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يف ِىارهخ ثؼض ادلىالف ادلذسعُخ  اًلثتذائُخدوس إداسح ادلذسعخ 
 مبٕغمخ ػغري اٌتؼٍُُّخ

ػجذ ادلىىلاٌغُت زلّذ اثشاهُُ  . د 
أعتبر اإلداسح واٌتخغُظ اٌرتثىٌ ادلغبػذ 

 وٍُخ اٌرتثُخ ربِؼخ ادلٍه خبٌذ
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ة بعض ا١تواقف ا١تدرسية ٔتنطقة عسَت التعليميةدكر إدارة ا١تدرسة االبتدائية يف مواجه
 د / الطيب دمحم ابراىيم عبد ا١توُف

ا١تلخص:
ىدفت الدراسة التعرؼ إُف موقف اٞتهاز اإلدارم اب١تدارس االبتدائية ٔتنطقة عسَت التعليمية ٕتاه بعض ا١تواقف ا١تدرسية كا٠تاصة بكلو         

استبانة طيًبقت على أعضاء اٞتهاز اإلدارم بتلك ا١تدارس، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي، مع من ا١تعلم كالتلميذ، كمت ذلك من خبلؿ 
 االعتماد على ا١تقابلة الشخصية كاالستبانة بوصفهما أداتُت من أدكات ىذا ا١تنهج، كما استعانت ابإلحصاء ١تعاٞتة البياانت كا١تعلومات

انة(، كخلصت الدراسة لعدة نتائج توضح دكر إدارة ا١تدرسة االبتدائية ٔتنطقة عسَت التعليمية يف ا١تستقاة من أداة الدراسة األساسية )االستب
يغ ا١تنطقة مواجهة بعض ا١تواقف ا٠تاصة اب١تعلم كا١تتعلم كمنها: يف حالة تغيب أحد ا١تعلمُت أكثر من ا١تدة ا١تسموح هبا، فعلى إدارة ا١تدرسة تبل

،  كيف حالة اعتداء تلميذ على تلميذو آخر فًتل إدارة ا١تدرسةأك اإلدارة التعليمية حىت تتخذ  البلـز معو، أك يكتفي بتوجيو انتباىو شفهينا أكالن
معاٞتة كلو منهما كمراقبتهما، أك يتم استدعاء كِف أمر كلو منهما كٖتميلهما ا١تسئولية، ككذلك عند مبلحظة حدكث خطأ من أحد ا١تعلمُت 

ا عن خطأ ا١تعلم، أك عدـ إاثرة ىذا أماـ التبلميذ فبلبد من ٤ت اكلة لفت نظر ا١تعلم خارج الفصل، أك ٯتكن التدخل لتحويل انتباه التبلميذ بعيدن
من التوصيات أ٫تها: كضع معايَت ٖتدد اختيار مديرم ا١تدارس  مع ا١تعلم على أف يثبت ذلك يف تقريره، كما خلصت الدراسة إُف عدد و

ايَت ٭تدد كفاءهتم كمدل صبلحيتهم ١تهمة اإلدارة ا١تدرسية، كالًتكيز يف الدكرات التدريبية على مناقشة ا١تواقف كككبلءىا؛ ألف كجود ىذه ا١تع
 كا١تشكبلت اليت تواجو اإلدارة ا١تدرسية ككيفية إ٬تاد اٟتلوؿ السليمة ٢تا.

The Role of the Primary School Administration at Asir Educational Directorate in 

Encountering some  School Situations 

Abstract: 

This study aimed at identifying  the role of the administrative system  of the primary 

schools at Asir Educational Directorate towards some of the school situations related to  

both teacher and student. The study was carried out through a questionnaire given to the 

administrative staff of the schools using a descriptive approach and personal interviews. 

Data collected from the questionnaire were statistically treated. The findings of the 

study revealed several results that explain the administrative role of primary schools at 

Asir Educational Directorate regarding special situations concerning teachers and 

students: In the event where a teacher is absent more than acceptable, the administrative 

role of the school is obligated to report the educational administration in the region in 

order to take the necessary procedures, or to simply notify him orally as a first process. 

In the case of a student assaulting another student the school administration sees that 

both students should be addressed properly and monitored /or their parents are called 

upon and held accountable . When one of the teachers makes an error in front of his 

students,  his attention should be drawn outside the classroom, or, an intervention 

should be done to  divert the students' attention from the teacher's behavior. Sometimes, 

this wrong behavior is not discussed with the teacher but it is proved in his report. The 

study presented  a number of recommendations such as setting standards for selecting  

school managers and deputies as these standards determine the efficiency and suitability 

of school management . The training sessions should also focus on discussing  

situations and problems faced by school administration and how to find the right 

solutions. 

Keywords: the administrative system  -  primary schools - school situations 
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:اإلطار العام للدراسة
 ادلقدمة:

يواجو تطوير التعليم كٖتديثو يف كقتنا اٟتاضر كثَتنا من التحدايت كا١تتطلبات، من أ٫تها كجود إدارة مدرسية علمية
يقة ا١تشاركة كالتعاكف كالفهم ا١تتبادؿ، حيث أصبحت اإلدارة ا١تدرسية عملية مهمة يف حديثة يقـو هبا أكثر من فرد بطر 

اجملتمعات ا١تتقدمة، كتزداد أ٫تيتها ابستمرار بزايدة اجملاالت كالنشاطات اإلنسانية كاتساعها، ككثرة التحدايت اليت تواجهها.
كنظرايتو، كىي تتطور كتتجدد حىت تتبلءـ مع  كاإلدارة بشكلو عاـ علم من العلـو لو مقوماتو كأسسو كأصولو 

ظركؼ اجملتمعات كتتعايش معها كمع تقدمها من خبلؿ التفاعل اليومي بُت مدير ا١تدرسة كا١تعلمُت كالبيئة ايطة )آؿ 
(. ُٗ، ص.َُِْانجي، 

ا إضافينا من أجل أف تواجو ا١ت   درسة كتديرىا بطريقة كعليو فإف إدارة مدرسة القرف اٟتادم كالعشرين تتطلب جهدن
عصرية حضارية كدٯتقراطية متوازنة كمدركة ٟتجم التحدايت اليت تواجهها، كيكوف ذلك من خبلؿ التخطيط الدقيق 

(. فاإلدارة ا١تدرسية قيادة (Cranston, 2002, p.13لؤلىداؼ الًتبوية اليت تسعى ا١تنظومة التعليمية لتحقيقها 
عنصر كقوامها: ٖتديد األىداؼ، كالتخطيط، كالتوجيو، كاإلشراؼ، كالتقوًن  رشيدة كعملية تنظيمية تشمل أكثر من

ا١تستمر، كتعد اإلدارة ا١تدرسية الناجحة حجر الزاكية يف العملية التعليمية كالًتبوية فهي اليت ٖتدد ا١تعاَف كترسم السبيل كتنَت 
 (.Botha,2006,p.25الطريق أماـ العاملُت يف ا١تيداف )

أف كل عناصر اإلدارة ا١تدرسية بدءنا من مدير ا١تدرسة حىت العامل اإلدارم يعملوف على ٖتقيقكيدؿ ىذا على 
األىداؼ الًتبوية كالتعليمية ا١تنشودة كإ٧تاحها بركح التعاكف كا١تشاكرة على أساسو من العبلقات اإلنسانية، فاإلدارة ا١تدرسية 

ة كمستول األداء، كذلك من خبلؿ توعية العاملُت يف ا١تدرسة كتبصَتىم الواعية هتدؼ إُف ٖتسُت العملية التعليمية كالًتبوي
 ٔتسئولياهتم كتوجيههم التوجيو الًتبوم السليم.

كلقد أكدت بعض البحوث كالدراسات مدل أتثَت سلوؾ اإلدارة ا١تدرسية )ا١تدير، كالوكيل، كا١ترشد الطبلي( على 
ٔتا ينعكس على نتائج العمل إما إ٬تاابن أك سلبنا؛ لذا فإف اختيار اإلدارة  سلوؾ ا١تعلمُت كالطبلب كيف رفع ركحهم ا١تعنوية

ا١تدرسية ا١تناسبة لو أ٫تية كبَتة يف ٖتقيق الرضا الوظيفي للمعلمُت، حيث ينعكس رضاىم بشكلو إ٬تاي على ٖتصيل 
(؛ َٗ، ص.ََُِأك ا١تتعلم )٤تيلي، التبلميذ، كابلتاِف تستطيع تلك اإلدارة الواعية مواجهة أم مواقف يتعرض ٢تا ا١تعلم 

كلذلك فإف فاعلية اإلدارة ا١تدرسية الواعية تتمثل يف ٖتقيق أىدافها كمواجهتها للمواقف ا١تختلفة اليت يتعرض ٢تا ا١تعلموف 
(، ُُٗىػ، ص.َُّْكالطبلب، كيتوقف ذلك على ٪تط القيادة الذم تتبعو يف عبلقتها اب١تواقف ا١تختلفة )عبد ا٠تالق،

سلوب القيادم لئلدارة ا١تدرسية يؤدم دكره يف كيفية مواجهة ا١تواقف كالصعوابت اليت يتعرض ٢تا ا١تعلموف كالطبلب فاأل
من خبلؿ الًتكيز على احتياجات ا١تعلمُت، كاالىتماـ بتحقيق أىدافهم، كيف حالة إ٫تاؿ ٖتقيق تلك االحتياجات 

العمل، كينعكس ذلك يف سلوكهم داخل ا١تدرسة كخارجها كبدكره  كاألىداؼ يتولد لدل ا١تعلمُت عدـ الرضا كالتكاسل يف
(.ِْْىػػ، ص.ُّّْينعكس على سلوؾ التبلميذ )ا١تغيدم،

كحيث إف ا١ترحلة االبتدائية ىي بداية السلَّم التعليمي ّتميع مراحل التعليم األخرل، كٖتظى ابىتماـو ابلغو يف ٚتيع 
ية ٓتاصةو نظران ألهنا ىي األساس الذم تبٌت عليو بقية ا١تراحل التعليمية األخرل،الدكؿ بعامةو كيف ا١تملكة العربية السعود

كىي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة ٚتيعان، كتزكدىم ابألساسيات من العقيدة السليمة كاالٕتاىات السليمة كا٠تربات 
(.ُْٗ، ص.َُِْكا١تعلومات كا١تهارات )آؿ انجي، 
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دائية يف السلم التعليمي فإهنا ٖتتاج إُف إدارة كاعية قادرة على التعامل مع ا١تواقف ا١تختلفة،كنظرنا أل٫تية ا١ترحلة االبت
كمن ا١تعتقد أف اجملتمع ا١تدرسي يتعرض دائمنا للكثَت من ا١توقف ا١تدرسية اليت تتعلق ابلتبلميذ كمعلميهم أك ابلعملية

درسة يستجيب ٢تذه ا١تواقف بطريقة تعرب عن ٪تط إدارتو التعليمية نفسها، ككل عضو من أعضاء اٞتهاز اإلدارم اب١ت
ا١تدرسية، أك عن أسلوب تفاعلو كتعاملو مع التبلميذ كمعلميهم. كتتناكؿ ىذه الدراسة بعض ا١تواقف ا١تدرسية اليت يتعرض 

٢تا كله من ا١تعلم كالتلميذ، ككجهة نظر اإلدارة ا١تدرسية ٕتاه ىذه ا١تواقف.
 اس هبا: مشكلة الدراسة واإلحس

الحظ الباحث من خبلؿ: الزايرات ا١تيدانية للمدارس، كإشرافو على طبلب الًتبية العملية ١تراحل التعليم ا١تختلفة، 
كقيامو ٔتقاببلت مع بعض مديرم ا١تدارس االبتدائية كككبلءىا ٔتنطقة عسَت التعليمية، ككذلك نتائج بعض الدارسات 

م يف التصدم لبعض ا١تواقف ا١تدرسية اليت ٗتتص ببعض جوانب العملية التعليمية؛ ٦تا السابقة أف ىناؾ تفاكحن بُت كلو منه
 يؤدم إُف عدـ الضبط كابلتاِف عرقلة النظاـ ا١تدرسي.

( إُف أف السلوؾ ا١تتبع من اٞتهاز اإلدارم للمدارس يف كيفية تعاملها مع ََِٖكلقد أكدت دراسة )الشيزاكم،    
ة ا١تختلفة اليت يتعرض ٢تا ا١تعلموف كالطبلب يتوقف على النمط القيادم السائد لدل اإلدارة الصعوابت كا١تواقف ا١تدرسي

ا١تدرسية ا١تتوسطة يف منطقة عسَت التعليمية، كأكدت الدراسة يف نتائجها أف النمط القيادم السائد ىو النمط الدٯتوقراطي 
 ,Brvenik-Estrellaة، كما أشارت دراسة كلو من )الذم انعكس ابإل٬تاب على سلوؾ اإلدارة ا١تدرسية بدرجةو عالي

إُف كجود معوقات إدارية كفنية تواجو اإلدارة ا١تدرسية، كأف استخدامها للنمط الدٯتوقراطي أك الشورم ٭تد من   (2013
واء من تلك ا١تعوقات كيسهم إ٬تاابن يف كيفية معاٞتتها للمواقف كا١تشكبلت اليت تتعرض ٢تا يف أثناء اليـو الدراسي س

( كجود صعوابت كمواقف تواجو اإلدارة ََِٗا١تعلمُت أـ التبلميذ أـ أكلياء األمور، كما أكدت أيضنا دراسة )الغامدم،
( علي التعرؼ َُِٓا١تدرسية يف ا١ترحلة االبتدائية يف ا١تناطق النائية ٔتحافظة ا١تخواة التعليمية، كركزت دراسة )آؿ جبار،

سية يف ا١تملكة العربية السعودية على التصرؼ يف بعض ا١تواقف ا١تدرسية كالكشف عن نقاط إُف مدل قدرة القيادة ا١تدر 
 القوة كالضعف يف ىذه التصرفات.

كحيث إف اجملتمع ا١تدرسي يتميز أفراده ببعض السمات كا١تسئوليات ا٠تاصة بكلو منهم اليت ٗتتلف من فردو آلخر، 
يد كجهة نظر كلو من ا١تدير، الوكيل، كا١ترشد الطبلي يف التصرؼ يف كىذا ما جعل الباحث يقـو هبذه الدراسة لتحد

ا١تواقف ا١تدرسية اب١تدارس االبتدائية ٔتنطقة عسَت التعليمية.
 تساؤالت الدراسة:

لتحقيق أىداؼ الدراسة ٭تاكؿ الباحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:      
ت اإلدارة ا١تعاصرة؟ما األسس النظرية لئلدارة ا١تدرسية يف ضوء أدبيا-
        ما طبيعة ا١تواقف ا١تدرسية اليت يتعرض ٢تا اٞتهاز اإلدارم؟-
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات أفراد عينة الدراسة حوؿ دكر اٞتهاز اإلدارم ٕتاه ا١تواقف ا١تدرسية -

 مدرسة، كمرشد طبلي؟ مدرسة، ككيل ا١تختلفة تعزل إُف اختبلؼ مستول الوظيفة اإلدارية: مدير
أىداف الدراسة:

 استهدفت الدراسة التعرؼ إُف ما أييت: 
تعرؼ األسس النظرية لئلدارة ا١تدرسية ىف ضوء أدبيات اإلدارة ا١تعاصرة.-
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 تعرؼ طبيعة ا١تواقف ا١تدرسية الىت يتعرض ٢تا اٞتهاز اإلدارل.-
كر اٞتهاز اإلدارل ٕتاه ا١تواقف ا١تدرسية ا١تختلفة الىت تعزل إُف الكشف عن الفركؽ بُت متوسطات أفراد عينة الدراسة حوؿ د-

اختبلؼ مستول الوظيفة اإلدارية: مديرمدرسة، ككيل مدرسة، كمرشد طبلي.
أمهية الدراسة: 

 تنبع أ٫تية الدراسة اٟتالية ٦تا أييت: 
 داخل ىذا اجملتمع ا١تدرسي كخارجو.ٖتديد بعض ا١تواقف ا١تدرسية اليومية اليت يتعرض ٢تا ا١تعلم كا١تتعلم -
 معرفة أىم األسس النظرية لئلدارة ا١تدرسية.-
 التعرؼ إُف ٣تموعة من الضوابط كا١تعايَت اليت ٖتكم العمل ا١تدرسي ٕتاه ا١تواقف ا١تختلفة.-
ا١تعلم كا١تتعلم، يف ضوء معرفة كجهة نظر كلو من ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي يف احتواء ا١تواقف ا١تدرسية اليت يتعرض ٢تا -

 الضوابط كا١تعايَت السابقة اليت تعد ٤تكنا أك معيارنا.
ٯتكن االستفادة من ىذه اآلراء يف تطوير العملية التعليمية كمواجهة ا١تواقف ا١تختلفة اليت يتعرض ٢تا اجملتمع ا١تدرسي بعامةو -

كا١تعلم كالتلميذ ٓتاصةو.
 منهج الدراسة:

هج الوصفي التحليلي ابعتباره ا١تنهج الذم يسعى إُف مسح الظاىرة كٖتليلها بغية تقدًن استخدمت الدراسة ا١تن 
تصور ١تا ينبغي أف تكوف عليو يف ا١تستقبل، كذلك من خبلؿ ٖتديد مفهـو اإلدارة ا١تدرسية، أىدافها، كأ٪تاطها، كالتوصل 

صيات اليت تسهم يف تفعيل دكر اإلدارة ا١تدرسية اب١ترحلة من خبلؿ الدراستُت النظرية كا١تيدانية إُف تقدًن بعض النتائج كالتو 
االبتدائية يف مواجهة ا١تواقف ا١تختلفة اليت يتعرض ٢تا ا١تعلم كا١تتعلم.

 مصطلحات الدراسة:
 ادلواقف ادلدرسية:

از اإلدارة ا١تدرسية يقصد اب١تواقف ا١تدرسية ػػ إجرائينا يف ىذه الدراسة ػػ أهنا "ا١تواقف اليت يتعرض ٢تا ابلفعل جه 
كا١تتمثل يف ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي كتتصل ابلتبلميذ كمعلميهم يف أثناء سَت العملية التعليمية".

 اإلدارة ادلدرسية:
 ىناؾ عديده من التعريفات اليت تناكلت اإلدارة ا١تدرسية منها:        

تكامل فيما بينها يف مستوايهتا الثبلثة، الوطٍت )الوزارة(، عرفت على أهنا "٣تموعة من العمليات ا١تًتابطة اليت ت
كالي )اافظات كاألقاليم(، كاإلجرائي )ا١تدرسة( كذلك من أجل الوصوؿ إُف ٖتقيق األىداؼ الًتبوية ا١تنشودة" )عبدك، 

 (.ٔ، ص.ََِ
قل التعليمي )ا١تدرسة( من اإلداريُت كما عرفها البعض أهنا "اٞتهود ا١تنسقة اليت يقـو هبا فريق من العاملُت يف اٟت

كالفنيُت، من أجل ٖتقيق األىداؼ الًتبوية داخل ا١تدرسة ٔتا يتماشى مع ما هتدؼ إليو الدكلة من تربية أبناءىا تربية 
(.Dived,2013, p.6صحيحة كعلى أسس سليمة. )

 تدار هبا ا١تدارس، حىت ٯتكن ٖتقيق كٯتكن تعريف اإلدارة ا١تدرسية إجرائينا يف ىذه الدراسة أهنا "الكيفية اليت
أىدافها، من أجل إعداد أجياؿ كانشئة انفعة ألنفسهم كجملتمعهم".
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 حدود الدراسة:
اقتصر تطبيق اٞتزء ا١تيداين من الدراسة على اٞتهاز اإلدارم ا١تكوف من ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي من ا١تدارس 

١تربر الذم دفع الباحث للقياـ هبذه الدراسة على تلك ا١تدارس ىو كثرة ا١تواقف اليت االبتدائية ٔتنطقة عسَت التعليمية، كا
يتعرض ٢تا اٞتهاز نظرنا لصغر سن التبلميذ كعدـ إدراكهم لتصرفاهتم ا١تختلفة، ككذلك ما يواجو ا١تعلم من مواقف كثَتة

ق(.ُّْٕ/ُّْٔراسي األكؿ )جدان سواء داخل ا١تدرسة أـ خارجها، ك٘تت الدراسة اٟتالية يف الفصل الد
 الدراسات السابقة:

أسفرت الدراسة ا١تسحية اليت قاـ هبا الباحث حوؿ الدراسات السابقة، العربية منها كاألجنبية اليت عنيت ٔتوضوع 
الدراسة اٟتالية عن عديدو من الدراسات ذات الصلة ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة، كسيتم عرض بعضها كفق ترتيب زمٍت من 

 دث لؤلقدـ على النحو اآليت: األح
استهدفت دراسة "آؿ جبار " التعرؼ على دكر القيادة ا١تدرسية يف تطبيق برامج دمج الطبلب ذكل األحتياجات 
ا٠تاصة اب١تدارس األبتدائية ٔتنطقة عسَت التعليمية، كلتحقيق ذلك استخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفى، كألقت الدراسة 

١تدرسية اليت تواجو ا١تعلمُت كالتبلميذ داخل الفصل الدراسي كخارجو كٓتاصة الطبلب ذكل الضوء على بعض ا١تواقف ا
االحتياجات ا٠تاصة، كأكدت الدراسة على ضركرة تطوير اإلدارة ا١تدرسية ابعتبارىا أمرنا الزمنا لتجديد النظم التعليمية،

علمُت ليست لديهم فكرة عملية عن خطوات اٗتاذ كخلصت الدراسة إُف أف ىناؾ فئة غَت قليلة من مديرم ا١تدارس كا١ت
القرار ككيفية التعامل مع الطبلب ذكل االحتياجات ا٠تاصة، كما توجد فئة من ا١تعلمُت ٘تيل إُف التحفظ كعدـ اإلدالء 

تجديد الًتبوم، ابآلراء يف ا١تواقف ا١تختلفة، كانتهت الدراسة أنو البد من ضركرة تطوير اإلدارة ا١تدرسية ابعتبارىا أساسنا لل
)آؿ جبار،  الدراسة فصوؿ داخل العادين من اقرانو مع اكثر اك دراسيو ماده ىف ا٠تاصو االحتياجات ذكل الطالب كدمج
َُِٓ.) 

