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 الباديت تربيت مديريت يف الثاوىيت املدرست إدارة معىقاث
 املدارس مديري وظر وجهت مه باألردن الشرقيت الشماليت

 ومديراتها
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف إلى معوقات إدارة المدرسة  _ممخصال

الثانوية في مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية باألردن من وجية 
نظر مديري المدارس ومديراتيا، وكذلك االختالف في درجة المعوقات 
باختالف متغيرات كل من النوع االجتماعي، والمؤىل العممي، وسنوات 

( مديرًا ومديرة تم اختيارىم 46ت عينة الدراسة من )الخبرة، وتكون
( فقرة موزعة 31بالطريقة العشوائية الطبقية، وتم تطوير استبانة من )

عمى ستة مجاالت، وبعد التأكد من صدق األداة وثباتيا، قام الباحث 
بجمع البيانات وتحميميا. وقد أظيرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكمية 

(، 3.247توسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا )لممعوقات كانت م
والمعوقات المتعمقة بأولياء األمور جاءت بالمرتبة األولى بمتوسط 

(، وجاءت المعوقات المتعمقة بالمعممين في المرتبة 3.985حسابي )
(، كما أظيرت النتائج وجود فروق 2.61األخيرة بمتوسط حسابي )

تعزى إلى النوع  (α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو
االجتماعي ولصالح الذكور، في حين لم توجد فروق ذات داللة 

تعزى إلى المؤىل العممي  (α = 0.05) إحصائية عند مستوى داللو
 .وسنوات الخبرة

: معوقات، اإلدارة المدرسية، مديري المدارس، الكممات المفتاحية
 .البادية الشمالية الشرقية

 المقدمة. 1
تعد اإلدارة المدرسية ركنًا أساسيًا من أركان العممية التربوية      

التعميمية، ويتوقف عمييا نجاح العممية التربوية كونيا اإلدارة 
المباشرة المشرفة عمى التعميم بشكل عام، والمنفذة لمبرامج 
التعميمية والتربوية في الميدان، ونتيجة لمتطورات المتسارعة التي 

حقول التربية والتعميم ومنيا اإلدارة المدرسية  يشيدىا العالم في
فشممت تغيير أىدافيا واتساع مجاالتيا، حيث تجاوزت تسيير 
شؤون المدرسة بشكل عادي وروتيني، ولم يعد ىدف مدير 

المدرسة المحافظة عمى النظام داخل المدرسة، وتطبيق األنظمة 
الب بحذافيرىا عمى الطمبة والمعممين، بل أصبحت تنمية الط

عقميًا وجسميًا وروحيًا ىدفًا ومحورًا لمعمل في ىذه اإلدارة، كما 
أن توفير اإلمكانات المادية والمعنوية وتييئة الجو المناسب 

 .لمطالب أصبح ىدفًا رئيسًا لإلدارة المدرسية
واتسعت مجاالت اإلدارة المدرسية، وتعددت وظائف مديرىا      

وير، فأصبحت وظائفو في كقائد تربوي لعممية التحديث والتط
مجاالت العمل تقوم عمى تحسين العممية التعميمية، وتطويرىا، 
والشؤون اإلدارية، وشؤون الطمبة، والتنظيم المدرسي، لذا أصبح 
االىتمام بمدير المدرسة، ورفع مستوى أدائو، وتوفير السبل 
المعينة لو في العمل أمر بالغ األىمية، لما لو من انعكاسات 

[، ويتفق كثير من 1,2وير المدرسة الثانوية ]عمى تط
المتخصصين في التربية والتعميم عمى أن مديري المدارس 
الثانوية من خالل القرارات التي يتخذونيا ليم تأثير قوي في 
العمميات المتعمقة بتحسين مدارسيم وزيادة فاعميتيا، وتعزز 

[، وفي 3,4مقدرتيم عمى تنفيذ اإلصالحات التربوية المطموبة ]
[ إلى أن طبيعة عمل مديري 5ىذا الصدد يشير عياصرة ]

