت ل من الجدول السقاب أن الاسقب الكبيقرة التقي تحصقلس علق معقدالت عاليقة هقي
( )%71تهققتع اإلدارة باألنشققهة داخققل الم سسققة التعليميققة ,ونسققبة ( )%91تقققوو اإلدارة
باإل راف علي الجداول المدرسية ومتابعتها ,ونسبة( )%11تتاب اإلدارة المدرسية إنجاز
األعمال التي يقوو بها العاملون داخقل الم سسقة التعليميقة ,فقي قين جقاءت نسقبة ()%11
تقدو اإلدارة بعض الحوافز المادية والمعاوية أثااء ياو العاملين بها باألعمال الماوطة بهع,
بيامققا جققاءت نسققبة ( )%71تتققاب اإلدارة مواظبققة العققاملين بهققا مققن معلمققين ومققوظفين
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ور وغياب ,وكل ما نكر د يرج السبب فيه إل أن عمل اإلدارة يتهلب

متابعة سواء في الاشاط الزي يعمقل داخقل الم سسقة التعليميقة أو الجقداول وكيفيقة وضقعها
ومن يقوو بمتابعتها واإل راف عليها ومتابعة العاملين في إنجاز األعمقال التقي تهلقب مقن
العاملين’ بياما إعهاء الحوافز المادية والمعاوية ازت عل نسبة أ ل ,وهزا يدل عل
اإلمكانيققات مققن إدارة التعلققيع وعققدو التشققجي  ,أمققا فيمققا ييققم متابعققة

لة

ققور وغيققاب

العاملين فهو عمل أايل لإدارة الستمرار العمل ت ال تحدث الفوض داخقل الم سسقة
التعليمية.
جدول ()3
يبين دور اإلدارة المدرسية فيما ييم العال ات اإلنسانية سب استجابات أفراد العياة
أواف

الفقرة

تتسع اإلدارة باالتزان والدبلوماسية أثااء التعامل بهقا ( مقوظفين ,معلمقين%31 ,

ال

ال

أواف

أدر

%11

%21

 1طالب).
تعمل اإلدارة عل ب روح التعاون بين العاملين بهقا ( مقوظفين ,معلمقين%11 ,

%11

%31

 2طالب) .
تسهع اإلدارة في ل بعض المشكالت التي تواجه العاملين بها (مقوظفين%61 ,

%21

%21

 3معلمين ,طالب) .
تس قهع اإلدارة فققي الققربن بققين م سسققات المجتم ق والعققاملين بهققا مققن أجققل %21

%11

%31

 1تزليل الصعاب التي تواجه عمل اإلدارة.
تققوفر اإلدارة مققا فققي وسققعها مققن إمكانيققات تسققاعد العققاملين بهققا عل ق أداء %11

%11

%1

 1أعمالهع.

يت ل من الجدول الساب أن نسبة ( )%11تتسقع اإلدارة بقاالتزان والدبلوماسقية أثاقاء
التعامل بها ( موظفين ,معلمين ,طالب) كانس غيقر موافققة .ونسقبة ( )%11تعمقل اإلدارة
علق بق روح التعقاون بقين العقاملين بهققا ( مقوظفين ,معلمقين ,طقالب) هقي غيقر موافقققة.
ونسبة ( )%61من استجابات أفقراد العياقة قول إسقهاو اإلدارة فقي قل بعقض المشقكالت
مجلة كليات التربية

العدد السابع

مــاس  7102م

اإلدارة المدرسية ودورها في قيادة المؤسسات التعليمية

د.محمد أمحمد عمر غزالة

التققي تواجققه العققاملين بهققا داخققل الم سسققة التعليميققة ,فققي ققين جققاءت نسققبة ( )%11هققي
األخر غير موافقة تسهع اإلدارة في الربن بين م سسات المجتم والعاملين بها من أجل
تققزليل الصققعاب التققي تواجققه عمققل اإلدارة داخققل الم سسققة التعليميققة ,كمققا جققاءت نسققبة
()%11هي األخر غير موافقة باما ( )%11تواف عل

أن اإلدارة توفر ما في وسعها

من إمكانيات تساعد العاملين بها عل أداء أعمقالهع ,وهقزا يقدل علق أن أكثقر الاسقب غيقر
موافقة عل

ل المشكالت ,وكانس األكثر موافققة وهقزا يرجق إلقي التقصقير الواضقل فقي

عمل اإلدارة المدرسية من ي العال ات اإلنسانية أي بعقدو وجقود مثقل هقز العال قات أو
عدو االهتماو بها ,وربما يرج السبب –أي اي -إل انشغال اإلدارة باألعمال اإلدارية أكثقر
وبالتالي ال يحظ العاملون بأي وافز ترف من أدااهع.