" بدراسة ىدفت التعرؼ إُف بعض تصورات مدراء ا١تدارس الدكلية ٨تو كيفية اختيار نوعية Bothaكما قاـ "
ة ككاف من أ٫تها: التصرؼ يف األمور كا١تواقف ا١تختلفة ْتكمة، كعدـ التعجل يف إصدار ا١تدراء ا١ترشحُت لئلدارة ا١تدرسي

القرارات، كانتهت الدراسة ابلتأكيد على ضركرة أف يكوف القائد على درجة كبَتة من الذكاء ْتيث يتصرؼ ىو كجهازه يف 
تو كبطريقة تبُت قدرتو على التوجيو كالتنسيقا١تواقف ا١تدرسية ا١تتعلقة اب١تعلم أك التلميذ بطريقة تعرب عن ٪تط إدار 

(Botha, 2013). 
" الشايع" التعرؼ على دكر اإلدارة ا١تدرسية يف تعزيز األنتماء الوطٌت كمواجهة العنف كالتطرؼ كىدفت دراسة

كر كل فرد يف كخلصت الدراسة إُف أف ٧تاح اإلدارة ا١تدرسية يتوقف على ضركرة قياـ ا١تسئولُت ابإلدارة العليا لتوضيح د
اإلدارة ا١تدرسية كمسؤكلياتو ٕتاه التصرؼ يف ا١تواقف كالتحدايت ا١تختلفة اليت يتعرض ٢تا ا١تعلم أك التلميذ، كما أشارت إُف 
أف ٧تاح القيادة يف ا١تدرسة للتصدم للمواقف ا١تختلفة اليت تتعرض ٢تا يومينا يتطلب ضركرة توافر ٣تموعة من الصفات اليت 

عاة العبلقات اإلنسانية داخل ا١تدرسة، كا١تركنة، كالبد كذلك أف يكوف لديها أغراض مرسومة تسعى إُف من أ٫تها مرا
ٖتقيقها، كتكوف متطورة متعاكنة، كأكصت الدراسة بتوصيات عدة أ٫تها: التأصيل النظرل ١تفهـو ا١تواطنة كاالنتماء، ٖتديد 

هـو ا١تواطنة كاألنتماء، تفعيل دكر ا١تدرسة يف نشر ا١تواطنة كاألنتماء أىم ا١تتغَتات العا١تية ا١تعاصرة اليت انعكست على مف
(.َُُِبُت الطبلب )الشايع، 
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كحاكلت دراسة "اٟتارثي" التعرؼ إُف ا١تعوقات اإلدارية كالفنية اليت تواجو اإلدارة ا١تدرسية يف تفعيل مشركع 
خدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي، كتكونت عينة الدراسة اسًتاتيجيات التدريس بوصفها مواقف للمعلمُت كا١تتعلمُت، كاست

، )ُْ( فردنا منهم)ٗٗمن ) ( ككيبلن ٔتدارس ا١تشركع يف ثبلث مناطق تعليمية ىي: الرايضّٓ( مديرنا، )ِّ( مشرفنا تربواين
ات، مث كا١تنطقة الشرقية، كاستخدمت الدراسة استبانة ٖتتوم على مقدمة تعريفية كبعض اإلرشاد –كمكة ا١تكرمة  –

تضمنت بداخلها ٤تورين أساسيُت ٫تا: ٤تور للمعوقات اإلدارية، كآخر للمعوقات الفنية، كخلصت الدراسة لعدة توصيات 
منها: ٗتفيف أعداد الطبلب داخل الفصوؿ الدراسية اليت يطبق فيها ا١تشركع، كتشجيع ا١تعلمُت على االطبلع على 

تيار مدراء مدارس قادرين على كيفية التعامل مع تطبيق ىذا ا١تشركع، كما الدراسات كاألْتاث اٟتديثة يف الًتبية، كاخ
خلصت لعدة نتائج من أ٫تها أف ا١تعوقات اإلدارية كالفنية ١تشركع اسًتاتيجيات التدريس جاءت بدرجة كبَتة بفارؽو بسيط 

(.ََِٗلصاٌف ا١تعوقات الفنية.) اٟتارثي، 
إُف دكر اإلدارة ا١تدرسية يف مدارس البنات الثانوية يف مواجهة  كىدفت دراسة "سعيد" اليت حاكلت التعرؼ  

ظاىرة التسرب الدراسي ٔتحافظة غزة كسبل تفعيلو كمعرفة درجة ٦تارسة اإلدارة ا١تدرسية لدكرىا يف اٟتد من ىذه الظاىرة، 
راسة لعدة نتائج منها: كاستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي موظفنا استبانة كاحدة أداةن للدراسة، كخلصت الد

حصوؿ اجملاؿ الًتبوم على ا١ترتبة األكُف الذم يبُت قياـ مديرات ا١تدارس بواجبهن يف كثَتو من اٞتوانب الًتبوية من أجل 
اٟتد من ظاىرة التسرب، كأكصت الدراسة بعدة توصيات منها إشاعة ابة كالود بُت ا١تعلمات كالطالبات، كالعمل على 

(.ََِٗلبليت يتكرر غياهبن ابألنشطة ا١تدرسية )سعيد، ربط الطالبات ا
كىدفت دراسة "الغامدم" تعرؼ الصعوابت اليت تواجو اإلدارة ا١تدرسية يف ا١ترحلة االبتدائية يف ا١تناطق النائية 

ية كعينة ٔتحافظة ا١تخواة التعليمية، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي كتصميم استبانة موجهو ١تشريف اإلدارة ا١تدرس
( مدرسة ابتدائية، كخلصت الدراسة إُف كجود ٣تموعة من الصعوابت اليت تواجو ُٔأخرل من ا١تعلمُت كا١تديرين يف )

اإلدارة ا١تدرسية تتعلق ابلتبلميذ كا١تعلمُت كا١تباين كٕتهيزاهتا، كقد أكصت الدراسة بتوفَت مساكن للمعلمُت العاملُت 
(.ََِٗدة مشركع التغذية ا١تدرسية يف تلك ا١تدارس. )الغامدم، اب١تدارس النائية كالعمل على إعا

كما اىتمت دراسة )الشيزاكم( ابلتعرؼ إُف األ٪تاط القيادية لئلدارة ا١تدرسية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة  
اـ اإلدارة ا١تدرسية عماف، كعبلقتها بكيفية مواجهة ا١تواقف كا١تشكبلت ا١تدرسية اليومية، كخلصت الدراسة إُف أف استخد

للنمط الدٯتوقراطي ينعكس إ٬تاابن على دكرىا يف مواجهة ا١تواقف ا١تدرسية اليومية اليت يتعرض ٢تا ا١تعلموف كالطبلب 
(.ََِٖ)الشيزاكم، 

كما حاكلت دراسة " الصاٟتي" ٖتديد ا١تشكبلت ا١تدرسية اليت تواجو مديرم مدارس التعليم العاـ ٔتحافظة الليث، كدرجة 
ٖتديد ىذه ا١تشكبلت على أداء ا١تديرين، كاقًتاح اآلليات اليت تسهم يف حل مشكبلت مديرم ا١تدارس، كاستخدمت 
الدراسة ا١تنهج  الوصفي، كتكونت عينة الدراسة من ٚتيع  مديرم مدارس التعليم العاـ ٔتحافظة الليث، كخلصت الدراسة 

ا١تشكبلت ا١ترتبطة ابلتقنيات كالتدريب، ككذلك ا١تشكبلت ا١تتعلقة  إُف عدة نتائج منها أف مديرم ا١تدارس يواجهوف بعض
ابٞتوانب البشرية كا١تادية، كعلى ضوء النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات للمسئولُت عن التعليم كمديرم ا١تدارس 

 (.ََِٖكا١تسئولُت بكليات ا١تعلمُت. )الصاٟتي، 
األزمات اإلدارية يف ا١تدارس الثانوية اليت تواجو مشرفة اإلدارة ا١تدرسية  كحاكلت دراسة " الغامدم" التعرؼ إُف أىم

يف أثناء ٦تارستها لعملها اإلشرايف، كأسباهبا، كا١تعوقات اليت تواجهها كأىم الكفاايت اليت ٬تب أف تتوافر يف مشرفة اإلدارة 
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من ٚتيع مشرفات اإلدارة ا١تدرسية ٔتنطقة عسَت  ا١تدرسية لتمارس دكرىا القيادم ٕتاه ىذا ا١توقف، كتكوف ٣تتمع الدراسة
" مشرفة إدارة مدرسية، كخلصت الدراسة لعدة نتائج منها أنو من أكثر األزمات اإلدارية اليت تواجو ُٖالبالغ عددىن "

عدة ا١تشرفة الًتبوية االعتداءات البدنية من الطالبات على ا١تعلمات، كتعرض ا١تدرسة ٟتالة سرقة، كخلصت الدراسة ل
توصيات منها أنو من أىم أسباب كقوع األزمات اإلدارية اب١تدارس قلة خربة ا١ترشدات ا١تؤىبلت كا١تتخصصات يف اإلرشاد 

(.ََِٕالنفسي، كعدـ كجود مشرفات متخصصات يف إدارة األزمة )الغامدم، 
تعرض ٢تا ا١تعلموف كالتبلميذ كركزت دراسة)الشهراين( على أف مواجهة اإلدارة ا١تدرسية للمواقف كالصعوابت اليت ي

يرتبط إرتباطنا كثيقنا ابلنمط القيادم ا١تتبع من اإلدارة ا١تدرسية، كخلصت الدراسة اُف أف النمط القيادم السائد لدل 
مديرم ا١تدارس ا١تتوسطة ٔتنطقة عسَت التعليمية ىو ٪تط ا١تشاركة، كأكصت الدراسة بضركرة إعداد برامج تدريبية ١تديرم 

 ىػ(ُِْٕيف ٣تاؿ القيادة ا١توقفية، كالعبلقات اإلنسانية، كما يتعلق ابلتعامل مع ا١تعلمُت كالطبلب )الشهراين،  ا١تدارس
كما أكدت دراسة)حسُت( على أف األسلوب القيادم الذم تتبعو اإلدارة ا١تدرسية ينعكس إ٬تاابن أك سلبنا على 

نتائج من أ٫تها: كجود عبلقة بُت األساليب القيادية اليت  ٖتقيق الرضا الوظيفي للمعلمُت، كخلصت الدراسة إُف عدة
تتبعها اإلدارة ا١تدرسية كدكرىا يف كيفية معاٞتة ا١تواقف ا١تدرسية اليومية اليت يتعرض ٢تا كله من ا١تعلم كا١تتعلم )حسُت،

ََِِ.)
تعقيب على الدراسات السابقة:

 يتضح ما أييت:  اليت توافرت للباحث، من خبلؿ العرض السابق للدراسات
غالبية الدراسات السابقة تناكلت اإلدارة ا١تدرسية الناجحة ككيفية التصرؼ يف ا١تواقف ا١تختلفة اليت يتعرض ٢تا اٞتهاز -

 اإلدارم اب١تدرسة بصورة نظرية أك ميدانية. 
 األدكار ا١تختلفة غالبية الدراسات السابقة استخدمت ا١تنهج الوصفي ابإلضافة إُف استخداـ االستبانة للتعرؼ إُف-

 كا٠تصائص ا١تميزة لئلدارة ا١تدرسية.
ٗتتلف ىذه الدراسات عن الدراسة اٟتالية يف عرض استبانة كاحدة جملموعة من ا١تواقف ا١تختلفة اليت يتعرض ٢تا ا١تعلم -

م يف التصدم كالتبلميذ على ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي ك٤تاكلة معرفة أكجو التشابو كاالختبلؼ بُت كلو منه
 للمواقف ا١تختلفة كىذا ما تقـو بو دراستنا اٟتالية اليت ٨تن بصددىا.

ال ينكر الباحث أنو استفاد من غالبية الدراسات السابقة سواء يف معلومات نظرية أك عبارات استبيانية أك مراجع -
  ٥تتلفة.

السري ىف الدراسة: خطوات
 أىدافها قاـ الباحث ابإلجراءات اآلتية: لئلجابة عن تساؤالت الدراسة كٖتقيق    

ٖتليل القرارات الوزارية كاإلدارية اب١تملكة العربية السعودية اليت ٖتلل مسئوليات اٞتهاز اإلدارم اب١تدرسة.-
 ٖتليل بعض الدراسات كاألْتاث اليت تناكلت أدكار ا١تعلم ا١تختلفة.-
 عن التعليم اب١تدارس االبتدائية ٔتنطقة عسَت التعليمية.  الزايرات ا١تيدانية كا١تقاببلت الشخصية مع ا١تسئولُت-
ٖتليل بعض االستمارات اليت تناكلت ا١تواقف ا١تدرسية كٓتاصةو االستمارة ا١توجودة يف الدكرات التدريبية اليت عقدت -

، كيف ضوء ما للمرشحُت للًتقية للوظائف األعلى، كقاـ الباحث بتحديد بعض ا١تواقف اليت تتصل ابلعملية التعليمية
سبق قاـ بصياغة تلك ا١تواقف يف عبارات استبيانية خاصة اب١تعلم كا١تتعلم بعد ا١تقاببلت الشخصية مع خرباء ا١تيداف. 
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مت عرض االستبانة على ٞتنة من اكمُت بغرض التحقق من صدؽ العبارات كثباهتا كمدل مبلءمتها للمناخ ا١تدرسي -
 ا١توجود.

ة اكمُت قاـ الباحث بتعديل كإعادة صياغة لبعض ا١تواقف كمن مث أصبحت االستبانة يف يف ضوء آراء بعض الساد-
 صورهتا النهائية جاىزة للتطبيق. 

( فرد كذلك عن طريق ََّمت تطبيق االستبانة بعد التأكد من صدقها كثباهتا على عينة الدراسة اليت تكونت من )-
 النظرية كا١تيدانية. ا١تقاببلت الشخصية كفيما يلي نتائج الدراستُت

 أوال: الدراسة النظرية:
تتناكؿ الدراسة يف جانبها النظرم عددنا من النقاط اليت تتعلق ٔتوضوع الدراسة على النحو اآليت:       

نشأة اإلدارة ادلدرسية:  -1
عريف يف ىذا العصر، كٖتقيق إتهت الدكؿ ٨تو تطوير التعليم كٖتديثو، حىت يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي كاالنفجار ا١ت

التنمية الشاملة يف الببلد، كمن مث كاف البد من حسن اختيار القيادات كاالىتماـ إبعدادىم على ٥تتلف مستوايت السلم 
اإلدارم الذم يبدأ اب١ترشد الطبلي كينتهي يف أعبله ٔتستول اإلدارة العليا حىت يستطيع اٞتهاز اإلدارم مواجهة أم موقف 

 يقابلو.
كيواجو تطوير التعليم كٖتديثو كثَتنا من التحدايت كا١تتطلبات من أ٫تها كجود إدارة مدرسية عملية حديثة؛ كلذلك فإف
كضوح الطريقة اليت تدار هبا كٖتديد أبعادىا كأساليب العمل فيها ٯتثل العمود الفقرم لنجاح ا١تدرسة يف أداء رسالتها على 

 (.Chang, 2012, p. 330الوجو ا١تنشود )
فاإلدارة ا١تدرسية ميداف من ميادين الدراسات اٟتديثة كليدة القرف العشرين، كإف كانت ا١تمارسات الفعلية ٢تا قد 
بدأت منذ زمنو طويل حيث كاف اإلنساف يدير شؤكنو اليومية بنفسو، كيدير األب كاألـ شؤكف البيت كتربية األكالد 

 (.ُّ، ص.ََِ، كتنشئتهم التنشئة االجتماعية ا١تناسبة )أٛتد
كقد اشتقت اإلدارة ا١تدرسية مفاىيمها كقواعدىا من اإلدارة العامة، كترتبط هبا من حيث معناىا كأسلوب عملها 

، ََِِبشكلو كبَت، فاإلدارة العامة كاإلدارة ا١تدرسية يف اٗتاذ القرار كمتابعة تنفيذه على أكمل كجو )العمايرة، 
ا١تدرسية يف أداء مهمتها كىو إعداد الطفل للحياة يف اجملتمع كتوفَت القول العاملة  (، ٔتا ٭تقق ٧تاح نظاـ اإلدارةُٕص.

 (.ّٔ، ص.ََِِا١تدرسية البلزمة ٠تطط التنمية )مصطفى، 
كلذلك تعد اإلدارة ا١تدرسية كسيلة مهمة لتنظيم اٞتهود اٞتماعية يف ا١تدرسة من أجل تنمية التلميذ تنمية متكاملة 

لميذ كقدراتو، كتعد كذلك موضوعنا متخصصنا من موضوع أكثر مشوالن كىو اإلدارة العامة.شاملة حسب ميوؿ الت
فاإلدارة ا١تدرسية الواعية هتدؼ إُف ٖتسُت العملية التعليمية كاالنتفاع ٔتستول األداء كذلك عن طريق توعية العاملُت 

، كما ٖتدد اإلدارة (Sincar, 2013, p. 1275) يف ا١تدرسة كتبصَتىم ٔتسئولياهتم، كتوجيههم التوجيو الًتبوم السليم
ا كاضحنا اٞتوانب الفنية كاإلدارية يف العمل ٔتا يضمن التكامل كالتوازف ْت يث ال يطغى جانب منها ا١تدرسية السليمة ٖتديدن

( كحىت يعرؼ كل عضو من أعضائها مسئولياتو ٕتاه أم موقف داخل ٖ، ص.َََِ)عبود، كآخركف، على اآلخر
 (. ُّ، صَُُِأك خارجها. )الشايع،  ا١تدرسة
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مفهوم اإلدارة ادلدرسية: -2
تتعدد مفاىيم اإلدارة ا١تدرسية من أ٫تها ما يلي: "٣تموعة من العمليات اليت يقـو هبا أكثر من فردو بطريقة ا١تشاركة 

، ََِِمايرة، كالتعاكف كالفهم ا١تتبادؿ كذلك لتحقيق أىداؼ اٞتهاز الذم توجد فيو كىو اٞتهاز ا١تدرسي" )الع
 (.ُٖص.

، كيقـو بتنسيق ا٠تربات ا١تدرسية     كما عرَّفها البعض أهنا "كل نشاط تتحقق من كرائو األغراض الًتبوية ٖتقيقنا فعاالن
( ٔ، ص.ََُِكالًتبوية كتوجيهها كفق ٪تاذج ٥تتاره ك٤تددة من قبل ىيئات عليا داخل اإلدارة ا١تدرسية". )مرسي،

دارة ا١تدرسية قدٯتنا يقتصر على تسيَت ا١تدرسة ابألسلوب التقليدم القدًن كاافظة على نظاـ كقد كاف أسلوب اإل
 ا١تدرسة كتنفيذ اٞتدكؿ ا١تدرسي كحصر الغياب ا٠تاص اب١تعلمُت كالطبلب كابقي العاملُت يف ا١تدرسة. 

ارم كالفٍت دكف الفصل بينهما، كأما يف العصر اٟتديث فقد اتسع مفهـو اإلدارة ا١تدرسية ليشمل اٞتانبُت اإلد
فأصبحت مهمة ا١تدرسة هتيئة النمو الكامل للطالب )ا١تتعلم( كأصبح الطالب ىو ٤تور اإلدارة ا١تدرسية بعد أف كانت ا١تادة 

(، كما إتهت اإلدارة ا١تدرسية يف العصر اٟتديث إُف ٖتقيق التنمية اٞتسمية كالعاطفية ُْ، ص.ََِْالدراسية )طافش،
ة كاالجتماعية كالسلوكية للطالب فضبلن عن مساعدة الطبلب يف حل مشكبلهتم اليت يتعرضوف ٢تا ابستمرار كالركحي

(.ٖٗ، ص.ََُِكٓتاصةو تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية، مث التقوًن الٗتاذ قرارات على ضوء ا١تنجزات)حسن، 
أىداف اإلدارة ادلدرسية: -3

ُف اتساع ٣تا٢تا، كأتثرىا ٔتتغَتات كعوامل عديدة، حيث إف اإلدارة إف التطور الذم ٟتق ابإلدارة ا١تدرسية أدل إ
ا١تدرسية َف تعد عملية ركتينية ىدفها تسيَت أمور ا١تدرسة، كحصر حضور الطبلب كغياهبم، كتفقد األبنية كالتجهيزات، بل 

طويره، كتوفَت الظركؼ أصبحت ابإلضافة إُف ذلك عملية إنسانية هتدؼ إُف تنظيم نظاـ العمل اب١تدرسة كتيسَته كت
 كاإلمكاانت ا١تادية كالبشرية اليت تساعد على ٖتقيق األىداؼ الًتبوية ا١تنشودة.