المدارس الثانوية تفرض عمييم أن يقوموا بدورىم اإلداري في 
توجيو سموك المعممين، وتحفيزىم ومتابعتيم إلنجاز األعمال 

 .وتحقيق األىداف التربوية بالدرجة المطموبة من النجاح
مستوى اإلداري في ولوحظ في السنوات األخيرة تدني ال     

المدارس الثانوية، وظيور بعض القصور اإلداري فييا الذي 
يمثل عائًقا كبيرًا في سبيل تطوير التعميم، فالمدارس تقوم بالعمل 

[، 6اآللي الروتيني متمسكة بالكثير من الممارسات التقميدية ]
بالرغم من االىتمام الكبير الذي يوليو المسؤولون عن التعميم 
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إلدارة المدرسية، إال أن مدير المدرسة الثانوية يواجو بمجال ا
الكثير من المعوقات التي تحول دون تحقيق أىدافو التي يسعى 
ليا عند أدائو لميامو اليومية وبالتالي تؤدي إلى تعطيل 

[ أن قمة 7مسئولياتو، وتؤثر عمى إبداعو، فيرى أبو عودة ]
القدرة عمى إدراك  المعرفة باألساليب اإلشرافية الفعالة، وعدم

الذات، وتوقف التطور الشخصي، وعدم القدرة عمى التدريب، 
وضعف ميارة حل المشكالت، وضعف القدرة عمى العمل 
الجماعي، ىي من أىم العوائق ذات الطابع الشخصي لممدير، 

[ إلى أن ىناك معوقات تحد من حرية 8بينما أشارت داردار ]
ا عدم قدرتيم بالتعرف عمى المديرين في إعماليم وتشتتيا ومني

حاجات الطمبة الخاصة بسبب ضيق الوقت وضعف ميارة 
 .المتابعة واإلشراف عمى شؤون الطمبة

تسعى إدارة المدرسة الثانوية اليوم إلى مواجية المعوقات      
التي تحد من عمل مديري المدارس، بتخفيف أثرىا من خالل 

م ومعرفة أسبابيا، إدراك المديرون لسرعة تأثيرىا عمى مدارسي
واالستغالل األمثل لمياراتيم في التعامل مع المشكمة بطريقة 

[ أن مدير المدرسة حتى يتمكن 9سميمة، ومن ىنا يرى عميمات ]
من القيام بمسؤولياتو بكفاءة ويقابل المشكالت التي تواجو عميو 
أن يتمتع بالميارات الفنية، ويمتمك القدرة عمى التخطيط السميم 

ص الداء قبل وصف الدواء. وبناء عمى ما سبق يظير لتشخي
أىمية دور مدير المدرسة الثانوية نتيجة وجوده المستمر في 
المدرسة في معرفة واقع المدرسة بكل تفاصيميا، ونتيجة ذلك ال 
بد أن يواجو مدير المدرسة معوقات تؤثر عمى أداء إعمالو 

من ذلك جاءت والقيام بمسئولياتو عمى أكمل وجيو، وانطالقًا 
ىذه الدراسة لتكشف عن أىم معوقات إدارة المدرسة الثانوية في 
مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية باألردن من وجية نظر 
مديري المدارس ومديراتيا وتسميط الضوء عمييا لمعمل عمى الحد 

 .منيا وتقميميا
 مشكمة الدراسة. 2

مى اىتمام وزارة التربية جاء تطور اإلدارة المدرسية بناًء ع     
والتعميم األردنية بإدخال برامج لتطوير اإلدارة من خالل برنامج 

االقتصاد المعرفي وبرنامج القيادة التعميمية حتى تقوم ىذه 
عدادىم لخدمة  اإلدارات بتوفير الظروف المناسبة لتعمم الطمبة وا 
ي مجتمعاتيم نظرًا لمتأثير القوي لمديري المدارس الثانوية ف

تحسين المدارس وزيادة فاعميتيا، ال أن مديري المدارس يواجيون 
بعض المعوقات التي تحد من دورىم أثناء ممارسة عمميم 
اليومي في المدارس الثانوية، فالبد من مواجية ىذه المعوقات، 
والعمل عمى الحد منيا، وبيذا تظير أىمية الوقوف عمى ىذه 