الخاتمة :
 إن دور اإلدارة المدرسية فيما يتعل باألمور اإلدارية كانس أعلق نسقبة قد قازت علقي( )%71وه إن اإلدارة تاظع كافة السجالت والملفات اليااة بالعاملين بها من موظفين
ومعلمين وطالب وترج إليها عاد ال رورة.
 إ ن دور اإلدارة المدرسية فيما يتعل باألمور الفاية كانس د سجلس أعلق نسقبة ()%91اهتماو اإلدارة باإل راف علي الجداول المدرسية ومتابعتها ,ونسب’ ( )%71تتاب اإلدارة
المدرسية مواظبة العاملين بها من

قور وغيقاب وهقزا أكثقر مقا تركقز عليقه اإلدارة فقي

معظع الم سسات.
 إن دور اإلدارة المدرسققية فيمققا يتعلق بالعال ققات اإلنسققانية كانققس أعلق نسققبة ققد ققازت( )%61إسهاو اإلدارة في ل بعض المشكالت التي تواجه العقاملين بهقا داخقل الم سسقة
التعليمية وتزليل الصعاب التي تواجه عمل اإلدارة داخل الم سسقة التعليميقة ,وكقزلال نسقبة
( )%11تققوفر مققا فققي وسققعها مققن إمكانيققات تسققاعد العققاملين بهققا علق أداء أعمققالهع وهققي
نتيجة ماهقية باعتبار قغل اإلدارة الشقاغل هقي قدرتها علق

قل المشقكالت التقي تواجقه

العاملين بها وتوفير كل ما من أنه أن يساعد في سير العمل بتلال الم سسات.
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ومببن خببالل مببا سبببل يمكببن القببول أن مببن سببوت مظبباهر اإلدارة المدرسببية مببا
يلي:
 -1عدو االهتماو بمظقاهر المقدارس مقن الاا يقة الجماليقة والمحافظقة عليهقا فهقي
دااما في ايانة دورية دون جدو .
 -2عدة مدارس ياقصها الاظاو سواء بالداخل أو اليار من ي دخول الهالب
إليها واليرو ماها.
 -3من يقوو ب دارة تلال المقدارس هقع مقن غيقر المق هلين أو المقدربين علق يقادة
هز المدارس.
 -1إعهاء الصال يات لمعظع العاملين بالمدارس األمر الزي أفسد العمل بهقا فقي
الو ققس الققزي تكققون فيققه الصققال ية المهلقققة للمققدير وناابققه وأخصققااية دون
غيرهع.
 -1ليظ للو س دور في تاظيع المدارس فكثير مقا تقر هقدرا لقه إمقا ب قيا أيقاو
من الدراسة أو الحصم اليومية دون أي مبرر أو تعويض لزلال.
 -6غياب الدعع والحوافز لمقديري المقدارس قد يكقون سقببا فقي التسقيب اإلداري
بتلال المدارس.
وانهال ا من هز الم قرات ف ناقا اليقوو أمقاو ماعهقف خهيقر لسقوء إدارات المقدارس
والتقليديقققة التقققي مازالقققس توفرهقققا عقققن أداء أعمالهقققا ووظاافهقققا ،فاألسقققاس هقققي اإلدارة
المدرسققية الااج حققة المتهققورة والاقلققة للتقققدو العلمققي والتققي تقققود الم سسققات التعليميققة إلق
التقققدو ،بمققا تقدمققه تلققال اإلدارات مققن خققدمات سققواء للهققالب أو المعلمققين أو العققاملين أو
اإلمكانيات والكيفية لتحسياها واالسقتفادة ماهقا ،هقزا كلقه يحتقا إلق إدارة مدرسقية ناجحقة
للقياو بتلال األعمال الماوطة بها

التوصيات:
في مجال عمل اإلدارة المدرسية ودورها القيقادي للم سسقات التعليميقة

يواي البا
األخر بالتالي:
-1وض وانين ولواال تام عل الزين يشغلون اإلدارة المدرسية من ي تيصصاتهع،
وكفاءتهع ،وخبرتهع في هزا المجال.
-2عمققل دورات تدريبيققة وتاشققيهية لمققديري المققدارس مققن قين آلخققر لمققواكبتهع التهققور
اإلداري.
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-3وضق بققرامو مو ققدة علق مسققتو جميق المققدارس تحققدد فيققه المهققاو واالختصااققات
بحي يتع تقييمها ،ومعرفة جودتها مستقبال.
-1وض ق خهققن تتااسققب بققين اإلدارة المدرسققية وبقيققة الم سسققات األخققر نات العال ققة
بالعمل المدرسي ،من أجل تهوير عمل اإلدارة.
-1تقققوفير جميق ق متهلبقققات عمقققل اإلدارة المدرسقققية مقققن يق ق األثقققاث المدرسقققي وبقيقققة
المستلزمات األخر التي تيصها.
-6الحد من التسيب اإلداري ،والزي بدأ واضحيا في بعض المدارس األمقر القزي جعقل تلقال
الم سسات ضعيفة في أدااها.
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