فأىداؼ اإلدارة ا١تدرسية ٗتتلف من مرحلة ألخرل كمن ٣تتمع إُف آخر، كمن بُت العوامل اليت أتثر على ٪تط 
املُت كمؤىبلهتم الشخصية، نوعية اإلدارة التعليمية سواءن كطبيعة األىداؼ حجم ا١تدرسة، نوعية ا١ترحلة التعليمية، رغبة الع

(، شخصية ا١تدير كٗتتلف ٚتيع األىداؼ كأساليب صياغتها من ُّ، ص.َََِكانت مركزية أك المركزية )العجمى، 
مفكر ألخر كحسب اختبلؼ أراءىم كاىتماماهتم كإحساسهم ٔتدل أ٫تية كل من أىداؼ اإلدارة ا١تدرسية 

 (.ّْ، ص.ََِْ)ا٠تواجا،
كىناؾ تصنيفات كثَته ألىداؼ اإلدارة ا١تدرسية كمن أشهر ىذه التصنيفات ذلك التصنيف الذم يقسم األىداؼ إُف 

( ََُِأربعة أقساـ ىي:)البوىي،
األىداؼ الًتبوية كالثقافية: كتكوف من خبلؿ تنمية ميوؿ التبلميذ كرغباهتم كمهاراهتم كذلك من خبلؿ تزكيدىم  .أ

 ات كاألفكار اليت تبلئم تلك ا١تيوؿ كا١تهارات.  اب١تعارؼ كا٠ترب 
األىداؼ االجتماعية: هتدؼ إُف تعريف التلميذ بواجباتو كحقوقو ٕتاه أسرتو ككطنو، كتشجيعو على إقامة عبلقات  .ب

طيبة مع اآلخرين من أجل التعاكف ا١تستمر لتحقيق أىداؼ اجملتمع.
اإلسبلمية فهمنا سليمنا كغرس القيم كاألخبلؽ يف نفوس التبلميذ، تؤكد على فهم التلميذ للعقيدة :األىداؼ الدينية .ج

كتنقية أفهامهم من الشوائب الدخيلة.
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كتتمثل يف تعريف التلميذ ٔتصادر الثركة الطبيعية يف كطنو ككيفية اافظة عليها كتنميتها من  :األىداؼ االقتصادية .د
نمية السلوؾ االقتصادم الرشيد لديو، كتنمية ثقافة اإلنتاج أجل تطوير اجملتمع كتقدمو كغرس حب العمل كتقديره، كت

(.ّٔ)ص.
( على ٣تموعة من أىداؼ اإلدارة ا١تدرسية اليت ٯتكن أف تًتجم عملينا على أرض الواقع كىي:َََِكركز)العجمى، 

ة مقصودة أك غَت أف ٚتيع اٞتهود كاألنشطة كالسلوكيات كاألفعاؿ اليت تصدر من أعضاء اإلدارة ا١تدرسية بصور -
مقصودة البد أف تعمل على ا١تساعدة يف بناء التلميذ من ٚتيع النواحي )ركحينا، عقلينا، اجتماعينا، نفسينا( مع ٤تاكلة 

 ٕتنب تعلمهم السلوكيات السلبية.
عالة، االىتماـ إب٧تاز ٚتيع عمليات اإلدارة من )ٗتطيط، كتنظيم، كمتابعة، كإشراؼ( داخل ا١تدرسة بصورة جيدة كف-

فنجاح اإلدارة يتطلب التخطيط السليم كاإلشراؼ ا١تستمر كالًتشيد ا١تناسب للموارد كاإلمكاانت البشرية كا١تادية 
 كالتقوًن اٞتيد.

مراعاة الفركؽ الفردية يف توزيع ا١تهاـ بُت العاملُت يف ا١تدرسة، كذلك ٔتا يتناسب مع قدرات كل موظف كاستعداداتو -
 داء مهامو بفاعلية ككفاءة. كمهاراتو حىت يستطيع أ

توفَت النموذج ا١تثاِف ا١تصغر للمجتمع اإلسبلمي داخل ا١تدرسة، كاعتبار أف طاقم العاملُت )مدير، كمعلمُت، -
 كإداريُت( البد أف ٯتثلوا القدكة الصاٟتة كالشخصية اٟتسنة كيتخلقوا ابلفضائل اٟتسنة كالصدؽ، األمانة، كالتعاكف. 

دة داخل ا١تدرسة كحسن التصرؼ، كأف تسود العبلقات اٟتسنة كالركح الطيبة، كيشعر اٞتميع أف توفر االتصاالت اٞتي-
 اٞتهود ا١تبذكلة تتم من أجل الصاٌف العاـ ابتغاء مرضاة هللا عز كجل.

 عو.ربط ا١تدرسة ابجملتمع الي؛ كذلك لتمكُت ا١تدرسة من أداء دكرىا يف إعداد التلميذ القادر على التكيف مع ٣تتم-
توقع أفراد جهاز اإلدارة ا١تدرسية للمشكبلت ا١تختلفة ككضع اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا مقدمنا، كيسمى ىذا ا١تبدأ -

 (.ِّ)االستشعار عن بعد يف العمل اإلدارم( )ص.
( عددنا من أىداؼ اإلدارة ا١تدرسية منها: ََُِكما ذكر )عابدين، 

ك٭ترص على نشرىا كٖتقيقها من أجل الوصوؿ إُف التكيف كالتوافق  توفَت الظركؼ كاإلمكاانت اليت يدين هبا اجملتمع-
 االجتماعيُت. 

توجيو ا١تتعلم كمساعدتو يف اختيار ا٠تربات اليت تساعد على ٪توه الشخصي كمراعاة الفركؽ الفردية كاالستعدادات -
 كالقدرات ا٠تاصة.

 (.ِٔاإلسهاـ يف دراسة اجملتمع كحل مشكبلتو كٖتقيق أىدافو )ص.-
٦تا سبق كمن خبلؿ استعراض أىداؼ اإلدارة ا١تدرسية نبلحظ أف اختبلؼ ىذه األىداؼ كأساليب صياغتها     

ٗتتلف من مفكرو إُف آخر كذلك تبعان الختبلؼ اىتماماهتم كأراءىم كفلسفتهم كإحساسهم ٔتدل أ٫تية كل أىداؼ اإلدارة 
ى التلميذ ٤تور العملية التعليمية كإعداده إعدادنا متكامبلن ا١تدرسية لكنهم يتفقوف على أف ىذه األىداؼ ٬تب أف تركز عل

كمتوازانن،  كما ٬تب أف يسهم يف ٖتقيق ىذه األىداؼ كل العاملُت يف ا١تدرسة على اختبلؼ مهامهم كمسئولياهتم من 
ؼ بدرجةو عالية منخبلؿ التعاكف ا١تثمر فيما بينهم، ْتيث يكمل كله منهم اآلخر حىت تؤدم ا١تؤسسة الًتبوية ىذه األىدا

الكفاءة كالفاعلية. 
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أمناط اإلدارة ادلدرسية: -4
تتشكل إدارة ا١تدرسة ابلصورة اليت تكوف على مديرىا أم ابلقالب الذم صبت فيو شخصية ىذا ا١تدير، كطبقنا         

ارسات الفعلية ا١تتعلقة لوجهة نظره اليت يفسر هبا األمور كيتناكؿ شؤكف اٟتياة يف مدرستو بصفة عامة، كمن خبلؿ ا١تم
بتوعية كإتاىات الشخصية اإلدارية كسلوكها فقد أٚتعت ا١تراجع األجنبية كالعربية يف اإلدارة ا١تدرسية على تصنيفها إُف 

أربعة أ٪تاط ىي: 
النمط األكتوقراطي، التسلطي، الفردم، ا١تتحكم، االستبدادم، الدكتاتورم.-
 سييب، الًتساِف.النمط الفوضوم، اٟتر، ا١تتساىل، الت-
 النمط الدٯتقراطي، التشاركي، اإلنساين.-
 النمط الشورل.-
كسيتناكؿ الباحث ابختصار كل ٪تط من األ٪تاط السابقة للتعرؼ إُف طبيعة كلو منها كٝتاتو اليت ٘تيزه عن غَته من  

األ٪تاط األخرل.
النمط األوتوقراطي: -1

حكم الفرد أم خضوع العاملُت لنفوذ أكسلطة شخصو كاحد كيف ظل ىذا النمط األكتوقراطي يف األصل كلمة التينية تعٍت 
تًتكز السلطات ٔتجملها يف يد ا١تدير الذم يؤدم دكران رئيسيان كما على العاملُت إال طاعة أكامره كتنفيذىا دكف مناقشة أك 

لتخطيط كالتنظيم،كما يرفض ا١تدير (، كما ال يشرؾ ا١تعلمُت يف اٗتاذ اإلجراءات أك آِ، ص.ََِّإبداء رأم )أٛتد، 
تفويض السلطة اعتقادنا منو أبف ذلك يقلل من إمكاانتو، كيتم الًتكيز على رفع اإلمكانية دكف مراعاة العبلقات اإلنسانية  

(.Gamago & Pang, 2003, p.32كاحًتاـ شخصية ا١تعلم كمشاعره كمتطلباتو )
للمدير األكتوقراطي اليت من أ٫تها ما يلي:( أىم ٝتات الشخصية ََِّكيذكر )العجمي،  

 قوة الشخصية كٓتاصةو يف استخداـ السلطة للتحكم كهتديد العاملُت.-
حب التحكم كالسيطرة يف ٚتيع األمور اإلدارية كسلب حقوؽ اآلخرين ككاجباهتم.-
.عدـ تقبل النقد كلو كاف بناءنا، كعدـ الًتاجع يف قراراتو حىت لو أدرؾ أهنا غَت سليمة-
 (.ِْالتفرقة يف ا١تعاملة بُت العاملُت يف ا١تدرسة )ص.-

 ( على أىم ٝتات النمط األكتوقراطي اليت من أ٫تها ما يلي: ََُِكما ركز )عابدين، 
 غياب ا١توضوعية كالدقة يف التوجيو كالتقييم.-
الصادرة عن اإلدارة غياب دكر ا١تعلمُت عن ا١تشاركة يف اإلدارة، إذ يقـو ا١تدير ابلتخطيط لتنفيذ السياسات -

 التعليمية.
الًتكيز على اٞتانب التحصيلي ا١تعريف للتبلميذ كإ٫تاؿ اٞتوانب الركحية كالعاطفية كالنفسية كاالجتماعية كإ٫تاؿ -

 (.ٗٔميوؿ التبلميذ كإتاىاهتم كاستعداداهتم كإ٫تاؿ مراعاة الفركؽ الفردية بينهم )ص.
ي من األ٪تاط اإلدارية ا١ترفوضة من كجهة نظر الفكر اإلدارم ا١تعاصر؛ ألنو ٦تا سبق يتضح أف النمط األكتوقراط 

يقلل من مكانة العاملُت كٓتاصةو ا١تعلمُت الذين يشعركف أهنم ينفذكف التعليمات دكف ا١تشاركة يف كضعها، أم أهنم كسيلة 
ابإلضافة إُف إ٘تاـ كحدة العمل لتحقيق ىدؼ معُت؛ ٦تا يسبب ٢تم االضطراب كالقلق الذم يؤثر بدكره على أداءىم 
 اإلنساين بُت مدير ا١تدرسة كا١تعلمُت كالتبلميذ كىذا بشكلو يتعارض مع ركح الًتبية اٟتديثة.
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النمط الفوضوي )الًتسايل(: -2
كيف ىذا النمط من اإلدارة يتخلى القائد عن مسئوليات األعضاء كالنظاـ الًتبوم، كيًتؾ اٟتبل على الغارب لكل 

حسب ما ٘تليو عليو أىوائو كابلتاِف ٗتتل ا١تسئوليات، فبل ضابط كال موجو للعمل؛ ٦تا يؤدم إُف الفوضى فرد يتصرؼ 
 .(Loventson,2013,p.12كاالضطراب يف ا١تدرسة)

كيتميز ا١تدير الفوضوم بعددو من السمات منها: ضعف الشخصية، كال ٯتارس أم سيطرة على اجملموعة كيًتكهم يعاٞتوف 
فسهم دكف تدخل منو، كال يقدـ ٢تم أم معلومات إال إذا طلبت منو، كال يقـو بدكر يف ا١تناقشة، كال يشًتؾ مشاكلهم أبن

يف أمو من األعماؿ، حىت يف تصرفو يف ا١تواقف ا١تختلفة يعطي دكرنا سلبينا كليس لو رأم ٦تا يؤدم إُف مزيدو من ا١تشكبلت
بدالن من حلها.

النمط الدديقراطي)اإلنساين(: -3
ميز ىذا النمط ابلتشاركية، حيث ال ينفرد ا١تدير برأيو، بل يشرؾ اآلخرين معو يف التخطيط الٗتاذ القرار، يت

 .Chang, 2012, p. 344)ك٭ترص ا١تدير على أف يسود جو من ابة كالتشاكر كالتعاكف كالتنسيق بُت العاملُت )
ابلعبلقات اإلنسانية كاحًتاـ اآلخرين كتقدير جهودىم؛ لذا كما يتميز ىذا النمط اإلدارم عن غَته من األ٪تاط أنو يهتم 

يتصف ا١تدير يف ىذا النمط اب١تركنة يف تفسَت اللوائح كالقوانُت ٔتا يراعي ا١تشاعر اإلنسانية يف بعض الظركؼ الطارئة 
(.ِٕ، ص.ََِّللعاملُت )العجمي،
ز بعددو من السمات عن غَته منها: ( إُف أف مدير ا١تدرسة الدٯتقراطي يتميََِِكما أشار )العمايرة،

اإلٯتاف ٔتبدأ ا١تشاركة اٞتماعية يف اٗتاذ كتنفيذ القرار. -
 قوة الشخصية مع التواضع كعدـ الكرب.-
يتقبل النقد البناء كإعطاء الفرصة لكل فردو إلبداء رأيو.-
ة ٢تا.احًتاـ العاملُت كاالىتماـ ٔتشكبلهتم الشخصية كاإلسهاـ يف إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسب-
 يعًتؼ ابلفركؽ الفردية كيراعيها عند تفويض السلطة كتوزيع ا١تهاـ. -
 (.ٗٔعبلقتو مع اجملتمع الي كدية ككظيفية )ص.-

النمط الشورى )اإلدارة الشورية(: -4
مة حيث اٗتذ عرؼ ىذا النمط ا١تسلموف األكائل ك٘تثلت ميزاتو يف شخص القائد األكؿ دمحم ػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػ ٢تذه األ 

عليو الصبلة كالسبلـ من الشورل منهاج حياة بدءنا من النظاـ السياسي حىت قيادة ا١تدرسة كالبيت فهي تعٍت الشدة كقت
 (.ُٔ، ص.ََِْالشدة كاللُت كقت اللُت )العاجز كالبنا، 

( فكاف عليو الصبلة كالسبلـ ُٗٓ)آؿ عمراف آية:  ﴾كشاكرىم يف األمر﴿ كقد بُت القرآف الكرًن ىذا ا١تبدأ بقولو تعاُف 
يشاكر أصحابو يف كل األمور صغَتىا ككبَتىا، ابلرغم من أف الوحي كاف يرشده كيدلو ككاف ابستطاعتو االستغناء عن 

مشورة أصحابو، لكن ا٢تدؼ من مشاكرة أصحابو ىو تعليم أمة اإلسبلـ لتنفيذ إدارة اٟتياة بشكلو انجح.
 على أف القيادة الشورية ٢تا ٣تموعة من السمات من أ٫تها: ( ََِْكلقد ركز )العاجز كالبنا،

ٯتارس فيها القائد أكرب قدر من التوجيو الذايت كيقتضي ىذا ٖتملو ا١تسئولية على خَت كجو، مع ٦تارسة ا١تبادئ -
 كضبط النفس يف ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة.

 كبلت كا١تواقف اليت تواجهو. يستخدـ القائد الشورل تصرفو الذكي، كتفكَته العقبلين يف حل ا١تش-
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٭تصل القائد على ا١تعلومات كاٟتقائق من مصادرىا األصلية كال يعتمد على أخبار بدكف أصل عمبلن كامتثاالن -
اي أيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أف تصيبوا قومان ّتهالة فتصبحوا على ما فعلتم ﴿لقولو عز كجل 

 .(ٔ)اٟتجرات، أيو  ﴾اندمُت
 ٭تاكؿ القائد الشورل أف يوسع قاعدة ا١تشاركة يف اٗتاذ القرار طا١تا أف رأيو صواب.-
يشجع األخرين على تعلم القيادة فعبلن كليس ابلقوؿ يعاملهم ابحًتاـ كتقدير كحرية، كيعمل على تقدـ العلم -

 (.َّكا١تعرفة كٖتسُت فرص ا١تعرفة كالفهم )ص.
تعليق على أمناط اإلدارة ادلدرسية:

نبلحظ من خبلؿ استعراض أ٪تاط اإلدارة ا١تدرسية أف ىناؾ تشاهبنا بُت النمط الدٯتقراطي كالشورل إال أف النمط 
الشورل منبثق من تعاليم الدين اإلسبلمي اٟتنيف الذم يركز على بعد مهمو ٬تب أف يتوفر يف شخص مدير ا١تدرسة كىو 

 ا أماـ هللا عز كجل من حيث:التقول كاإلٯتاف كأف ىذه أمانة كمسئولية يسأؿ عنه
( كعن ابنِّا١تسئولية الكاملة أماـ هللا انطبلقنا من قولو تعاُف" كالذين ىم ألماانهتم كعهدىم راعوف...")ا١تعارج:  -1

يتو، عمر هنع هللا يضر قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: "كلكم راع ككلكم مسئوؿ عن رعيتو: اإلماـ راعو كمسئوؿه عن رع
كالرجل راعو يف أىلو كمسئوؿه عن رعيتو، كا١ترأة راعية يف بيت زكجها كمسئولة عن رعيتها، كا٠تادـ راعو يف ماؿ سيده 

 كمسئوؿن عن رعيتو، ككلكم راعو ككلكم مسئوؿه عن رعيتو" )متفق عليو(.
ٖتفيز من حولو على اإلخبلصاإلخبلص يف العمل كإتقانو: فا١تدير ا١تسلم يهتم بعملو كيعمل على زايدة اإلنتاج ك  -2

 كإتقاف العمل امتثاالن لقوؿ الرسوؿ ػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػ " إف هللا ٭تب إذا عمل أحدكم عمبلن أف يتقنو" )متفق عليو(.
إف ٝتات النمط الشورل مصبوغة بصبغة الدين اإلسبلمي كمنبثقة من تعاليمو السمحة ا١تتمثلة يف القرآف الكرًن 

ة حيث إف ذلك لو أتثَت قوم على جهد مدير ا١تدرسة كنشاطو يف ظل اإلٯتاف كالتقول، كمراقبة هللا يف السر كالسنة ا١تطهر 
 كالعلن، يف حُت أف القانوف الدٯتقراطي منبثق من القانوف الوضعي.

ألنو مستمد  من ذلك يتضح أف معظم السمات اليت ٬تب توافرىا يف اإلدارة ا١تدرسية الناجحة تتوافر لدل النمط الشورم؛
من منهج الكتاب كالسنة الذم يعتمد على مراقبة هللا يف السر كالعلن كالشعور ابألمانة كا١تسئولية اليت ٬تب أف تسود يف 
مدارسنا، ك٬تب أف يتم التشجيع على ىذا النمط من السلطات الًتبوية العليا كذلك من خبلؿ توفَت ا١تناخ ا١تبلئم الذم 

التعليمية كعدـ اعتماد ا١تركزية يف القرارات كالسياسات التعليمية كاٟتد منها، كاعتماد البلمركزية يساعد على جودة العملية 
كذلك للمساعدة على التجديد كالتجويد كالتطوير، فاإلدارة ا١تدرسية َف تعد عمبلن يقدر عليو كل إنساف كال ٯتكن أف يتم 

عده كأصولو ٭تتاج إُف صفات شخصية كعقلية ٗتتلف من شخصو النجاح أبم طريقة بل اإلدارة ا١تدرسية علم كفن لو قوا
آلخر، كمهنة ٢تا أخبلقياهتا كتقاليدىا ا١تستمدة منها.
 ادلواقف ادلدرسية اليت تتعرض ذلا اإلدارة ادلدرسية:

يف ضوء خربة الباحث ا١تيدانية كعبلقتو ا١تباشرة ٔتراحل التعليم ما قبل اٞتامعي من خبلؿ اإلشراؼ على طبلب 
الًتبية العملية اب١تدارس، كإبجراء مقاببلت مع بعض ا١تسئولُت عن التعليم االبتدائي ٔتنطقة عسَت التعليمية كٖتليل بعض 
ا١تواقف ا١تختلفة اليت عرضت يف دراسات سابقة الحظ الباحث أف ىناؾ مواقف ٥تتلفة يتعرض ٢تا اٞتهاز اإلدارل 

خر منها ٮتص ا١تتعلم كفيما يلي طبيعة ىذه ا١تواقف ا١تبلحظة:اب١تدارس االبتدائية منها ما ٮتص ا١تعلم كاآل
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 أواًل: ادلواقف ادلدرسية ادلتصلة ابدلعلم:
يعد ا١تعلم حجر الزاكية يف العملية التعليمية كبعد ْتق سيد ا١توقف التعليمي ١تا لو من اختصاصات كمهاـ تعمل  

من خبلؿ اإلعداد اٞتيد لو كذلك ابالطبلع على الكتب كا١تراجع على تعليم تبلميذه اتوايت العلمية كالثقافية كذلك 
 كطرؽ التدريس اٟتديثة اليت تتصل ٔتادتو. 