شكالت التي تواجو المعوقات كخطوة عمى طريق تشخيص الم
التعميم في البادية، وانطالقًا من ذلك تأتي ىذه الدراسة لمعرفة 
المعوقات التي تحول دون عمل إدارة المدرسية الثانوية بالشكل 

 :المطموب، وتحاول الدراسة الحالية اإلجابة عمى األسئمة اآلتية
 أ. أسئمة الدراسة

ية تربية البادية ما معوقات إدارة المدرسة الثانوية في مدير  -1
الشمالية الشرقية باألردن من وجية نظر مديري المدارس 

 ومديراتيا؟
 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2

 (α = 0.05) لدرجة المعوقات التي تواجو مديري المدارس
الثانوية ومديراتيا في مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية 

لمتغيرات: النوع االجتماعي، والمؤىل العممي، باألردن تعزى 
 وسنوات الخبرة؟

 أهداف الدراسةب. 
 :تيدف الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية

تّقصي المعوقات التي تواجو مديري المدارس الثانوية . 1
ومديراتيا في مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية باألردن إثناء 

 .إدارة مدارسيم
إلى الفروق في درجة المعوقات التي تواجو مديري التعرف . 2

المدارس الثانوية ومديراتيا في مديرية تربية البادية الشمالية تبعًا 
 .لمتغيرات النوع االجتماعي والمؤىل العممي وسنوات الخبرة

تقديم التوصيات والمقترحات المنبثقة من نتائج البحث، . 3
المدارس الثانوية ومديراتيا لتجاوز المعوقات التي واجيت مديري 

 اء إدارة ــاألردن إثنـة بــرقيــة الشــاليــة الشمــاديــة البــة تربيـــريـديـي مــف
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 .مدارسيم
 أهمية الدراسةج. 
تكمن أىمية ىذه الدراسة في ضوء عمم الباحث كونيا أول      

دراسة لموقوف عمى المعوقات التي تواجو مديري المدارس 
ومديراتيا في مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية إثناء الثانوية 

عمميم اليومي وتسميط الضوء عمييا، كما تكمن أىميتيا في 
تشخيص جوانب القوة في اإلدارة المدرسية من أجل دعميا، 
وعمى جوانب الضعف من أجل إصالحيا وتداركيا في أي 

توى تخطيط مستقبمي سواء عمى مستوى المديرية أو عمى مس
 .المدرسة نفسيا

 مصطمحات الدراسة د. 
المعوقات: ىي مجموعة من العقبات التي تواجو مديري المدارس 
الثانوية ومديراتيا أثناء ممارسو عمميم اليومي مما يشكل عائق 
أمام تحقيق األىداف التربوية لمدارسيم، وتعرف إجرائيًا بالدرجة 

استجابتيم عمى استبانة التي يحصل عمييا أفراد العينة بعد 
 .الدراسة

المدرسة الثانوية: ىي المدرسة التي تقوم بتدريس الطمبة من 
 .الصف الرابع وحتى السنة الثانية من المرحمة الثانوية

مدير المدرسة: ىو الموظف المعين من وزارة التربية والتعميم 
األردنية والذي يكمف بممارسة إدارة المدرسة الثانوية المسؤول 

باشرة أمام المديرية التعميمية عن إدارة شؤون المدرسة الفنية م
 .واإلدارية

 محددات الدراسةه. 
الحدود الموضوعية: تقتصر ىذه الدراسة عمى معوقات اإلدارة  -

 .المدرسية في المجاالت التي وردت في استبانة الدراسة
الحدود المكانية: تقتصر ىذه الدراسة عمى المدارس الثانوية  -
 .حكومية التابعة لمديرية تربية البادية الشمالية الشرقيةال
الحدود الزمنية: تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الثاني من  -