كّتانب ىذه ا١تهاـ اليت ٕتعل من ا١تعلم سيدان للموقف التعليمي ْتق فتوجد ٣تموعة من ا١تواقف ا١تدرسية اليت تواجهو يف 
ل كا١ترشد الطبلي بوضعها موضع االعتبار عند تقوًن عمل أداء ا١تعلم، كمنأثناء قيامو ابلعمل، كيقـو كله من ا١تدير كالوكي

ىذه ا١تواقف ما يلي: 
 عندما يشكو أكلياء األمور من ا١تعلمُت لتصرفهم مع أبنائهم بطريقة ال يقبلها كِف األمر.-
 عدـ حضور ا١تعلمُت طابور الصباح أك أتخَتىم عنو أك أتخر دخو٢تم اٟتصص اددة ٢تم.-
د ٭تدث اعًتاض من ا١تعلمُت على توجيهات ا١تشرؼ الًتبوم إلحساسهم أف ىذه التوجيهات تسبب مهانة ٢تم. ق-
 بطء ا١تعلم كأتخره عن زمبلئو يف تدريس ا١تقرر الدراسي الذم يقـو بتدريسو كفقده للسيطرة على تبلميذه.-
 ٟتديثة يف الًتبية.اختبلؼ ا١تعلمُت القدامى مع ا١تعلمُت اٞتدد حوؿ تطبيق االٕتاىات ا-
 اختبلؼ ا١تعلمُت القدامى كاٞتدد حوؿ توزيع الفصوؿ عليهم.-
 إذا أخطأ ا١تعلم داخل الفصل. -
 إذا سأؿ أحد التبلميذ معلمو فامتنع ا١تعلم عن اإلجابة.-
 ترؾ ا١تعلم بعض موضوعات ا١تقرر الدراسي دكف شرح.-
 ا. عدـ استعماؿ ا١تعلم الوسائل التعليمية ابلرغم من توافرى-
 إذا ىاجم أحد أكلياء األمور ا١تعلم يف أثناء عملو داخل الفصل كخارجو.-
 شكول أكلياء األمور من اىتماـ ا١تعلم بتعليم أبنائهم.-
 إذا غاب ا١تعلم أكثر من ا١تدة ا١تسموح هبا خبلؿ العاـ الدراسي. -
 إذا طرد ا١تعلم أحد التبلميذ خارج الفصل.-
 عض تبلميذه يف مادة ٗتصصو.إذا اشتكى ا١تعلم من ضعف مستول ب-

ىذه بعض ا١تواقف اليت تواجو ا١تعلم بصفةو عامة كمعلم ا١ترحلة االبتدائية بصفةو خاصة كيتعرض ٢تا، كلكن ما دكر 
اٞتهاز اإلدارم اب١تدرسة االبتدائية ٕتاه التصرؼ يف ىذه ا١تواقف ا١تختلفة، كىذا ما ٕتيب عنو الدراسة ا١تيدانية. 

 ادلدرسية ادلتصلة ابدلتعلم: اثنياً: ادلواقف
يعد ا١تتعلم أحد عناصر العملية التعليمية بل ىو أ٫تها، كالنظاـ التقليدم يف مدارسنا يقـو على تقوًن ا١تعلم بناءنا
على نتائج التبلميذ، كا٢تدؼ الذم يستهدفو ا١تتعلم من كراء تصرفاتو ٯتثل بعض اٟتاجات اليت يسعى إُف إشباعها فيكوف 

ا ل لحصوؿ على درجة عالية، أك مدح اآلابء كا١تعلمُت، أك حل مشكلة، أك الظهور على األقراف، أك كتابة اٝتو يف سعيدن
 لوحو الشرؼ أك غَت ذلك.

كا١تتعلم ابعتباره ركننا أساسينا يف العملية التعليمية فمنذ دخولو ا١تدرسة صباحنا كحىت خركجو منها ظهرنا يتعرض
ن أف ٖتل بطريقة متباينة من قبل اإلدارة ا١تدرسية كمن ىذه ا١تواقف ما يلي: للكثَت من ا١تواقف اليت ٯتك

شكول كِف األمر من سوء تصرؼ ابنو داخل ا١تنزؿ كخارجو. -

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



عبذ املىلى د / العي  دمحم ابشاهي   دوس إداسا املذسظة الابحذائية ف  مىاحهة بعض املىاقف املذسظية بمنع ة عع ر الحعليمية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              243

سوء نتيجة ٖتصيل تبلميذ أحد الفصوؿ الدراسية.-
 حضور بعض التبلميذ متأخرين إُف ا١تدرسة. -
اعتداء أحد التبلميذ على تلميذو آخر.-
 حد التبلميذ داخل الفصل.سوء تصرؼ أ-
حضور بعض التبلميذ إُف ا١تدرسة بدكف كتب كأدكات.-
 بعض عيوب النطق كاللجلجة من أحد التبلميذ. -
 سوء النظاـ داخل أحد الفصوؿ الدراسية. -
 شكول التبلميذ من سوء شرح ا١تعلم. -
 شكول التبلميذ من تكرار السرقة بينهم. -

ل كٖتدث داخل ا١تدرسة من التبلميذ، فما رأل اٞتهاز اإلدارم للمدرسة يف ىذه ا١تواقف استنتجها الباحث ابلفع
التصرؼ ٕتاه ىذه ا١تواقف ا١تدرسية ا١تختلفة

 مسئوليات اإلدارة ادلدرسية ذباه ادلواقف ادلدرسية السابقة:
يف ضوء تفاعلهم مع  ابعتبار اإلدارة ا١تدرسية ٕتاه ا١تواقف ا١تدرسية تتطلع ٔتسئوليات كثَتة هتدؼ إُف تربية النشء

بيئاهتم تربية متكاملة فكراين كنفسينا كاجتماعينا، كبقتضي ىذا تضافر اٞتهود أك تنسيق األعماؿ اليت تقـو هبا إدارة ا١تدرسة 
إدارية كانت أـ فنية كابلتاِف فالوظيفة الرئيسية لئلدارة ا١تدرسية ىي هتيئة الظركؼ كتقدًن ا٠تدمات اليت تساعد على تربية 

( كابلتاِف ٖ، ص. ََِّبلميذ كتعليمهم رغبةن يف ٖتقيق النمو ا١تتكامل ٢تم كذلك لنفع أنفسهم ك٣تتمعاهتم )أٛتد، الت
تظهر أدكار اإلدارة ا١تدرسية يف كيفية احتواء ا١تواقف ا١تختلفة اليت يتعرض ٢تا كله من ا١تعلم كا١تتعلم فمثبلن ا١تدير يعد أكؿ

بعد أف كاف قدٯتنا يصدر األكامر كالنواىي كيستعمل كل كسائل اإلرىاب كالتخويف أصبح ا١تسئولُت يف اٞتهاز اإلدارم، ف
اآلف عامبلن أساسينا يف توجيو تبلميذه علمينا كاجتماعينا كقومينا ككذلك مساعدة زمبلئو ا١تعلمُت كاإلداريُت لتحقيق األىداؼ 

(، كما أف لو من األدكار ما ٬تعلو مسئوالن أماـ ِٖٓ، ص.ََُِالعليا كأىداؼ ا١ترحلة التعليمية اليت يقـو بقيادهتا )الفرح،
كزارة التعليم عن حسن سَت العملية التعليمية اب١تدرسة، كإتباع ا٠تطط كا١تناىج كاللوائح كالقوانُت اليت تنشرىا الوزارة، ىذا 

(، ككذلك اإلشراؼ ُٕٓ، ص.ََِٔفا، ابإلضافة إُف مسئولياتو الفنية كا٠تاصة ابإل١تاـ ابلتطورات الًتبوية اٟتديثة)أبو الو 
على النواحي ا١تختلفة كا١تسئوليات اإلدارية كا١تتمثلة يف مراعاة القواعد األساسية يف اإلدارة فيما ٮتتص بتخطيط العمل 
كتنظيمو كتوجيو كرقابة ٣تهودات العاملُت معو من معلمُت كموظفُت كتبلميذىم كتصرفاهتم يف ا١تواقف اليت يتعرضوف 

(، كما ٭تقق االستخداـ األمثل للقوة ا١تادية كالبشرية، كعليو إما أف يتعاكف مع اٞتهاز ِٖٔ، ص.ََُِفرح،٢تا)ال
، ص. ََُِاإلدارم أك يعتد برأيو يف مواجهة ا١تواقف ا١تدرسية اليومية اليت ٖتدث داخل ا١تدرسة كخارجها )عبدهللا،

ُّٗ.)
ا١تدرسة كمناقشتها مع ٣تلس ا١تدرسة، كيعاكف ا١تدير فيما  أما ككيل ا١تدرسة فهو يساعد ا١تدير يف رسم سياسة

يسند إليو من أعماؿ كيتحمل ا١تسئولية الكاملة يف اإلدارة ا١تدرسية كتصريف شئوهنا الفنية كاإلدارية كذلك يف حالة غياب 
تماعات كحضور(، كما أف لو من ا١تهاـ ما ٬تعلو رئيسنا للجنة االمتحاانت كبعض االجّْ، ص.ََِٔا١تدير )ربيع،

الندكات كذلك بتكليفو من مدير ا١تدرسة كغالبنا يف ا١تدارس الكبَتة اليت يتعدد فيها الوكبلء، إذ ٬تب على ا١تدير أف ٭تدد
ا للمسئولية ا٠تاصة. )عمار،  (. ّ، ص. َُُِاختصاصات كلو منهم للقياـ أبعماؿ معينة ٖتديدن
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رم لوكيل ا١تدرسة ىو أف يقـو بدكر ا١تدير االحتياطي الذم تدخره ٦تا سبق ٯتكن القوؿ إف الوضع الًتبوم كاإلدا
اإلدارة ا١تدرسية ليكوف جاىزنا عند اٟتاجة إليو ليحل ٤تل ا١تدير ا١تسئوؿ، ْتيث يكوف لو من االختصاصات ما ٬تعلو يبدم 

 رأيو ٕتاه ا١تواقف ا١تختلفة اليت ٖتدث داخل ا١تدرسة كخارجها كا٠تاصة اب١تعلم كا١تتعلم.
كبصفةو عامة ٯتكن القوؿ أف اٞتهاز اإلدارم يف ا١تدرسة البد أف يقـو ٔتجموعة من ا١تسئوليات للتصرؼ يف 
ا١تواقف ا١تدرسية السابقة كا٠تاصة بكلو من ا١تعلم كا١تتعلم كحىت ال يفلت الزماـ من إدارة ا١تدرسة البد من كضع ٣تموعة 

دارم يف مواجهة ىذه ا١تواقف ا١تختلفة، كابلفعل قاـ الباحث بعرض ىذه من الضوابط كا١تعايَت اليت ٖتكم ىذا اٞتهاز اإل
ا١تواقف السابقة على ا٠ترباء كا١تسئولُت على التعليم ٔتنطقة عسَت التعليمية، كبعض أساتذة اٞتامعات، ككذلك بعض 

 ىذه ا١تواقف، ككضعوا اإلداريُت ا١تخضرمُت يف العمل ا١تدرسي كاإلدارم، كقاموا بصياغة كجهة نظرىم ٕتاه التصرؼ يف
٣تموعة من اآلراء ا١تختلفة اليت ٖتل كل موقف من ىذه ا١تواقف السابقة، مث قاـ الباحث بعرض ىذه اآلراء على خرباء 
الًتبية لًتتيبها كفقنا أل٫تيتها كقدرهتا على حل ا١توقف كابلفعل قاموا بوضع ٣تموعة من الضوابط كا١تعايَت اليت ٖتكم التصرؼ 

 واقف من قبل اٞتهاز اإلدارم اب١تدرسة كا١تتمثل يف ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي.يف ىذه ا١ت
 الضوابط كا١تعايَت اليت ٖتكم تصرؼ اٞتهاز اإلدارم اب١تدرسة ٕتاه ا١تواقف ا١تدرسية السابقة:
األشخاص من فركؽ فردية فإف ١تا كانت طبيعة ا١تواقف ا١تدرسية عرضة للتغيَت نظرنا ١تا ٭تدث من تفاعل يف اٞتماعة ١تا بُت

القيادة ٯتكن أف تنتقل من عضوو إُف آخر مع استمرار اجملموعة يف العمل لتحقيق أىدافها كابلتاِف يعمل اٞتميع يف تعاكف 
 ك٤تبة لتحقيق ا٢تدؼ التعليمي.

اء مت ٖتديد ٣تموعة كمن خبلؿ القراءة الناقدة لكل األدكار ا١تلقاة على عاتق اإلدارة ا١تدرسية كيف ضوء آراء ا٠ترب 
من الضوابط كا١تعايَت اليت ٖتكم اختيار اٟتلوؿ للمواقف ا١تدرسية السابقة.

ابلنسبة للمواقف ادلتعلقة ابدلعلم: -1
عند شكول بعض أكلياء األمور من سوء تصرؼ بعض ا١تعلمُت مع أبنائهم ترل إدارة ا١تدرسة إنو البد من إحضار ا١تعلم   

كيتعرؼ إُف أسباب الشكول كيبدم رأيو يف ىذه الشكول، كاثنينا البد من اٟتفاظ على العمل لكي يشًتؾ يف ا١تناقشة، 
التعاكين يف ا١تدرسة، كعدـ األخذ برأم كِف األمر؛ ألنو قد يكوف متحامبلن على ا١تعلم، كاثلثنا ٯتكن االمتناع عن االشًتاؾ 

م كِف األمر كشكوتو عند كتابة التقرير عن ا١تعلم.يف ا١توقف، كأخَتنا إذا َف ٭تل ا١توضوع أيخذ يف االعتبار رأ
عند حضور أحد ا١تعلمُت متأخران عن حصصو ابستمرار فبلبد من توجيو النصح كاإلرشاد لو حىت يواظب على 
 عملو، كإذا َف أيخذ ابلنصح يعقد اجتماع ١تعلمي ا١تادة للنظر يف مشكلة زميلهم ا١تتأخر، كاثلثنا إذا َف يصلح من أمره تغَت

 حصصو كجدكلو مث يف النهاية ٯتكن اللجوء إُف تنفيذ اإلجراءات اإلدارية ضده. 
عند حدكث اعًتاض من أحد ا١تعلمُت على مبلحظات ا١تشرؼ الًتبوم فَتل اٞتهاز اإلدارم اب١تدرسة أنو البد 

ئو يف ا١تدرسة، كإذا َف ٭تل من التدخل ٟتل ىذا ا٠تبلؼ، مث إذا َف ٭تل ىذا ا٠تبلؼ يناقش ا١تعلم يف اجتماع عاـ مع زمبل
 االختبلؼ يًتؾ للزمن حىت يتم التوفيق بينهم.

عند مبلحظة أف أحد ا١تعلمُت ال يسَت بسرعة زمبلئو يف تدريس ا١تقرر يتم البحث عن أسباب بطئو، كإذا َف يتم التوصل 
 ٟتل تًتؾ اٟترية لكل معلم يقـو ٔتا يراه مع زمبلئو.

 اٞتدد كا١تعلمُت القدامى حوؿ تطبيق بعض االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة فَتل عند حدكث اختبلؼ بُت ا١تعلمُت
اٞتهاز اإلدارم ا١تدرسي أنو البد من عقد اجتماع عاـ ٢تيئة التدريس لبحث إمكانية تطبيق االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة، أك 
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ٞتدد، أك يتخلى ا١تعلموف اٞتدد عن آراءىم ٯتكن االمتناع كيعدؿ ا١تعلموف القدامى من طرائقهم يف ضوء آراء ا١تعلمُت ا
 لعدـ توافر اإلمكاانت البلزمة للتطبيق.

كعند حدكث اختبلؼ بُت ا١تعلمُت حوؿ توزيع الفصوؿ ٬تب أكالن مناقشة ا١توضوع على أسس تربوية، كإذا َف ٭تل توزع 
كٯتكن رفع األمر إُف ا١تشرؼ الًتبوم  ىذه الفصوؿ طبقنا لؤلقدمية مث التدخل من قبل اٞتهاز اإلدارم لعرض رأمو معُت،

 حىت يتصرؼ ٔتا يراه مناسبنا.
عند مبلحظة أف أحد ا١تعلمُت ٮتط  يف النواحي العلمية أماـ تبلميذه فبلبد من ٤تاكلة لفت نظرىم خارج  

كالقياـ بتصحيحو  الفصل، أك ٯتكن التدخل لتحويل انتباه التبلميذ عن خطأ ا١تعلم، كاثلثنا لفت نظر ا١تعلم إُف ىذا ا٠تطأ
 مباشرةن، مث اٟتل األخَت عدـ إاثرة ىذا مع ا١تعلم كيثبت يف تقريره. 

عند حدكث اعتذار من أحد ا١تعلمُت عن إجابة سؤاؿ ألحد تبلميذه ترل إدارة ا١تدرسة إنو البد أف تتحُت الفرصة لكي 
تلميذ أك تًتافع عن ذلك كلينا تقديرنا لصراحة ا١تعلمٕتيب عن السؤاؿ يف أثناء الشرح، كاثنينا ٯتكن التدخل مباشرةن لتجيب ال

 كٯتكن إثبات ذلك يف التقرير الذم يقدـ عن ا١تعلم.
إذا لوحظ أف ا١تعلم ال يستخدـ الوسائل التعليمية فإف إدارة ا١تدرسة تطلب منو ضركرة استخدامها، كٯتكن  

اثرة ا١تشكلة أماـ التبلميذ، كأخَتنا ترل ا١تدرسة عدـ إاثرةاالكتفاء بقدراتو ا١تتنوعة على الشرح، كاالحتماؿ الثالث عدـ إ
 ذلك ككتابة ذلك يف التقرير ا٠تاص اب١تعلم.

إذا ىاجم كِف أمر ا١تعلمُت فًتل إدارة ا١تدرسة ْتث ا١توقف اب١تشاركة معهما لتوضيح ا١توقف، مث تطلب من كِف 
علم أماـ كِف األمر إرضاءن لو، مث أخَتنا ٯتكن فصل االبن مناألمر االنصراؼ من ا١تدرسة، كقد يكوف ىناؾ رأم بتعنيف ا١ت

ا١تدرسة. 
عند شكول بعض أكلياء األمور أف معلمنا ال يهتم ابلتدريس فعلى إدارة ا١تدرسة أف تقـو ابلتفتيش على ا١تعلم،

ن استدعاء ا١تشرؼ الًتبوم كٯتكن عدـ االىتماـ ٔتا يقولو كِف األمر كتصرفو خوفان على العملية التعليمية كسَتىا، كٯتك
إلخباره ليقـو ىو ابلتصرؼ، يف ىذا ا١توقف كأخَتنا ٯتكن األخذ بكبلـ كِف األمر كتوبيخ ا١تعلم كإنذاره.

عند غياب أحد ا١تعلمُت أكثر من ا١تدة ا١تسموح هبا فعلى إدارة ا١تدرسة أف تبلغ ا١تديرية التعليمية أك اإلدارة الٗتاذ 
، كاٟتل الثاين ٗتصم مدة الغياب من راتبو، كىناؾ رأم اثلث يرل اكتفاء اإلدارة بتوجيو انتباه ا١تعلم شفهينا أك ٖتولو  البلـز

 إُف الكشف الطيب مع أنو َف يطلب ذلك. 
عند مبلحظة تلميذ أخرجو ا١تعلم من حصتو ترل إدارة ا١تدرسة أف ٖتقق مع التلميذ يف ضوء تقرير من ا١تعلم، أك تكتب 

بعدـ تكرار إخراج التبلميذ من اٟتصص إطبلقنا، أك تستدعي ا١تعلم لتشَت عليو بعدـ تكرار ذلك، كأخَتنانشرة للمعلمُت 
 تعيد التلميذ إُف الفصل على الفور.

ابلنسبة ١تعلم يشتكي من ضعف بعض التبلميذ يف مادة ٗتصصو فيجب على إدارة ا١تدرسة أف تدرس كسائل 
ميذ، كٯتكن دراسة حالة التبلميذ كأسباب أتخرىم الدراسي، أك ترؾ ا١تسألة للزمن معاٞتتهم مع ا١تعلم دكف أف يشعر التبل

حىت ٭تسن التبلميذ من أنفسهم، أك تشَت على ا١تعلم إبعطائهم ٣تموعات تقوية اب١تدرسة. 
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ابلنسبة للمواقف ادلرتبطة ابدلتعلم: -2
درسة أف ٖتيل ا١توقف إُف ا١تعلمُت للتعاكف يف عند شكول كِف األمر من سوء تصرؼ ابنو يف ا١تنزؿ فعلى إدارة ا١ت

حل ا١تشكلة كتستدعي االبن كتوجهو، أكتوبخ كِف األمر ألنو َف ٭تسن تربية ابنو، كأخَتنا ترؾ االبن دكف عقاب على أساس
 أف ا١تدرسة ال تتدخل يف أمور ا١تنزؿ.

حث عن مستول االمتحاانت عند مبلحظة سوء نتائج فصل من فصوؿ ا١تدرسة فعلى إدارة ا١تدرسة أف تب
كمستول التبلميذ، مث تطلب من ا١تشرؼ الًتبوم أف يتوُف ا١توضوع لبحثو، كاثلثان تنذر معلمي ىذا الفصل، كرابعان ٯتكن 

 توزيع تبلميذ الفصل على بقية الفصوؿ ا١تختلفة.
ين فعليها أف ٖتيل ىذا ا١توضوعإذا علمت إدارة ا١تدرسة أف عددنا كبَتنا من التبلميذ ٭تضركف ا١تدرسة دائمنا متأخر 

إُف ا١تشرؼ االجتماعي لدراسة ا١توقف مث تسمح ٢تم ابلدخوؿ مباشرة مع توجيو أتنيب ٢تم، كأخَتنا إذا َف يتم التوصل ٟتل
 معهم يفصل ىؤالء التبلميذ يومان أك أكثر. 

عد ذلك، كٯتكن اإلعبلف عن ذلك عند اعتداء تلميذ على آخر فًتل إدارة ا١تدرسة معاٞتة كلو منهما كمراقبتهما ب
أماـ التبلميذ لَتتدع الباقوف، كٯتكن استدعاء كِف أمر كلو منهما كٖتملهما ا١تسئولية، كإذا َف يكن ىناؾ حل فعلى إدارة 

 ا١تدرسة فصل التلميذ بعد فًتة.
ٯتسح ما كتبو عند مشاىدة تلميذ يكتب اٝتو ابستمرار ابألقبلـ على اٟتائط فعلى إدارة ا١تدرسة أف ٕتعلو 

بنفسو، مث تعاقبو حىت ال يعود إُف ذلك، مث تستدعي كِف األمر كأخَتان تعطيو فرصة إلثبات ذاتو عن طريق النشاط 
 ا١تسرحي.

عند كجود أحد التبلميذ يتلجلج عندما يطلب منو الكبلـ أماـ التبلميذ فعلى إدارة ا١تدرسة أف ترسلو إُف 
و، مث يطلب من التبلميذ عدـ التعرض لو ١تساعدتو على التغلب على ىذه االختصاصي ليدرس حالتو كيقـو بعبلج

ا١تشكلة، كاثلثنا يطلب منو الوقوؼ أماـ التبلميذ فيتحدث إليهم، كأخَتنا ٯتكن أتنيبو ألنو ليست لديو الشجاعة الكافية
 للتحدث دكف ٞتلجة.

مع ا١تعلم يف مناقشة التبلميذ يف أسباب عند مبلحظة اضطراب يف أحد الفصوؿ فعلى إدارة ا١تدرسة أف تتعاكف 
االضطراب، مث أتخذ إدارة ا١تدرسة دكر القيادة يف اافظة على النظاـ، كٯتكن أف تطلب إدارة ا١تدرسة من ا١تعلم اافظة 

على ا٢تدكء أماـ التبلميذ، كأخَتنا ٯتكن أف تًتؾ إدارة ا١تدرسة الفصل كتؤجل الزايرة لو.
ميذ من تكرار السرقة بينهم فًتل إدارة ا١تدرسة سرعة تدخل االختصاصي االجتماعي، مث عند شكول أحد التبل

مشاركة ا١تعلمُت يف دراسة ا١تشكلة، كٯتكن لئلدارة أف تتقصى بنفسها كتعرؼ من ىو السارؽ، كأخَتنا ٯتكن العقاب.
 تعقيب:
إدارة ا١تدرسة ٕتاه ا١تواقف ا١تختلفة اليت  تبلورت يف ىذا العرض السابق ٣تموعة من ا١تعايَت كالضوابط ٖتكم تصرؼ 

يتعرض ٢تا اٞتهاز اإلدارم للمدرسة، كىذه ا١تعايَت كالضوابط تعد من األدكار كا١تسئوليات ا١تلقاة على عاتق اإلدارة 
واقف كىذا ا١تدرسية، كابلتاِف فإف ما تفعلو إدارة ا١تدرسة ٯتثل معيارنا ٯتكن اٟتكم يف ضوئو على كيفية التصرؼ يف ىذه ا١ت

ما توضحو الدراسة ا١تيدانية.
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 اثنياً: الدراسة ادليدانية ونتائجها:
قاـ الباحث ابلدراسة ا١تيدانية كذلك للتعرؼ إُف مدل التشابو كاالختبلؼ بُت أعضاء اٞتهاز اإلدارم يف ا١تدرسة يف       

مواجهة ا١تواقف ا١تدرسية ا١تختلفة اليت ٖتدث داخل ا١تدرسة كخارجها. 
 أدكات الدراسة ا١تيدانية: 

٘تثلت أدكات الدراسة ا١تيدانية يف اآليت:         
( موقفنا منها ِٓاستبانة من إعداد الباحث تشمل ٣تموعة من ا١تواقف ا١تختلفة كا٠تاصة اب١تعلم كا١تتعلم كمكونة من )-

اابت ٬تيب عنها جهاز اإلدارة ( خاصة اب١تتعلم، ككل موقف لو أربعة احتماالت أك إجَُ( خاصة اب١تعلم، ك)ُٓ)
 ا١تدرسية ٔتا يوافق رأيو.

كما قاـ الباحث إبجراء ا١تقاببلت الشخصية مع أفراد العينة ٞتمع البياانت كا١تعلومات ا١ترتبطة بكيفية التصرؼ يف -
َت اليت ٖتكم ا١تواقف ا١تدرسية ا١تختلفة، كما مت عرض االستبانة على خرباء ا١تيداف لوضع ٣تموعة من الضوابط كا١تعاي

التصرؼ يف ا١تواقف ا١تختلفة بدرجات متفاكتة.
 خطوات بناء أداة الدراسة:

لتحقيق ا٢تدؼ من الدراسة ا١تيدانية قاـ الباحث إبعداد االستبانة الىت مرت ٔتجموعة من ا٠تطوات حىت كصلت إُف       
(. ُّٗ، ص.ُّٗٗواِف التالية:) عبد اٞتواد، صورهتا النهائية كمت التحقق من ثباهتا ابستخداـ معادلة االحتماؿ ا١تن

ُف  
____ ( -ث =  ______  ) ؿ  

 ف               ُ –ف          
دد احتماالت االختبار، ؿ: أكرب تكرار نسيب للمفردات.حيث ث: معامل ثبات ا١تفردات، ف: ع

( مث مت التحقق من صدقها كذلك عن طريق عرضها على ٣تموعة من اكمُت َٖٓ.َكمت حساب ثبات االستبانة ككاف )
كمت كذلك  كا٠ترباء، كمت التأكد من مدل مناسبة اآلراء مع ا١تواقف ا١تختلفة، كما مت التأكد من الصدؽ الداخلي لبلستبانة،

عرضها على خرباء الًتبية لوضع معايَت كضوابط ٢تذه اآلراء، ككضع نسب للموافقة حىت كصلت االستبانة يف صورهتا 
( أماـ درجة ا١توافقة √النهائية عبارة عن موقف كلو أربع إجاابت، كعلى جهاز اإلدارة أف يفحص كل رأم كيضع عبلمة )

 وعة ا١تعايَت كالضوابط.اليت تدؿ على ترتيب اآلراء كفقنا جملم
مت حساب النسب ا١تئوية لكل رأم ابلنسبة للجهاز اإلدارم، كما مت حساب داللة النسب ا١تئوية كذلك من العبلقة 

(ُٖٗٗ)عبد الرٛتن، سعد  :التالية
 َؽ –ؽ 

∆ __________________ =
 ِ،َؽ – ِؽ

________
ف

(، ف: اجمليبوف على العبارة َٓ.َستخرجة، ؽ.: نسبة معيارية قوامها )داللة النسب ا١تئوية، ؽ: النسبة ا١تئوية ا١ت ∆حيث 
أكرب من  ∆( كإذا كانت َٓ.َ( فهي دالة عند )ٖٓ.ِ( كأقل من )ٔٗ.ُأكرب من ) ∆أك على السؤاؿ، كإذا كانت

(.ُّٕ( )ص. َُ.َ( فهي دالة عند )ٖٓ.ِ)
ُت أعضاء اٞتهاز اإلدارم من ا١تعادلة التالية: )عبد مت تطبيق مقياس حسن ا١تطابقة ١تعرفة أكجو التشابو كاالختبلؼ ب-

(َُِّالسبلـ، السيد عبد الداًن، 
ِالتكرار ا١تتوقع( –)التكرار ا١تبلحظ  
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= ٣تػ __________________ِكا
التكرار ا١تتوقع 

( كتكوف دالة عند ٖٓ.ِ( كأقل من )ٔٗ.ُ(، إذا كانت أكرب من )َٓ.َدالة إحصائينا عند مستول ) ِكتكوف كا
(. ّٕ-ٗٔ( )ص ص.ٖٓ.ِ( إذا كانت أكرب من )َُ.َمستول )

اختيار عينة الدراسة ا١تيدانية، كٖتديد حجمها:         
مت تطبيق أداة الدراسة ا١تيدانية على عينة عشوائية من أعضاء اٞتهاز اإلدارم للمدارس االبتدائية ٔتنطقة عسَت         

( ُّّبنات"، كقد بلغ العدد اإلٚتاِف ا١توزع من االستبياانت ) -( مدرسة ابتدائية "بنُتِّٔارىا من )التعليمية، مت اختي
%( من العدد اإلٚتاِف ا١توزع. ٖ.ٓٗ( استبانة بنسبة )ََّاستبانة، ككاف العدد اإلٚتاِف القابل للتحليل اإلحصائي )

:يهاوفيما يلي نتائج الدراسة ادليدانية اليت مت اخللوص إل   
أواًل: ابلنسبة للمواقف اخلاصة ابدلعلم:

ادلوقف األول واخلاص بـــأثناء تواجدك ابدلدرسة ووجدت ويل أمر يشكو معلًما: -1
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف األكؿ.ُجدكؿ )

الرأم الرمز
د.ـ الطبلي ا١ترشد ا١تدرسة ككيل ا١تدرسة مدير

ِكا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ-ُِ----.ا١تعلم على اٟتكم يف األمر كِف برأم ثرتتأ أ

َُ.َ-ُِ-ٔ-ُٖ.األمر كِف ضد تنحاز ب
--ُٖ-ُُِّ.ا١توقف ىذا يف االشًتاؾ عن ٘تتنع ج
- َُ.َ ََُ َُ.َََُٗ.َََُ.ا١تناقشة يف لتشركو ا١تعلم ٖتضر د

كا١ترشد الطبلي ضركرة أخذ رأم ا١تعلم كمناقشتو يف الشكول  كاف رأل كل من مدير ا١تدرسة كككيل ا١تدرسة  
ا١تقدمة من كِف األمر كىذا يؤكد دٯتقراطية اٟتوار كاٗتاذ القرار، كىذا ما تؤكده ارتفاع النسب ا١تئوية للموافقة لكل منهم 

ز ا١تدرسي يف مواجهة ىذا ؛ ٦تا يؤكد أف ىناؾ اتفاؽ حـ بُت اٞتها²( ككذلك عدـ داللة كاَُ.َكداللتها عند مستول )
ابلنسبة للرأم الثالث، يؤكد أف ىناؾ اتفاؽ حـ يف عدـ أخذ ىذا الرأم عند التصدم ٢تذا  ²ا١توقف، كما أف عدـ داللة كا
ا١توقف من قبل إدارة ا١تدرسة.

َت ظاىر نظرنا لعدـ داللةابلنسبة ٢تما يؤكد أف ىناؾ اختبلفان كاضحان بينهم كلكنو غ ²أما ابلنسبة للرأيُت، أ، ب فداللة كا
النسب ا١تئوية ٢تما، كىذه النتيجة تتفق مع اٞتزء النظرم يف أف الرأم )د( أكالن مث )ب( مث )ج( مث أخَتنا )أ( طبقنا جملموعة

الضوابط كا١تعايَت اليت كضعها اٞتهاز اإلدارم كا٠ترباء.
ا عن حضور حصصو:ادلوقف الثاين واخلاص بـــإذا الحظت أحد ادلعلمني يتأخر كثريً  -2
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الثاينِجدكؿ ) 

الرأم الرمز
 د.ـ الطبلي ا١ترشد ا١تدرسة ككيل ا١تدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
- َُ.َ ََُ َُ.ََََُُ.َََُ.عملو على يواظب حىت النصح لو توجوأ

ىذه يف للنظر ا١تادة ١تعلمي اجتماع تعقد ب
.ا١تشكلة

َٕٔ.َُ ْٖ َ.َُ ٔٓ َ.َُ َ.َٓ

َٓ.َ-ٗ-ٔ-ُِ.جدكلو تغيَت ج
َُ.َ-ِْ---ُِ.ضده إدارية إجراءات تتخذ د

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تتفق إدارة ا١تدرسة كا١تتمثلة يف كلو من ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي يف توجيو النصح كاإلرشاد للمعلم الذم 
صو كىذا ما تؤكده ارتفاع النسب ا١تئوية لبلستجاابت ٢تذا الرأم كداللتها عند مستول٭تضر دائمنا متأخرنا عن حص

، كىذا يؤكد أف ا١تشكبلت ال ترفع إُف اإلدارة العليا كلكن ٯتكن حل أم ²( كىذا التطابق يتضح من عدـ داللة كاَُ.َ)
 دارم اب١تدرسة.مشكلة عن طريق الود، كىذا يؤدم إُف مزيد من التعاكف بُت أعضاء اٞتهاز اإل

(، )د( عند َٓ.َلكل منهم دالة ابلنسبة لػ)ب، ج( عند مستول ) ²كابلنظر إُف اآلراء )ب، ج، د( ٧تد أف كا
( كىذا يؤكد أف ىناؾ اختبلؼ بُت أعضاء اٞتهاز ا١تدرسي ابلنسبة ٢تذه اآلراء، كىذا ما توضحو النسب َُ.َمستول )

 ا١تدير مث ا١ترشد الطبلي، كابلرغم من ىذا االختبلؼ فإهنم يركف ىذا اٟتل )ب( اثنينا ا١تئوية كداللتها ابلنسبة للوكيل أكالن مث
نتيجة داللة النسبة ا١تئوية ٢تذا الرأم يف حُت الرأيُت )ج، د( ال تظهر فركؽ بينهما نظرنا لعدـ داللة النسب ا١تئوية كبصفة

عامة تتفق ىذه النتائج مع ما جاء يف اٞتزء النظرم.
الثالث واخلاص ابعًتاض أحد ادلعلمني على مالحظات ادلشرف الًتبوي:ادلوقف  -3

( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الثالثّجدكؿ )

الرأي الرمز
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ - ُِ ---ٔ.بينهم التوفيق ٯتكن حىت للزمن األمر تًتؾ أ

َُ.َُ.ََِٕٓ.َْٓ-ّْ.زمبلئو مع ىاـ اجتماع يف ا١تعلم تناقش ب
َُ.َ -ََُٓ.َََُٗ.َّٖ.بو خاص اجتماع يف ا١تعلم تناقش ج
-َُ.ََُٔٗ.ََُٔٗ.َٕٖ.كا١تشرؼ ا١تعلم بُت تتوسط د
نو البد من التوسط بُت ا١تعلم عند اعًتاض أحد ا١تعلمُت على مبلحظات ا١تشرؼ الًتبوم ترل إدارة ا١تدرسة أ  

كداللة النسب ا١تئوية آلراء اٞتهاز اإلدارم  ²كا١تشرؼ ٟتل ا١تشكلة حىت ال تتفاقم، كىذا ما توضحو عدـ داللة كا
(، كىذا يوضح حرص اإلدارة ا١تدرسية على أف يسود جو من الود كالتفاىم بُت إدارة ا١تدرسة كا١تشرفُت الذين َُ.َعند)

رسة لتوجيو النصح كاإلرشاد للمعلمُت، كيضيف ا١تدير كالوكيل أنو البد من مناقشة ا١تعلم يف اجتماع خاص أيتوف إُف ا١تد
 لبحث أسباب ىذا االعًتاض؛ كذلك الرتفاع نسب ا١توافقة كعدـ داللتها ابلنسبة للمرشد الطبلي.

ىذا يؤكد أف ىناؾ اختبلفنا بُت ( ابلنسبة لػػػ )أ، ب، ج( ك َُ.َعند مستول ) ²كاٞتدكؿ السابق يوضح داللة كا
آراء اٞتهاز ا١تدرسي نتيجة ا٩تفاض نسبة ا١توافقة، يف حُت أف ا١تعلم يرل اٗتاذ الرأم )ب( ١تعاٞتة ا١توقف نظرنا لقربو من

( كتتفق ىذه االستجاابت مع ما جاء يف ٣تموعة الضوابط َُ.َزمبلئو ا١تعلمُت كارتفاع نسب ا١توافقة كداللتها عند )
(.َُِّ(، كدراسة )آؿ جبار،ََِٕايَت اليت ٖتكم تصرؼ اٞتهاز اإلدارم كأكدتو دراسة)الغامدل،كا١تع

ادلوقف الرابع واخلاص بـــ.. الحظت أن معلماً ال يسري بسرعة زمالئو يف تدريس أجزاء ادلقرر مع أنو يتمتع بسمعو طيبة: -4
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الرابع.ْجدكؿ )

الرأي لرمزا
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ -ََُّ.َََٔٓ.َٕٓ.زمبلئو مع يسَت حىت اإلسراع منو تطلبأ

َُ.ََُ.ََُِٕ.ََٔ-ْْ. ا١تقرر توزيع يف النظر إعادة تطلب ب

َُ.ََُ.ََُْٕ.ََٔ-ِّ. التبلميذ مع يراه ٔتا يقـو ا١تعلم تًتؾ ج
َُ.ََُ.ََُِٔ.َََُٗ.ََٗ.عنو زمبلئو سرعة أسباب ببحث تقـود

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( من ا١تديرين كالوكبلء أنو ٬تب عليهم ْتث أسباب سرعة أحد ا١تعلمُت عن بقية زمبلئو يف تدريس %َٗيرل)
ا١توضوعة، كذلك ألف متطلبات كظيفتهم  أجزاء ا١تقرر الدراسي أك ْتث أسباب البطء يف تنفيذ ا١تقرر الدراسي كفقنا للخطة

تتطلب أف يكوف ىناؾ متابعة لكل ا١تعلمُت ٔتا ٭تقق الصاٌف العاـ للطبلب، كىذا ما يوضحو ارتفاع نسب ا١توافقة ٢تما 
 (، يف حُت يرل ا١ترشد الطبلي ترؾ اٟترية لكل معلم يف تدريس ا١تقرر الدراسي ٔتا يراه مناسبناَُ.َكداللتها عند مستول)

مع تبلميذه كٖتقيقنا للصاٌف العاـ كمسايرةن ١تبدأ الفركؽ الفردية بُت التبلميذ، كىذا ما يؤكده ارتفاع النسبة ا١تئوية ٢تذا الرأم 
(، كلكن بصفة عامة ٧تد أف ىناؾ اختبلفنا يف اآلراء ) أ، ب، ج، د( ابلنسبة للجهاز َُ.َكداللتها عند مستول)

( كىذا االختبلؼ يف صاٌف الوكيل ابلنسبة لػػػ )أ( كلصاٌف ا١ترشد َُ.َعند مستول) ²ا١تدرسي كىذا ما توضحو داللة كا
 الطبلي ابلنسبة لػػػ )ب، ج(، كيف صاٌف كلو من ا١تدير كالوكيل يف نتيجة ارتفاع النسب ا١تئوية.

وابط كا١تعايَت اليت تربطو كىذه النتائج ٗتتلف عما خلصت إليو الدراسة النظرية يف أف اٞتهاز اإلدارم كضع ٣تموعة من الض
 يف التصرؼ يف ا١تواقف ا١تختلفة كىذه الضوابط ابلنسبة للموقف ا٠تامس ىي )أ( مث )د( مث )ج(. 