 .م2014/2015العام الدراسي 
 الدراسات السابقة. 3

 في ضوء إطالع الباحث عمى البحوث التربوية العربية واألجنبية 

مجال اإلدارة المدرسية وجد أن دراسة الصعوبات والمعوقات في 
قد حظيت باىتمام الباحثين عمى المستوى العربي والعالمي، في 
حين لم يجد الباحث دراسات سابقة تناولت المعوقات التي تواجو 
مديري المدارس الثانوية في تربية البادية الشمالية الشرقية، وىذه 

 :الدراسات ىي
سميط الضوء [ التي ىدفت إلى ت10دراسة موسى وحامد ]      

عمى المعوقات التي تواجو اإلدارة المدرسية وتحد من فاعميتيا 
وذلك من أجل التصدي ليا ومعالجتيا، وتكونت عينة الدراسة 
من جميع المشرفين التربويين بمحمية ربك في السودان وعددىم 

( مشرفًة، وتوصمت الدراسة إلى: 2( مشرفًا و)18( منيم )20)
ة والتعميم لإلدارات المدرسية في التخطيط عدم إشراك وزارة التربي

ذا كان نمط  التربوي والمناىج ووضع السياسات التعميمية، وا 
شخصية مدير المدرسة غير ديمقراطيًا فإّن ذلك يمثل معوقًا 
ذا كان المعمم غير تربويًا وغير مقتصرًا عمى  لإلدارة المدرسية، وا 

يًا فإّن ذلك احتراف مينة التدريس ونمط شخصيتو غير ديمقراط
 .يمثل معوقًا لإلدارة المدرسية

[ بدراسة ىدفت التعرف إلى المشكالت 2وقامت حويطي ]     
التي تواجو المديرين المبتدئين في المدارس الحكومية في شمال 
الضفة الغربية وطرق التغمب عمييا من وجيات نظرىم، وتكونت 

ئج الدراسة أن ( مديرًا ومديرة، وتبين نتا288عينتو الدراسة من )
أعمى مجال كان في المشكالت المتعمقة بمجال األجيزة 

 .التعميمية، وأدنى مجال كان المشكالت المتعمقة بمجال الطمبة
[ بدراسة ىدفت التعرف إلى معوقات 11كما قام يونس ]     

اإلدارة المدرسية في المدرسة الثانوية في الخميل، وتكونت عينة 
ومديرًة، وأظيرت النتائج أن درجة  ( مديراً 41الدراسة من )

المعوقات متوسطة، كذلك تبين وجود فروق في المتوسطات 
الحسابية في استجابات مديري ومديرات المدارس طبقًا لمتغيرات 
الجنس والمؤىل العممي والخبرة، لكن ىذه الفروق متقاربة وكانت 
لصالح الذكور وأصحاب المؤىل العممي بكالوريوس والخبرة 

 .سنوات فما دونخمس 
 ى التعرف ـت إلــدفـي ىــ[ الت12وفي دراسة ميرزيدا وآخرون ]     
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عمى العوائق الرئيسة التي تعيق استخدام أسموب اإلدارة الذاتية 
في المدارس الثانوية الحكومية في مقاطعة األىواز في إيران، 

( شخصًا من 40( معممًا، و)200( مديرًا و)40وشممت العينة )
ية، وأظيرت نتائج الدراسة العوائق التي تعيق أسموب المدير 

المدارس المدارة ذاتيًا وىي: عوائق إدارية، عوائق المعرفة 
والمعمومات، عوائق البنية الييكمية والتنظيم، عوائق تتعمق 

 .بالسياسات والنفوذ والسمطة
 التعقيب عمى الدراسات السابقة

ناوليا، الحظ الباحث من خالل الدارسات السابقة التي تم ت     
أن معظم الدراسات السابقة تناولت المشكالت التي تواجو مديري 

[، وتتفق مع 2المدارس ورياض األطفال وىي دراسة حويطي ]
الدراسة الحالية في تناول بعض جوانب ىذه المشكالت، إما 
الدراسات التي اقتصرت عمى تناول معوقات اإلدارة المدرسية 