ادلوقف اخلامس واخلاص بـــاختالف بعض ادلعلمني اجلدد مع بعض ادلعلمني القدامى يف ادلدرسة حول تطبيق  -5
 بعض االذباىات الًتبوية احلديثة:
.استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف ا٠تامس ( يبُتٓجدكؿ )

الرأم الرمز
 د.ـ الطبلي ا١ترشد ا١تدرسة ككيل ا١تدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ-ُِ-َّ-ُّ.لؤلخرين تعرضو  دكف إتاه يف ا١تعلم سَت على تؤكد أ

 آراء ضوء يف طريقتهم من القدامى ا١تعلمُت لدل التعديل ب
.اٞتدد ا١تعلمُت

َٖٓ.َٓ ِْ َ.َٓ ٕٖ َ.َُ َ.َُ

 لعدـ ةرائهم التمسك عدـ يف اٞتدد ا١تعلمُت على التأكيد ج
. للتطبيق البلزمة اإلمكاانت توافر

َٔٗ.َُّٔ-ّٕ-َ.َُ

- َُ.َ ََُ َُ.َ ََُ َُ.َََُ.اآلراء إمكانية لبحث التدريس ٢تيئة عامنا اجتماعنا يعقد أف د

تفاؽ كلو من ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي يف أنو إذا حدثت أم مشكلة تؤثر على ٧تاح العمل الًتبوم يتضح ٦تا سبق ا
كٓتاصةو عند تطبيق  بعض االٕتاىات اٟتديثة يف التدريس؛ ٦تا يؤثر على أداء كلو من ا١تعلمُت اٞتدد كا١تعلمُت القدامى 

شة اآلراء كْتث إمكانية تطبيق ىذه االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة يف فبلبد أف يكوف ىناؾ اجتماع عاـ ٢تيئة التدريس ١تناق
ىذا ما ، ك ²بُت أفراد اٞتهاز اإلدارم ابلنسبة ٢تذا الرأم كعدـ داللة كا ما يوضحو االتفاؽ التاـ كالتطابقا١تدرسة، كىذا 

للنمط الدٯتوقراطي  ( من ضركرة تبٍت اإلدارةََِِ)حسُت،(، كدراسةََِٖأكدت عليو دراسة كلو من )الشيزاكم،
 للتشاكر يف األمور ا١تهمة.

( ففي الرأم َُ.َعند ) ²يف حُت يظهر اختبلؼ بُت اٞتهاز ا١تدرسي ابلنسبة لآلراء )أ، ب، ج( نتيجة داللة كا        
ي )أ( يظهر االختبلؼ لكنو غَت داؿ لعدـ داللة النسبة ا١تئوية، كيف الرأم )ب( يظهر االختبلؼ لصاٌف ا١ترشد الطبل

( كابلنسبة لرأم َٓ.َ( مث ا١تدير لداللة النسبة عند )َُ.َنتيجة ارتفاع النسبة ا١تئوية للموافقة كداللتها عند مستول )
( كىذه النتائج تتفق مع ما خلصت إليو الضوابط َُ.َ)جػ( فيظهر االختبلؼ يف صاٌف ا١تدير لداللة النسبة ا١تئوية عند )

ز اإلدارم يف ا١تواقف ا١تختلفة.كا١تعايَت اليت ٖتكم تصرؼ اٞتها

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



عبذ املىلى د / العي  دمحم ابشاهي   دوس إداسا املذسظة الابحذائية ف  مىاحهة بعض املىاقف املذسظية بمنع ة عع ر الحعليمية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ادلوقف السادس واخلاص بـــحدوث اختالف بني ادلعلمني حول توزيع الفصول عليهم:  -6
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف السادس.ٔجدكؿ ) 

الرأي الرمز
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
--ِْ-َّ-ُّ.معُت رأم بفرض ا١توقف ٟتسم دخلتت أف أ

َُ.َ - َْ َُ.َ ٔٗ َٓ.َٕٓ.تربوية أسس على ا١توضوع مناقشة منهم تطلب أف ب
َُ.َ-َْ-َُٔٓ.َٖٔ. يراه ٔتا ليتصرؼ الًتبوم ا١تشرؼ إُف األمر ترفع أف ج
َُ.َ - ِْ َٓ.َ ْٓ َُ.َََُ.لؤلقدمية طبقان  الفصوؿ توزع أف د

يتفق كله من ككيل ا١تدرسة كا١ترشد الطبلي يف أنو إذا حدث اختبلؼ بُت ا١تعلمُت حوؿ توزيع الفصوؿ عليهم
فبلبد من عقد اجتماع عاـ ١تناقشة ا١توضوع على أسس تربوية سليمة، كىذا ما توضحو داللة النسب ا١تئوية كارتفاع 

(.َٓ.َة النسبة ا١تئوية )قيمتها، مث أيت بعد ذلك ا١تدير نظرنا ال٩تفاض دالل
يف حُت يرل ا١تديركف حل ىذا ا٠تبلؼ بتوزيع الفصوؿ على ا١تعلمُت طبقان لؤلقدمية ا١تطلقة، كىذا ما يوضحو ارتفاع 

 ( كىذا يوضح ٪تط إدارتو.َُ.َالنسبة ا١تئوية كداللتها عند )
عدـ األخذ هبذا الرأم كىذا ما توضحو عدـ  كابلنظر يف الرأم )أ( ٧تد أف ىناؾ تشاهبنا بُت أعضاء اٞتهاز ا١تدرسي يف

٦تا يؤكد أف ىناؾ اختبلفان بينهم فالرأم  ²( كلػػػ كاَُ.َ، كلكن ابلنسبة لآلراء )ب، ج، د(، فهناؾ داللة عند )²داللة كا
قريبنا عما ( ككذلك الرأم )د(، كىذه النتيجة ٗتتلف تَُ.َ)ج( االختبلؼ لصاٌف ا١تدير نظران لداللة النسبة ا١تئوية عند )

خلصت إليو الضوابط كا١تعايَت يف اٞتزء النظرم اليت ٖتكم العمل اإلدارم يف التصرؼ يف ا١تواقف ا١تختلفة.
ادلوقف السابع واخلاص بـــدخولك فصالً والحظت أن ادلعلم أخطأ أمام التالميذ: -7

( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف السابعٕجدكؿ )

الرأي  الرمز
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة رمدي

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ-ّْ-ّٔ-ُُ.كتصحيحو ا٠تطأ ىذا إُف التبلميذ نظر تلفت أ

 عن التبلميذ انتباه لتحويل التدخل ١تناقشة اجتماع تطلب ب
.ا١تعلم خطأ

َٓ- َٔ َ.َُ َٗ َ.َُ َ.َُ

- َُ.َ ْٖ َُ.َ ٖٕ َُ.َٗٔ.الفصل خارج ا١تعلم نظر تلفت حىت ذلك تًتؾ ج
َُ.َ-ُِ-ِْ-ٖ.عنو تقريرؾ يف كتثبتو ا١تعلم مع ذلك تثَت ال د

%( من الوكبلء أنو البد من ٖٕ%( من ا١تديرين ك)ٗٔيف حالة خطأ ا١تعلم أماـ تبلميذه داخل الفصل يرل )
ثقة بُت ا١تعلم كطبلبو، كىذا ما يوضحو داللة النسبة لفت نظر ا١تعلم خارج الفصل كليس أماـ التبلميذ حىت ال تنعدـ ال

%( من ا١ترشدين كْتكم عملهم اإلرشادم لبقية ا١تعلمُت ضركرة َٗ( ٢تما، يف حُت يرل )َُ.َا١تئوية عند مستول )
تفاعها التدخل لتحويل انتباه التبلميذ عن خطأ ا١تعلم حىت ال أيخذ التبلميذ أم معلومات خطأ كىذا ما توضحو النسبة كار 

(.َُ.َعند مستول )
٦تا يؤكد أف ىناؾ تشاهبنا بُت  ²كابلنظر إُف اٞتدكؿ بصفة عامة ٧تد أنو ابلنسبة للرأم )ج( ال توجد داللة إحصائية لػػ كا

 ²أعضاء اٞتهاز اإلدارم ١تواجهة ىذا ا١توقف كىذا ما توضحو داللة النسبة ا١تئوية، يف حُت اآلراء )أ، ب، ج(، فداللة كا
( كيؤكد ىذا أف ىناؾ اختبلفنا بُت آراءىم كلكن ىذا االختبلؼ ابلنسبة للرأم )أ( َُ.َبة ٢تم دالة عند مستول )ابلنس

نظرنا لعدـ داللة النسب ا١تئوية ألعضاء اٞتهاز اإلدارم اب١تدرسة، كاالختبلؼ يف )ب( كاضح لصاٌف ا١ترشد الطبلي نظرنا

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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( كىذا ابإلضافة إُف عدـ ظهور االختبلؼ يف الرأم )د( لعدـ داللة َُ.َ)الرتفاع النسبة ا١تئوية كداللتها عند مستول
 النسبة ا١تئوية لكلو من مدير ا١تدرسة كككيل ا١تدرسة كا١ترشد الطبلي.

كٯتكن القوؿ بصفة عامة أف ىذه النتائج تتفق كتتطابق مع ما جاء يف اٞتزء النظرم من الدراسة الذم تبناه الباحث على 
 ر أك ٤تك ٯتكن اٟتكم يف ضوئو على آراء اٞتهاز اإلدارم.أساس أنو معيا

ادلوقف الثامن يف أثناء زايرتك ألحد ادلعلمني الحظت أنو يعتذر عن إجابة سؤال أحد تالميذه:  -8
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الثامنٖجدكؿ ) 

الرأم الرمز
 د.ـ الطبلي ا١ترشد ا١تدرسة ككيل ا١تدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
- َُ.َ َٗ َُ.َ ٖٕ َُ.َٔٗ.السؤاؿ على لتجيب الدرس أثناء يف الفرصة تتحُت أ

َُ.َ-ّٔ-ِٖ-ُّ.ا١تعلم لصراحة تقديرنا ذلك عن تتغاضى ب
َُ.َ-ّٔ-ُِ-ْْ.السؤاؿ على التبلميذ لتجيب مباشرة تتدخل ج
َُ.َ-َُ-ِْ-ُِ.عنو تقريرؾ يف كتثبتو ا١تعلم مع ذلك تثَت ال د

تتفق اإلدارة ا١تدرسية يف عدـ التدخل ا١تباشر عند إخفاؽ أك اعتذار ا١تعلم لتبلميذه عن اإلجابة على سؤاؿ كجو  
ذا ما يؤكده إليو من أحد تبلميذه كلكنهم يتحينوف الفرصة يف أثناء الدرس لئلجابة عن السؤاؿ نفسو بطريقةو غَت مباشرة كى

( كىذا َُ.َ( من ا١ترشدين، كداللة ىذه النسب عند مستول )%َٗ%( من الوكبلء ك)ٖٕ%( من ا١تديرين ك)ٔٗ)
 ٢تذا الرأم. ²التشابو راجع إُف عدـ داللة كا

( ٦تا يؤكد أف ىناؾ اختبلفات بُت اٞتهاز َُ.َدالة ٢تم عند مستول ) ²كابلنظر إُف اآلراء )ب، ج، د( فنجد أف كا
دارم يف مواجهة ىذا ا١توقف، كلكن ىذه االختبلفات غَت ظاىرة نظرنا ال٩تفاض النسب ا١تئوية كعدـ داللتها كىذهاإل

النتائج تتفق مع اٞتزء النظرم ا١توجود يف الدراسة.
ادلوقف التاسع واخلاص بـــمالحظتك أن أحد ادلعلمني يستطرد دون شرح دروسو استجابة ألسئلة تالميذه شلا -9

 ىل ترك بعض موضوعات ادلقرر:يؤدي إ
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف التاسعٗجدكؿ )

الرأم الرمز
 د.ـ الطبلي ا١ترشد ا١تدرسة ككيل ا١تدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.ََٓ.َ ْٓ َُ.َ َٗ َُ.َٖٗ. ذلك عن ٯتتنع حىت ا١تعلم نظر تلفت أ

َُ.َ-ِْ-َُ-ٔ.الطريقة ىذه على كالتبلميذ ا١تعلم تشجع ب
َٓ.ََُ.َ ْٖ َُ.َ َٗ َُ.َُٕ.للمناقشة حصو بتخصيص كالتبلميذ ا١تعلم تنصح ج
َُ.َ-ّٔ-ِْ-ُٖ.الحقان  االسئلة ىذه إاثرة عدـ التبلميذ من تطلب د

ركسو، كذلك لئلجابة عنيرل كله من ا١تدير كالوكيل أهنما إذا الحظا أف أحد ا١تعلمُت يستطرد دكف شرح د
األسئلة اليت يوجهها إليو تبلميذه؛ ٦تا يؤثر على فعالية العمل التدريسي كترؾ موضوعات من ا١تقرر كعدـ مسايرة ا٠تطة، 
فبلبد من لفت نظر ا١تعلم حىت ٯتتنع عن ذلك كىذا ما توضحو ارتفاع نسبو الوكيل كا١توافقة ٢تذا الرأم كداللة ىذه النسب 

(، يف حُت يرل ا١ترشد الطبلي ضركرة مناقشة التبلميذ كاإلجابة عن أسئلتهم يف حصة خاصة بذلك، َُ.َعند مستول )
(، كبصفة عامة ٧تد أف ٓكمن كجهة نظر الباحث تتفق اإلدارة ا١تدرسية يف ىذا ا١توقف الدراسي مع ا١توقف الدراسي رقم )

يؤكد أف ىناؾ اختبلفات كلكن ىذه االختبلفات ظاىرة يف  ىناؾ داللة إحصائية ١تقياس حسن ا١تطابقة لكل اآلراء؛ ٦تا

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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( كغَتظاىرة ابلنسبة لػػ )ب، د( لعدـ داللة النسب ا١تئوية كىذهَُ.َ)أ، ج(، نظرنا الرتفاع النسب ا١تئوية كداللتها عند )
(. ََِٗ)اٟتارثى،النتائج تتفق مع ما خلص إليو ا٠ترباء يف كيفية التصرؼ يف ا١تواقف ا١تختلفة ككذلك أكدتو دراسة

:ادلوقف العاشر واخلاص بــمعلم ال يستعمل وسائل تعليمية ولكنو زلبوب من تالميذه وقدرتو على الشرح شلتازة
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف العاشر.َُجدكؿ )

الرأي الرمز
د.م ادلرشدالطاليب ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
- َُ.َ ََُ َُ.ََََُُ.َََُ.تعليمية كسائل استخداـ ضركرة منو طلبت أ

َُ.َ-ِْ-َُ-ُِ.تقريرؾ يف كٖتاسبو معو ذلك تثَت ال ب
َُ.َ - - -ُِ--.التبلميذ أماـ النقص جوانب تثار ج
--ُِ-َُ-َُ.الشرح على بقدراتو  مكتفينا ذلك عن تتغاضى د

وسائل التعليمية يف ٖتقيق األىداؼ الًتبوية كإ٧تاح العملية التعليمية فإف اإلدارة ا١تدرسية تتفق يفنظرنا أل٫تية ال
 ²ضركرة أف يستخدـ ٚتيع ا١تعلمُت الوسائل التعليمية يف تدريسهم ١تا ٢تا من فوائد تعليمية، كىذا ما توضحو عدـ داللة كا

بُت آراء اٞتهاز ا١تدرسي ابلنسبة ٢تذا ا١توقف ككذلك داللة النسب  عند أم مستول؛ ٦تا يؤكد أف ىناؾ تشاهبنا كتطابقنا
(، كما أف ىناؾ تشاهبنا بُت اٞتهاز اإلدارم يف ا١تدرسة ابلنسبة للرأم )د( كلكنو غَت ظاىر لعدـ داللة َُ.َا١تئوية عند )

كلو من )ب( )ج(؛ ٦تا يؤكد أف (، كلَُ.َعند مستول ) ²النسب ا١تئوية ٢تم. يف حُت أف ىناؾ داللة إحصائية ١تقياس كا
ىناؾ اختبلفنا بُت أعضاء اٞتهاز اإلدارم يف مواجهة ىذا ا١توقف، كلكن ىذا االختبلؼ غَت كاضح نظرنا ال٩تفاض النسبة
ا١تئوية كعدـ داللتها، كتتفق ىذه النتائج تقريبنا ما خلصت إليو الدراسة النظرية من ضوابط كمعايَت ٖتكم التصرؼ يف ىذه 

ف ا١تختلفة.ا١تواق
ادلوقف احلادي عشر واخلاص بــإذا حضر ويل أمر ادلدرسة مهامجاً أحد ادلعلمني ومبالغاً يف هتجمو ضده: -11
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف اٟتادم عشرُُجدكؿ ) 

الرأي الرمز
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َٓ.َ-ّٔ-ّْ-ِٔ.ا١تدرسة من االنصراؼ األمر كِف نم تطلب أ

َُ.َ-ُِ-ُِ--.ا١تدرسة من األمر كِف ابن تفصل ب
َُ.َ - - ---ٔ.لو إرضاء األمر كِف أماـ ا١تعلم تعنف ج
- َُ.َ ََُ َُ.ََََُُ.َََُ.ا١توقف لتوضح معهما اب١تشاركة ا١توقف تبحث د
العمل التعليمي بنجاح كدٯتقراطية كلتوثيق الصلة بُت ا١تدرسة كاألسرة فبلبد من مشاركة ا١تعلمُت كأكلياء األمور يف ا١تشكبلت اليت  كحىت يسَت  

( ِيشكو منها اآلابء؛ حىت يكوف ا١توقف أكثر كضوحنا، كيرل الباحث اتفاؽ ٣تموعة الدراسة يف اإلجابة عن ىذا ا١توقف مع ا١توقف رقم )
(، َُ.َ؛ ٦تا يؤكد أف ىناؾ تطابقنا يظهر نتيجة ارتفاع النسب للموافقة كداللتها اإلحصائية عند مستول )²وضحو عدـ داللة كاكىذا ما ت

ة النسب كابلنسبة لآلراء )أ، ب، ج( فهناؾ داللة إحصائية، ٦تا يؤكد أف ىناؾ تبايننا بُت آراء اٞتهاز اإلدارم كلكنو غَت اضح نظران لعدـ دالل
 كتتفق ىذه النتائج مع ا١تعايَت كالضوابط اليت كضعها خرباء ا١تيداف يف اٞتزء النظرم من الدراسة، كىو ما أكدتو دراسة ) ا١تئوية،

lorintizin,2013). 
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ادلوقف الثاين عشر واخلاص بــإذا جاءك ويل أمر يبلغك أن معلًما ال يهتم ابلتدريس: -11
استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الثاين عشر ( يبُتُِجدكؿ ) 

الرأي الرمز
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َٓ.َ-ِٖ-ُِ-ُُ.ا١تعلم كتوبخ األمر كِف ٔتبلحظة أتخذ أ

- َُ.َ ُِ -ََُٗ.َْٗ. للمعلم ا١تفاجأة ابلزايرة تقـو ب
َٓ.َ-ِِ-ّْ-  ِٓ.بذلك ليقـو كٗتربه رؼا١تش تستدعي ج
َُ.َ - --ٖٖ-ُٕ.األمر كِف يقولو ٔتا هتتم ال د

إذا حضر كِف األمر يشكو من عدـ جدية معلم ما يف التدريس فإف إدارة ا١تدرسة تقـو ابلتفتيش على ذلك ا١تعلم 
نسب ا١توافقة لكلو من مدير ا١تدرسة كككيل ا١تدرسة  للتحقق من الشكول ا١تقدمة من كِف األمر، كىذا ما توضحو ارتفاع

 .²(، ككذلك عدـ داللة كاَُ.َ( كداللتها عند مستول )%ٖٖ%، َٗ%، ْٗكا١ترشد الطبلي كىي على الًتتيب )
( ٦تا يؤكد أف َُ.َ، َٓ.َعند )أ، ج( ٔتستول ) ِأما اآلراء األخرل )أ، ب، ج( فهناؾ داللة إحصائية لػ كا

بينهم كلكنو غَت كاضح نظرنا لعدـ داللة النسب ا١تئوية، كتتفق ىذه النتائج تقريبنا مع النتائج اليت خلص إليها ىناؾ اختبلفنا
اٞتزء النظرم من الدراسة.

ادلوقف الثالث عشر واخلاص بــإذا تغيب معلم أكثر من ادلدة ادلسموح هبا:  -12
ث عشر( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الثالُّجدكؿ )

الرأم الرمز
 د.ـ الطبلي ا١ترشد ا١تدرسة ككيل ا١تدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ-ِْ-َِِٓ.َٓٓ.مرتبو من الغياب مده ٗتصم أ

َُ.ََُ.ََََُُ.َََُٕ.َُٖ.البلـز الٗتاذ ا١تعنية اإلدارة تبلغ ب
َُ.ََُ.َْٔ-ِٖ-  ُٖ. شفواين  انتباىو بتوجيو تكتفي ج
َُ.َ-ُِ-ْٖ-ٓ.ذلك يطلب َف إنو مع الطيب الكشف إُف ٖتولو د

نظرنا لئلجراءات القانونية اليت تنص عليها اللوائح ا١تدرسية كقوانُت العمل فإف اإلدارة ا١تدرسية تطبق تلك اللوائح
من ا١تدة ا١تسموح هبا، كىذا ما يتفق عليو كلهكالقوانُت كذلك بتبليغ اإلدارة التعليمية الٗتاذ البلـز عند غياب ا١تعلم أكثر 

أثبتت أف  ²من ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي كداللة نسب ا١توافقة ٢تم على ىذا الرأم، إال أف الدارسة اإلحصائية لػػ كا
ظر ىناؾ فركقنا كاضحة يف النسب ىذا ما يوضحو اٞتدكؿ السابق، كىذه االستجاابت بصفة عامة تتفق مع كجهة الن

 السابقة يف الدارسة النظرية.
ادلوقف الرابع عشر واخلاص بــإذا صادفك يف مرورك ابدلدرسة تلميًذا أخرجو ادلعلم من حصتو: -13

( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الرابع عشرُْجدكؿ )

الرأي الرمز
د.م ادلرشدالطاليب ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ-ْٔ-ْٖ-ّْ.الفور على الفصل إُف التلميذ تعيد أ

َُ.َ-   ّٔ َُ.َ       ِٕ -ْٗ.ذلك تكرار عدـ يف لتستشَته ا١تعلم تستدعي ب
-َُ.َ ْٖ َُ.َ ََُ َُ.َْٗ.ا١تعلم من تقرير ضوء يف التلميذ مع ٖتقق ج
 من التبلميذ إخراج بعدـ ا١تعلمُت على ابلتعميم تقـو د

.صصاٟت
َٕٓ.َُ ِٕ َ.َُ ْٖ َ.َُ -
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عند مبلحظة إدارة ا١تدرسة أف أحد تبلميذ ا١تدرسة خارج الفصل يف أثناء الدارسة فعليها أف تطلب من ا١تعلم تقريرنا عن
سبب خركج ىذا التلميذ من الفصل، كيف ضوء ىذا التقرير تقـو اإلدارة ا١تدرسية ابلتحقيق مع التلميذ كمعرفو أسباب 

ابلنسبة للرأم )ج(، كما يضيف ا١ترشد الطبلي كيسانده  ²ىذا ما يؤكده ارتفاع النسب ا١تئوية كعدـ داللة كاخركجو، ك 
ا١تدير كالوكيل أنو البد أف يكتب تعميم للمعلمُت ينص على عدـ ا٠تركج من اٟتصص إطبلقنا كعلى ا١تعلم معاٞتة أم 

ككذلك داللة النسبة ا١تئوية للرأم )د(، كما يرل ككيل  ²لة كامشكلة داخل فصلو، أم أف ىناؾ تشاهبنا أييت من عدـ دال
( أنو %ْٔ(أنو البد من استدعاء ا١تعلم لئلشارة عليو بعدـ تكرار ذلك، كما يضيف ا١ترشد الطبلي ) % ِٕا١تدرسة )

اليت ٖتكم التصرؼ البد من إعادة التلميذ إُف الفصل حىت يستفيد مع زمبلءه، كتتفق ىذه النتائج مع الضوابط كا١تعايَت 
 يف ا١تواقف ا١تختلفة.

ادلوقف اخلامس عشر واخلاص بــإذا علمت أن معلًما يشكو من ضعف بعض التالميذ يف مادة زبصصو: -14
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف ا٠تامس عشرُٓجدكؿ )

الرأم الرمز
 د.ـ الطبلي ا١ترشد ا١تدرسة ككيل ا١تدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
- - - - - - -.خصوصية دركسنا إبعطائهم ا١تعلم على تشَت أ

َٓ.َ-  َُ-ٔ-ْ.الزمن ٭تلها حىت ا١تسألة تًتؾ ب
- َُ.َ ََُ َُ.َ ََُ َُ.َََُ. الدراسي أتخرىم كأسباب التبلميذ حالة تدرس ج
 علم دكف ا١تعلم مع معاٞتتهم كسائل تدرس د

.التبلميذ
َََُ.َُ ََُ َ.َُ ََُ َ.َُ -

تتفق إدارة ا١تدرسة يف معاٞتة شكول ا١تعلمُت من ضعف بعض تبلميذىم يف مادة ٗتصصهم بدراسة أسباب أتخر     
ىؤالء التبلميذ سواء إذا كانت صحية أك مدرسية أك اجتماعية كْتث كسائل معاٞتتها مع ا١تعلم دكف أف يشعر التبلميذ 

كداللة ىذه النسب عند مستول  ²ديرين كالوكبلء ك ا١ترشدين كعدـ داللة كا%( من ا١تََُبذلك، كىذا ما يؤكده )
(، يف حُت يرل اٞتهاز اإلدارم عدـ اإلشارة على ا١تعلم إبعطائهم دركسنا خصوصية، كىناؾ داللة إحصائية بسيطة َُ.َ)

ئوية آلراء اٞتهاز اإلدارم،للرأم )ب( كلكنها غَت كاضحة نظرنا ال٩تفاض النسبة ا١ت ²ابلنسبة لػ كا َٓ.َعند مستول 
كتتفق ىذه النتائج مع الدارسة النظرية السابقة.

 اثنيا: ادلواقف ادلتصلة ابدلتعلم:
ادلوقف األول واخلاص بشكوى ويل أمر من سوء تصرف ابنو داخل ادلنزل وخارجو: -1

( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف األكؿ.ُٔجدكؿ ) 

الرأي مزالر 
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ-َِ-ّ-ْْ.كتوٓتو االبن التلميذ تستدعي أ

 ا١تدرسة أف أساس على عقاب دكف االبن التلميذ تًتؾ ب
. ا١تنزؿ أمور يف تتدخل ال

- -    - - َُ   -َ.َُ

َٓ.َ َُ.َ ٔٗ َُ.َ ََُ َُ.َِٗ.ا١تشكلة حل يف تعاكفلل ا١تعلمُت إُف ا١توقف ٖتيل ج
َٓ.َ-ُِ-ُٖ-ُُ.ابنو تربية ٭تسن َف ألنو األمر كِف توبخ د

لزايدة االتصاؿ بُت ا١تدرسة كاألسرة كإلبراز الدكر الًتبوم للمدرسة فإف اإلدارة ا١تدرسية ال هتتم ٔتشاكل التبلميذ داخل 
ياء األمور يف معاٞتة ا١تشكبلت اليت يشكو منها أكلياء األمور اليت ٖتدث يف مناز٢تم كىذا ما الفصوؿ فقط كإ٪تا تشارؾ أكل

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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عند  ²عند أم مستول من ا١تستوايت، أما ابلنسبة لداللة كا ²يوضحو ارتفاع نسبة ا١توافقة للجهاز اإلدارم كعدـ داللة كا
لكنو غَت ظاىر نتيجة ا٩تفاض النسب ا١تئوية كعدـ داللتها، )أ، ب، د( فهذا يؤكد أف ىناؾ اختبلفنا بُت اٞتهاز اإلدارم ك 

 منكىذه النتائج ال تتعارض مع نتائج اٞتزء النظرم كا٠تاص ابلضوابط كا١تعايَت، كىذا ما أكدتو دراسة كلو 
(Botha,2006)، ،( من ضركرة استخداـ ٪تط ا١تشاركة من القيادة ا١تدرسية مع أكلياء األمور يف حلََِٖ)الشيزاكم 

ا١تشكبلت اليت تتعلق ابلتبلميذ.
ادلوقف الثاين واخلاص دبالحظة سوء نتيجة ربصيل تالميذ أحد الفصول الدراسية: -2

( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الثاينُٕجدكؿ ) 

الرأي الرمز
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ-ِْ-ِْ-ٓ. الفصوؿ ابقي على الفصل ىذا تبلميذ توزيع أ

-َُ.َ ََُ َُ.َ ََُ َُ.َٓٗ.التبلميذ كمستول االمتحاانت مستول تبحث ب
-َُ.َ َٔ َُ.َ ٔٔ َُ.َٕٓ.لبحثو ا١توضوع توِف ا١تشرؼ من تطلب ج
َُ.ََُ.َ ْٕ - ِْ َُ.َّٕ.الفصل ىذا معلمي ٚتيع إبنذار تقـو د

كثَتنا ما يكوف ١تستول صعوبة االمتحاف أك سهولتو أثر على النتيجة العامة للتبلميذ، كىذا ما دفع اإلدارة
ا١تدرسية إُف االتفاؽ ببحث مستول االمتحاانت كمستول التبلميذ إذا كانت نتيجة فصل ما سيئة، كىذا ما توضحو عدـ 

اء اٞتهاز اإلدارم يف مواجهة ىذا ا١توقف، كما أف الرأم )ج( ال توجد لو ٦تا يؤكد أف ىناؾ تشاهبنا بُت أعض ²داللة كا
٦تا يؤكد أف ىناؾ اتفاقنا على أف ا١تشرؼ الًتبوم ٯتكن أف يتوُف ا١توضوع بنفسو؛ كذلك  ²داللة إحصائية خاصة لػػ كا
ل، كىذا ما توضحو داللة ( كيتفق ا١تديركف مع ا١ترشدين يف إنذار معلمي ىذا الفصَُ.َلداللة نسب ا١توافقة عند)
(، كابلنسبو لػػ)أ( ال تظهر االختبلفات نظرنا ال٩تفاض النسب ا١تئوية ٢تم كىذه النتائج تطابقَُ.َالنسبة ا١تئوية ٢تما عند )

الضوابط كا١تعايَت.
ادلوقف الثالث واخلاص إذا علمت أن عدداً كبرياً من التالميذ حيضر ادلدرسة دائًما متأخًرا: -3

( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الثالثُٖجدكؿ ) 

الرأي الرمز
د.م ادلرشدالطاليب ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ - - -ٔ--.أكثر أك يومنا التبلميذ ىؤالء تفصل أ

َُ.َ-ِْ-َّ-ْ.أمورىم أكلياء استدعاء ٟتُت ا١تدرسة من التبلميذ تطرد ب
-َُ.َ ْٖ َُ.َََُٗ.َٕٓ.٢تم أتنيب توجيو مع مباشرة ابلدخوؿ ٢تم تسمح ج
-َُ.َ َٗ َُ.ََََُُ.َََُ.ا١توقف لدراسة االجتماعي ا١تشرؼ إُف ا١توضوع ٖتيل د

اتتفق اإلدارة ا١تدرسية يف السماح للتبلميذ الذين ٭تضركف متأخرين دائمنا ابلدخوؿ مع توجيو أتنيب ٢تم، ىذ
ابإلضافة إُف دراسة أسباب أتخرىم مع ا١تشرؼ االجتماعي ١تعرفو طرؽ عبلج التأخر من ا١تدرسة، كذلك حرصنا على 
الصاٌف العاـ للتبلميذ، كحىت ال تكوف ٢تم فرصو للهركب من ا١تدرسة، كىذا ما يوضحو داللة النسب ا١تئوية للرأيُت )ج، د( 

اهبنا بُت اٞتهاز اإلدارم يف ىذين الرأيُت، أما ابلنسبة للرأيُت )أ، ب( فليس ٦تا يؤكد أف ىناؾ تش ²ككذلك عدـ داللة كا
٢تما مكاف يف الرأم نظرنا ال٩تفاض النسب ا١تئوية ٢تم كىذه النتائج تتفق مع اٞتزء النظرم من الدارسة.

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ادلوقف الرابع واخلاص إذا علمت أن ىناك اعتداء حدث من تلميذ على تلميذ: -4
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الرابع.ُٗجدكؿ ) 

الرأي الرمز
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ َُ.َ َٔ - ّْ َُ.َْٔ.الباقوف لَتتعد التبلميذ أماـ ذلك تعلقأ

َُ.َ -    ْٖ َُ.َ ِٕ َُ.ََٔ. منهما كلو  أمر كِف تستدعي ب

--ُِ-ُِ-  ُُ.األنظمة كفق ٤تدده فًتة التلميذين بفصل تقـو ج
- َُ.َ ََُ َُ.َ ََُ َُ.َََُ.ذلك بعد كتراقبهما منهما كلو  معاٞتة ٖتاكؿد

ن طريق ٖتاكؿ إدارة ا١تدرسة حل ا١تشكبلت اليت تنشأ بُت التبلميذ كٓتاصةو اعتداء بعضهم على البعض اآلخر، كذلك ع
معاٞتو كلو منهما كمراقبتها بعد ذلك حىت ال يتكرر اعتداء تلميذ على آخر، كىذا ما يوضحو التطابق كالتشابو كالداللة 

٦تا يؤكد ىذا التطابق. كما أف ىناؾ تشاهبان يف )ج( كلكن غَت كاضح  ²( كعدـ داللة كاَُ.َا٠تاصة ابلنسبة ا١تئوية عند )
للجهاز اإلدارم كعدـ داللتها أما ابلنسبة لػػ )أ( فهناؾ نسب مرتفعة لكل من ا١تدير كا١ترشد نظرنا ال٩تفاض النسب ا١تئوية

%( على الًتتيب للموافقة على الرأم)أ(، ككذلك ابلنسبة للمدير كالوكيل للموافقة على الرأم )ب( َٔ ، %ْٔالطبلي )
 ضوابط كا١تعايَت ا١توجودة يف اٞتزء النظرم.(، كتتفق فهذه النتائج مع الَُ.َنتيجة داللة نسب ا١توافقة عند )

ادلوقف اخلامس واخلاص إذا شاىدت تلميذا يكتب امسو ابألقالم على احلائط: -5
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف ا٠تامس.َِجدكؿ ) 

الرأي الرمز
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.ََُ.ََُْٔ.َ ِٕ َٓ.َٕٓ.ذلك إُف يعود ال حىت تعاقبوأ

-َُ.ََُٖٖ.َ ٔٗ َُ.ََٗ.ا١تسرحي النشاط طريق عن ذاتو إلثبات فرصة تعطيو ب
-َُ.ََُٖٖ.َ ََُ َُ.َٔٗ.بنفسو كتبو ما ٯتسح ٕتعلو ج
َُ.َ-ِْ-ُِ-َِ.أمره كِف تستدعيد
بة العادات غَت ا١تقبولة من بعض التبلميذ كمنها الكتابة ابستمرار ابألقبلـ على حائط ا١تدرسة فبلبد أف يقـو بنفسو ار 

ٔتسح ما كتبو، ككذلك ٯتكن استغبلؿ النشاط الزائد من بعض التبلميذ يف مزاكلو النشاط ا١تسرحي حىت ٭تقق ذاتو، كىذا 
(، كابلنسبة َُ.َستوايت الداللة، كارتفاع النسب ا١تئوية كداللتها عند )عند أم مستول من م²ما يؤكده عدـ داللة كا

؛ ٦تا يؤكد أف ىناؾ اختبلفنا بسيطنا يف النسب ا١تئوية للجهاز اإلدارم، ككذلك ²للرأم )أ( فهناؾ داللة إحصائية لػػ كا
(، كتتفق َُ.َعند ) ²داللة كا ابلنسبة للرأم)د( فعدـ داللة النسب ا١تئوية أدل إُف عدـ ظهور االختبلؼ ابلرغم من

 ىذه النتائج مع اٞتزء النظرم من الدراسة.
ادلوقف السادس واخلاص إذا اشتكى إليك أحد ادلعلمني أن تلميًذا ما حيضر دائًما بدون كتب أو أدوات: -6

( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف السادسُِجدكؿ ) 
أيالر  الرمز

د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير
²كا % ∆ % ∆ % ∆ 

َُ.َ-ُِ-ُٖ-ٖ.التبلميذ أماـ بشده تعاقبوأ
َٓ.ََُ.َ ََُ َُ.َ ٖٕ َُ.َٖٓ.الشكول ١تناقشة أمره كِف تستدعي ب

َُ.َ-َْ-ِْ-  ّٖ.كيعود أدكاتو ليحضر ا١تدرسة من ٗترجو ج
-َُ.َ ََُ َُ.َ َٗ َُ.َََُ. ذلك إُف ا١تؤدية األسباب ١تعرفة التلميذ تستدعيد
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١تعاٞتة حضور بعض التبلميذ بدكف كتب كأدكات فًتل إدارة ا١تدرسة أنو البد من استدعاء التلميذ ١تعرفة األسباب 
لتبلميذ ابٟتضور إُف ا١تدرسة بدكف  ا١تؤدية إُف ذلك كالتأكد من صحة قوؿ التبلميذ ٔتناقشة أكلياء أمورىم يف عدـ اىتماـ ا

(، يف حُت تظهر الداللة َُ.َكتب أك أدكات، كىذا ما توضحو داللة النسب ا١تئوية لكل من )ب(، )د( عند مستول )
(، كلكن االختبلؼ بينهم غَت ظاىر نظرنا لعدـ داللة النسب ا١تئوية للرأيُت )أ، ج(َُ.َعند ) ²اإلحصائية الكبَتة لػػ كا

ه النتائج مع اٞتزء النظرم من الدارسة.كتتفق ىذ
ادلوقف السابع واخلاص إذا وجدت أن تلميًذا يتلجلج بكثره عندما يطلب منو الكالم أمام التالميذ يف الفصل: -7

( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف السابع.ِِجدكؿ )
الرأي الرمز

د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير
²كا % ∆ % ∆ % ∆ 

َُ.َ-َْ-ِْ-ْ.ٞتلجة دكف للتحدث الكافية الشجاعة لديو ليست ألنو تؤنبوأ
 على التغلب يف ١تساعدتو لو التعرض عدـ التبلميذ من تطلب ب

.ا١تشكلة ىذه
ََٗ.َُ َٗ َ.َُ ٖٖ َ.َُ -

-َُ.ََََُُ.ََََُُ.َََُ.بعبلجو كيقـو حالتو ليدرس األخصائي إُف ترسلو ج
َُ.َ-َِ-ْٖ-ْٗ.إليهم فيتحدث التبلميذ أماـ للوقوؼ تضطرهد

تتفق إدارة ا١تدرسة يف معاٞتة ٞتلجة بعض التبلميذ يف الكبلـ بطريقة بعيدة ا١تدل، كىي دراسة حالة التلميذ على 
ض للتبلميذ ا١تصابُت ابللجلجة حىت أيدم اختصاصيُت ١تعرفة األسباب كطرؽ العبلج، كطريقة قريبة ا١تدل كىي عدـ التعر 

. كابلرغم من كجود فركؽ ²يتم مساعدهتم للتغلب على ىذه ا١تشكلة، كىذا ما توضحو داللة النسب ا١تئوية كدعم داللة كا
ذات داللة إحصائية بُت آراء اٞتهاز اإلدارم ابلنسبة للرأيُت )أ، د( فإهنا غَت كاضحة نظرنا لصغر النسب ا١تئوية ٢تما كعدـ

 داللتها، كتتفق ىذه النتائج تقريبنا مع اٞتزء النظرم ا٠تاص ٔتجموعة الضوابط كا١تعايَت.
ادلوقف الثامن واخلاص إذا الحظت يف أحد الفصول اليت قمت بزايرهتا اضطرااًب حيدثو التالميذ يف الفصل: -8

( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف الثامنِّجدكؿ )
الرأي الرمز

د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير
²كا % ∆ % ∆ % ∆ 

َُ.َ---ْ--.الزايرة كتؤجل مباشرةن  الفصل تًتؾأ
َُ.ََُ.َٕٔ-ْٖ-ِٔ.التبلميذ أماـ النظاـ على اافظة ا١تعلم من تطلب ب

-َُ.ََََُُ.ََََُُ.َّٗ.االضطراب أسباب يف التبلميذ مناقشة يف ا١تعلم مع تتعاكف ج
-َُ.َََُٖ.ََُٖٕ.َٕٕ. التنظيم دكرات المتبلؾ دكرات أبخذ تقـود

ك١تناقشة اضطراب بعض الفصوؿ ترل اإلدارة ا١تدرسية كا١تتمثلة يف ا١تديرين كالوكبلء كا١ترشدين أف يكوف ىناؾ 
فة أسباب االضطراب، كمعاٞتتو لتبليف حدكثو يف تعاكانن بُت معلم الفصل كاإلدارة ا١تدرسية يف مناقشة التبلميذ كمعر 

ا١تستقبل أبم فصلو دراسيو آخر، كىذا ما توضحو ارتفاع نسب استجاابت ٣تموعة الدراسة على ىذا الرأم كداللتها 
(، ، كما يوجد اتفاؽ كتشابو بُت أعضاء اٞتهاز اإلدارم ابلنسبة للرأم الرابع أيخذ دكر َُ.َاإلحصائية عند مستول )

(، كابلنسبة للرأم )ب( فإف ا١ترشد يرل َُ.َيادة يف اافظة على النظاـ، كىذا ما يؤكده داللة النسب ا١تئوية عند )الق
أنو البد أف يطلب من ا١تعلم اافظة على النظاـ أماـ التبلميذ، كىذا ما يوضحو ارتفاع استجابة ىذا الرأم حيث تصل 

 نتائج مع اٞتزء النظرم.%( ، كتتفق ىذه ال76نسبة االستجابة ٨تو)
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ادلوقف التاسع واخلاص إذا اشتكى بعض التالميذ من سوء شرح أحد ادلعلمني -9
( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف التاسعِْجدكؿ ) 

الرأي الرمز
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
َُ.َ---ُٔ-ٔ.األمور ىذه يف التدخل من لتمنعهم التبلميذ إُف تستمع الأ

- َُ.ََُٖٖ.ََََُُ.َْٖ.الشكول أسباب إُف للتوصل التبلميذ تناقش ب

- َُ.ََََُُ.ََََُُ.َٖٗ.الشكول أسباب إُف للتوصل ٔتفرده ا١تعلم تناقشج
َُ.َ-ِْ---ُّ.ا١تختص للمشرؼ ا١توضوع رفعد

ترل إدارة ا١تدرسة الدٯتقراطية ضركرة أخذ آراء كلو من التبلميذ كا١تعلمُت يف مناقشة ا١تشكبلت اليت تنشأ بينهم 
مثل مشكلة شكول بعض التبلميذ من سوء شرح أحد  ا١تعلمُت، كابلتاِف ترل اإلدارة أنو البد أف تناقش ا١تعلم أكالن ٔتفرده 

تناقش التبلميذ للتوصل إُف حلوؿ للشكول ا١تقدمة منهم، كىذا ما توضحو عدـ داللة الػ   للتوصل إُف أسباب الشكول، مث
عند أم مستول؛ ٦تا يؤكد أف ىناؾ تشاهبنا بُت أعضاء اٞتهاز اإلدارم يف ا١تدرسة ابلنسبة لػػ )ب، ج( يف حُت َف  ²كا

(،.َُ.َعند مستول ) ²من داللة  كا يظهر االختبلؼ بينهم يف )أ، د( نظران لعدـ داللة النسب ا١تئوية ابلرغم
ادلوقف العاشر واخلاص إذا اشتكى تالميذ أحد الفصول من تكرار السرقة بينهم: -11

( يبُت استجاابت اٞتهاز اإلدارم على ا١توقف العاشرِٓجدكؿ )

الرأي الرمز
د.م الطاليب ادلرشد ادلدرسة وكيل ادلدرسة مدير

²كا % ∆ % ∆ % ∆ 
-َُ.َ ََُ َُ.ََََُُ.َََُ.االجتماعي األخصائي إُف ضوعا١تو  ىذا ٖتيل أ

َُ.ََُ.َ َٗ َُ.ََُٖٕ.َٗٔ.السارؽ ىو من كتعرؼ بنفسك تتقصى ب
-َُ.َ ََُ َُ.ََُِٖ.َََُ.ا١توقف دراسة يف معك ا١تعلمُت تشارؾ ج
- - - - ---.أبكملو الفصل تعاقب د
إدارة ا١تدرسة كا١تعلمُت كاالختصاصيُت االجتماعيُت فإف اإلدارة ا١تدرسية ٖتل بعض ١تزيدو من التعاكف بُت         

مشكبلت التبلميذ مثل السرقة بتقصي اٟتقائق كمعرفة السارؽ كمشاركة ا١تعلمُت كاالختصاصيُت االجتماعيُت معنا ٟتل 
ن ٢تذا التشابو بُت اٞتهاز اإلدارم أف ىذه ا١تشكبلت، كىذا ما توضحو داللة النسب ا١تئوية للرأيُت )أ، ج( ككذلك ٯتك

 .²يتضح يف عدـ داللة كا
(، أدم إُف َُ.َعند ) ²كابلنسبة لػػ )ب( فإف ىناؾ قد يكوف اتفاؽ بُت أعضاء اٞتهاز اإلدارم كلكن ظهور داللة لػػ كا
 نظرم.كجود اختبلفات يف النسب كىذا ما يوضحو اٞتدكؿ السابق، كىذه النتائج تتفق مع نتائج اٞتزء ال

 اثلثاً: نتائج الدراسة:
أسفرت كله من الدراستُت النظرية كا١تيدانية عن نتائج تعكس يف ٣تملها مدل االتفاؽ كالتشابو تقريبنا بُت نتائج كلو منهما

كفيما يلي بياف هبذه النتائج:
 ابلنسبة للمواقف ا١تتصلة اب١تعلم: .1
اقشة إذا حضر كِف األمر إُف ا١تدرسة ليشكو ىذا ا١تعلم؛ ٦تا يتفق اٞتهاز اإلدارم يف حضور ا١تعلم إلشراكو يف ا١تن-

يعكس ىنا اإلدارة الدٯتقراطية.
يتفق كله من ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي يف توجيو النصح كاإلرشاد لكلو من ا١تعلمُت الذين ٭تضركف متأخرين عن-

حصصهم كىنا يتضح دكر اإلدارة الدٯتقراطية.

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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يف التدخل بُت ا١تعلمُت كا١تشرفُت ٟتل ا٠تبلؼ عند اعًتاض أحد ا١تعلمُت على توجيهات يتفق اٞتهاز اإلدارم -
 ا١تشرؼ؛ ٦تا يؤكد أف اإلدارة الدٯتقراطية تؤدم دكران كبَتان يف سَت العملية التعليمية دكف مشاكل.

ُت يرل ا١ترشد الطبلي مناقشةيتفق كله من ا١تدير كالوكيل يف أنو البد من مناقشة ا١تعلم يف اجتماعو خاصو هبما، يف ح-
ا١تعلم يف اجتماع عاـ مع زمبلئو حىت يستفيدكا من التوصيات اليت توجو لو عندما ٭تدث أم خبلؼ.

يرل كله من ا١تدير كالوكيل ْتث أسباب السرعة كأسباب البطء يف تدريس ا١تقرر ابلنسبة للمعلمُت، يف حُت يرل-
يتو ليقـو ٔتا يراه يف التدريس يف أثناء العاـ الدراسي ماداـ يقـو يف النهاية ا١ترشد الطبلي أف يًتؾ كل معلم على حر 

 بتغطية كل ا١تقرر.
يتشابو اٞتهاز اإلدارم يف أنو البد من عقد اجتماع عاـ ٢تيئة التدريس لبحث تطبيق االٕتاىات اٟتديثة يف التدريس؛ -

 ٦تا يعكس ىنا دكر اإلدارة الدٯتقراطية كالشورية.
من الوكيل كا١ترشد الطبلي يف أنو عند حدكث اختبلؼ بُت ا١تعلمُت حوؿ توزيع الفصوؿ عليهم فبلبد منيتفق كله -

مناقشة ا١توضوع على أسس تربوية، يف حُت يرل ا١تدير توزيع الفصوؿ طبقنا لؤلقدمية.
ل فبلبد من لفت نظريتفق كله من مدير ا١تدرسة كالوكيل يف أنو عند مبلحظة خطأ ا١تعلم أماـ تبلميذه داخل الفص-

ا١تعلم خارج الفصل حىت ال يشعر التبلميذ بضعف ا١تعلم، يف حُت يرل ا١ترشد الطبلي ضركرة التدخل لتحويل انتباه 
 التبلميذ عن خطأ ا١تعلم.

يتشابو اٞتهاز اإلدارم يف ا١تدرسة عند مبلحظة أحد ا١تعلمُت يعتذر عن إجابة سؤاؿ ألحد التبلميذ فبلبد من ٖتُت -
 رصة يف أثناء الدرس لئلجابة عن ىذا السؤاؿ.الف

يتفق كله من ا١تدير كالوكيل يف أنو عند مبلحظة أحد ا١تعلمُت يستطرد دكف شرح دركسو فبلبد من لفت نظر ا١تعلم-
حىت ٯتتنع عن ذلك.

كاإلرشاد يرل كله من ككيل ا١تدرسة كا١ترشد الطبلي ابلنسبة الستطراد ا١تعلمُت دكف شرح البد من توجيو النصح-
 للمعلم حىت ٮتصص حصة للمناقشة ألسئلة التبلميذ اليت تكوف خارج ا١تقرر ا١تدرسي. 

يتشابو اٞتهاز اإلدارم يف ا١تدرسة عند مبلحظة أف أحد ا١تعلمُت يشرح بدكف استخداـ كسائل تعليمية يف توجيو -
  العملية التعليمية.النصح كاإلرشاد لو الستخداـ الوسائل التعليمية ١تا ٢تا من أثرو فعاؿو يف

تتفق إدارة ا١تدرسة يف أنو إذا حضر كِف األمر إُف ا١تدرسة مهاٚتنا أحد ا١تعلمُت فبلبد من ْتث ا١توقف اب١تشاركة -
 معهما حىت يتضح ا١توقف لكبل الطرفُت.

ذلك الكبلـ. عند تبليغ إدارة ا١تدرسة أف معلمنا ال يهتم ابلتدريس فعليها أف تقـو ابلتفتيش عليو حىت تتحقق من-
يف حالة تغيب أحد ا١تعلمُت أكثر من ا١تدة ا١تسموح هبا فعلى إدارة ا١تدرسة تبليغ ا١تنطقة أك اإلدارة حىت تتخذ البلـز -

معو، كيضيف ا١ترشد الطبلي يف أنو البد أف يكتفي بتوجيو انتباىو شفهينا أكالن، مث تتخذ اإلجراءات األخرل اثنينا.
ا خارج اٟتصة فعلى إدارة ا١تدرسة أف ٖتقق مع التلميذ يف ضوء التقرير ا١تقدـ من ا١تعلم، عندما ٮترج ا١تعلم تلم- يذن

كيضيف ا١ترشد الطبلي أنو البد أف يكتب تعميمنا للمعلمُت بعدـ إخراج التبلميذ من اٟتصص.
أحد ا١تعلمُت من ضعف بعض تتطابق آراء إدارة ا١تدرسة ا١تمثلة يف ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي يف أنو عند شكول -

التبلميذ يف مادة ٗتصصو فبلبد من دراسة حالة التبلميذ كالبحث عن أسباب أتخرىم مث دراسة كسائل معاٞتتهم مع 
 ا١تعلم.
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 ابلنسبة للمواقف ادلتصلة ابدلتعلم: .2
  ا ا١توقف إُف ا١تعلمُتعند شكول كِف أمر لئلدارة ا١تدرسية من سوء تصرؼ ابنو يف ا١تنزؿ فًتل إدارة ا١تدرسة إحالة ىذ-

عند مبلحظة اإلدارة ا١تدرسية سوء نتائج أحد الفصوؿ فبلبد أف تبحث مستول للتعاكف يف حل مشكلتو.

االمتحاانت كمستول التبلميذ، كإذا تعذر ا١توقف ٖتيلو إُف ا١تشرؼ الًتبوم ليتوُف ا١توضوع بنفسو، يف حُت يرل كله
.من ا١تدير كا١ترشد الطبلي أنو البد م  ن إنذار معلمي ىذا الفصل أكالن

كترل إدارة ا١تدرسة أنو عند حضور عددو كبَتو من التبلميذ متأخرين أف تسمح ٢تم ابلدخوؿ مباشرة مع توجيو أتنيب -
 ٢تم، مث ٖتيل ا١توضوع إُف ا١تشرؼ االجتماعي لدراسة ا١توقف.

إذا حدث ىناؾ اعتداء تلميذ على آخر فعليها كتتطابق كجهات نظر كلو من ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبلي يف أنو -
أف ٖتاكؿ معاٞتة كلو منهما كتراقبهما بعد ذلك يف حُت يرل كله من ا١تدير كالوكيل استدعاء كِف أمر كلو منهما

 كٖتميلهما ا١تسئولية.
ح التلميذ ما كتبو عند مشاىدة تلميذ يكتب اٝتو ابستمرار ابألقبلـ على اٞتدراف فًتل إدارة ا١تدرسة أنو البد أف ٯتس-

 بنفسو مع توجيو اللـو لو مث إعطائو فرصو إلثبات ذاتو عن طريق النشاط ا١تسرحي.
عند حضور أحد التبلميذ بدكف كتب أك أدكات أخرل فًتل إدارة ا١تدرسة أكالن أف تستدعي التلميذ ١تعرفة األسباب -

 ١تعلم كحلها.اليت تؤدم إُف تركو لؤلدكات مث تستدعي كِف أمره ١تناقشة شكول ا
عند كجود أحد التبلميذ يتلجلج يف الكبلـ عندما يطلب منو الكبلـ فعلى إدارة ا١تدرسة أف ترسلو إُف االختصاصي -

ليدرس حالتو كيقـو بعبلجو، مث تطلب من التبلميذ عدـ التعرض لو ١تساعدتو يف التغلب على ىذه ا١تشكلة، كعند 
عاكنة إدارة ا١تدرسة مع ا١تعلم ١تناقشة التبلميذ يف أسباب االضطراب، حدكث اضطراب يقـو بو التبلميذ فبلبد من م

 كيف حالة عدـ االستجابة ٢تذا الرأم فبلبد من أخذ دكر القيادة يف اافظة على النظاـ.
يتفق اٞتهاز اإلدارم يف مواجهة الشكول ا١تقدمة من التبلميذ ضد أحد ا١تعلمُت كذلك ٔتناقشة التبلميذ للخلوص إُف -

 سباب الشكول مث مناقشة ا١تعلم ٔتفرده أيضنا للخلوص إُف أسباب الشكول.أ
يتفق اٞتهاز اإلدارم يف أنو إذا اشتكى تبلميذ أحد الفصوؿ من تكرار السرقة بينهم فبلبد من إحالة ىذا ا١توضوع إُف -

االختصاصي االجتماعي كما أنو البد من مشاركة ا١تعلمُت يف دراسة ا١توقف.
ات الدراسة:رابعاً: توصي

يف ضوء نتائج الدارستُت النظرية كا١تيدانية مت االنتهاء اُف عددو من التوصيات من أ٫تها ما يلي: 
كضع معايَت ٖتدد اختيار مديرم ا١تدارس كككبلئها؛ ألف كجود ىذه ا١تعايَت ٭تدد كفاءهتم كمدل صبلحيتهم ١تهمة -

 اإلدارة ا١تدرسية.
ية على مناقشة ا١تواقف كا١تشكبلت اليت تواجو اإلدارة ا١تدرسية ككيفية إ٬تاد اٟتلوؿ السليمة الًتكيز يف الدكرات التدريب-

 ٢تا.
 تبٍت اإلدارة ا١تدرسية للنمط اإلدارم الدٯتوقراطي كالشورل يف مواجهتها للمواقف ا١تختلفة.-
 إشراؾ اإلدارة ا١تدرسية ٞتميع ا١تعلمُت يف صنع القرار كاٗتاذه.-
 دارم كالتقنيات اإلدارية يف ا١تدارس كتفعيل دكر اللجاف ا١تدرسية لتوفَت بيئة إدارية مناسبة.تطوير اٞتهاز اإل-
 إجراء ا١تزيد من البحوث كالدراسات ا١تتعلقة بتطوير أداء اإلدارة ا١تدرسية يف ضوء ا١تواقف اليت تتعرض ٢تا.-
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ادلراجع:
ا١تراجع العربية:

درسة االبتدائية يف تنمية االبداع اٞتماعي لدل العاملُت هبا ١تواجهة ٖتدايت العو١تة )دراسة ميدانية(. (. دكر قيادات ا١تََِٔأبو الوفا، ٚتاؿ )
. ٓٔ -ّْ(، ُِ) ِْ، مستقبل الًتبية العربية

.مكتبة ادلعارف احلديثة. اإلسكندرية: اإلدارة ا١تدرسية يف األلفية الثالثة(. ََِّأٛتد، أٛتد ابراىيم )
دكر القيادة ا١تدرسية يف تطبيق برامج دمج الطبلب ذكم االحتياجات ا٠تاصة اب١تدارس االبتدائية (. َُِٓبن عبد هللا )آؿ جبار، سعود 

. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك خالد، أهبا، ا١تملكة العربية السعودية.ٔتنطقة عسَت )تصور مقًتح(
: مكتبة ادللك فهد الوطنية.. الرايضاإلدارة التعليمية كا١تدرسية "نظرايت ك٦تارسات يف ا١تملكة العربية السعودية(. َُِْآؿ انجي، دمحم بن عبد هللا )
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.. القاىرة: اإلدارة التعليمية كا١تدرسية(. ََُِالبوىي، فاركؽ شوقي )

. رسالة اليت تواجو اإلدارة ا١تدرسية يف تفعيل مشركع اسًتاتيجيات التدريس اٟتديثةا١تعوقات (. ََِٗاٟتارثي، دمحم بن خامت بن حامد )
ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة، ا١تملكة العربية السعودية. 

لتعليم األساسي ٔتدينة عدف من منظور أثر األساليب القيادية للمديرين على مستول الرضا الوظيفي ١تديرم ا(. ََِِحسُت، خضراء صاٌف )
. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة عدف، اليمن.النظرية ا١توقفية ٢ترسي كببلنشارد كنظرية ىيزر برج للدافعية

دار الثقافة للطباعة والنشر.: تطوير اإلدارة ا١تدرسية كالقيادة اإلدارية. عماف(. ََِْا٠تواجا، عبد الفتاح )
مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع.. عماف: ا١تدير ا١تدرسي الناجح(. ََِٔربيع، ىادم مشعاف )
 دكر اإلدارة ا١تدرسية يف مدارس البنات الثانوية يف مواجهة ظاىرة التسرب الدراسي ٔتحافظة غزة كسبل تفعيلو.(. ََِٗسعيد، دمحم فؤاد )

جامعة غزة، فلسطُت. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية،
رللة البحوث (. دكر اإلدارة ا١تدرسية يف تعزيز االنتماء الوطٍت )دراسة تطبيقية على مدارس منطقة القصيم(. َُُِالشايع، علي بن صاٌف )

.ِّ -ُ(، ٓ) َِ، األمنية
. رسالة ء ا١تعلمُت يف منطقة عسَت التعليميةالنمط القيادم ١تديرم ا١تدارس ا١تتوسطة كعبلقتو أبداػ(. ُِْٕالشهراين، سعيد بن انصر فبلح)

ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك خالد، أهبا، ا١تملكة العربية السعودية.
. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية أ٪تاط القيادة الًتبوية السائدة يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عماف(. ََِٖالشيزاكم، رقية دمحم )

 ًتبية، اٞتامعة ا٠تليجية، ٦تلكة البحرين.ال
. رسالة درجة أتثَت ا١تشكبلت ا١تدرسية على أداء مديرم مدارس التعليم العاـ ٔتحافظة الليث(. ََِٖالصاٟتى، سعود بن موسى بن أٛتد )

ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة، ا١تملكة العربية السعودية. 
دار الفرقان.. عماف: االبداع يف االشراؼ الًتبوم كاإلدارة ا١تدرسية(. ََِْافش، دمحم )ط

دار الشروق للنشر.. عماف: اإلدارة ا١تدرسية اٟتديثة(. ََُِعابدين، دمحم عبد القادر )
.باعة: دار ادلقداد للطغزة اإلدارة الصفية بُت النظرية كالتطبيق.(. ََِْالعاجز، فؤاد؛ البنا، دمحم )

مكتبة ادلتنيب.. الدماـ: اإلدارة كالتخطيط الًتبوم(. ََِٗعبد ا٠تالق، عبد ا٠تالق فؤاد )
 مطابع الليثي.. أسيوط: ٤تاضرات يف مناىج البحث(. ُّٗٗعبد اٞتواد، عبد هللا )
دار الفكر العريب.: القياس النفسي النظرية كالتطبيق. القاىرة(. ُٖٗٗعبد الرٛتن، سعد )

مركز دمحم خلدمة الطالب.. أهبا: مهارات استخداـ حـز الربامج اإلحصائية يف ٣تاؿ البحوث العلمية(. َُِّبلـ، السيد عبد الداًن )عبد الس
مكتبة النهضة العربية.القاىرة:  إدارة ا١تدرسة االبتدائية.(. َََِعبود، عبد الغٍت كاخركف )
دار الفكر العريب.قاىرة: . الاإلدارة ا١تدرسية(. َََِالعجمي، دمحم حسنُت )

مكتبة هنر العلم.فلسطُت:  السمات، ا١تهاـ كاألعماؿ(. –ككيل ا١تدرسة، )ا١تعٌت (. َُُِعمار، حارص )
 دار ادلسرية للنشر والتوزيع.. عماف: مبادئ اإلدارة ا١تدرسية(. ََِِالعمايرة، دمحم حسن )

، رسالة إلدارة ا١تدرسية يف ا١تناطق النائية ٔتحافظة ا١تخواة التعليمية كسبل عبلجهاالصعوابت اليت تواجو ا(. ََِٗالغامدم، عطية بن حسُت )
ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك خالد. 
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سالة ر  الدكر القيادم ١تشرفة اإلدارة ا١تدرسية يف إدارة األزمات ٔتنطقة عسَت )دراسة ميدانية(.(: ََِٕالغامدم، مٍت بنت مستور بن علي )
ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك خالد، أهبا، ا١تملكة العربية السعودية.

مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.. عماف: قضااي يف اإلدارة الًتبوية كا١تدرسية كالصفية(. ََُِالفرح، كجيو )
. َُٓ - ٖٖ(، ِٔ) ِٗ، رللة جامعة دمشقعلمُت. (. دكر مديرم ا١تدارس يف رفع كفاية ا١ت٤ََُِتيلي، علي أٛتد عبد هللا )

 عامل الكتب.. القاىرة: اإلدارة ا١تدرسية اٟتديثة(. ََُِمرسي، دمحم منَت )
 دار الصفاء للنشر والتوزيع.عماف:  اإلدارة التعليمية.(. ََِٓمساد، عمر حسن )

: دار ادلريخ للنشر.. الرايضرم ا١تعاصراإلدارة ا١تدرسية يف ضوء الفكر اإلدا(. ََِِمصطفى، صبلح عبد اٟتميد )
 .دار اخلالدية للنشر والتوزيع. جدة: اإلشراؼ الًتبوم الفعاؿ(.  َُِّا١تغيدم، اٟتسن دمحم )

مركز تطوير األداء والتنمية.القاىرة:  اإلدارة اٟتديثة )األسس كا١تفاىيم(.(. ََُِىبلؿ، دمحم عبد الغٍت حسن )
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