[، ودراسة 11[، ودراسة يونس ]10حامد ]فكانت دراسة موسى و 
[، وجميع الدراسات تناولت المدارس 12ميرزيدا وآخرون ]

الثانوية وتتفق مع الدراسة الحالية، وأن معظم الدراسات السابقة 
متفقة تقريًبا في المعوقات التي يواجييا مديرو المدارس 
ومديراتيا، كما تبين أنيم يعانون من معوقات كثيرة متعددة 

ومتفاوتة في درجة تأثيرىا، وىي في أغمبيا ناجمة عن السمطة 
التعميمية، والمعممين، والمباني المدرسية، والطمبة، والمجتمع 
المحمي، وتتفق الدراسة الحالية بتناول بعض ىذه اإلبعاد، إال أن 
الدراسة الحالية تختمف عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة 

تفاد الباحث من الدراسات السابقة في ووقتيا ومكانيا. وقد اس
 .تصميم االستبانة، ومناقشة النتائج

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 

اتبعت ىذه الدارسة المنيج الوصفي لمالءمتو وطبيعة ىذه 
 .الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 
تكّون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس      

الحكومية في مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية،  الثانوية
ما عينة الدراسة فبمغ 92والبالغ عددىم ) ( مديرًا ومديرة، وا 

( مديرًا ومديرة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية 46عددىم )
( توزيع أفراد العينة عمى متغيرات 1الطبقية، ويبين جدول )

 .الدراسة

 1 جدول
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

 المتغير النوع االجتماعي المؤهل العممي سنوات الخبرة
 الفئات ذكر أنثى دون الماجستير ماجستير فأعمى سنوات واقل 5 سنوات 5أكثر من 

 العدد 21 25 34 12 22 24
 المجموع 46 46 46

 أداة الدراسةج. 
قام الباحث بإعداد استبانة الدراسة بعد االطالع عمى      

األدب التربوي والدراسات السابقة التي اىتمت بدراسة المعوقات 
[، ونتيجة لذلك 11] في مجال اإلدارة المدرسية كدراسة يونس

( فقرة 35صمم الباحث االستبانة األولية بصورتيا األولية من )
موزعة عمى ستة مجاالت ىي: المجال األول معوقات تتعمق 

( فقرات، والمجال الثاني معوقات تتعمق 6بالتنظيم المدرسي )
( فقرات، والمجال الثالث معوقات تتعمق 4بأولياء األمور )
( فقرات، والمجال الرابع معوقات 6تعميم )بمديرية التربية وال

( فقرات، والمجال الخامس معوقات 5تتعمق بالبناء المدرسي )
( فقرات، والمجال السادس معوقات تتعمق 8تتعمق بالمعممين )

( فقرات، وقد صيغت جميع فقرات االستبانة بصيغة 6بالطمبة )
مكون سمبية ألنيا تمثل معوقات، واستخدم الباحث سمم ليكرت ال

من خمس فئات )كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة جدًا( 
 .( عمى الترتيب5،4،3،2،1) وتمثل رقماً 
 :صدق األداة

( محكمًا من 13قام الباحث بعرض االستبانة عمى )     
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية، ووزارة التربية 
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رجة مناسبة الفقرة والتعميم، وطمب منيم إصدار حكميم عمى د
من حيث صياغتيا لغويًا، ودرجة مناسبتيا وقياسيا لممجال الذي 
تنتمي إليو كل فقرة، وتدوين أي مالحظات أو إضافات، وعمى 
ضوء المالحظات التي أشار إلييا المحكمون تمَّ إعادة صياغة 
ضافة وحذف بعض الفقرات غير المالئمة، وبذلك أصبحت  وا 

 .( فقرة موزعة عمى ستة مجاالت31االستبانة مكونة من )
 :ثبات األداة

جرى التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق الداخمي 
اذ تبين   (Cronbach Alpha)باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

(، 0.91أن معامل ثبات االتساق الداخمي لألداة ككل يساوي )
 .ويعد ىذا مقبول وصالح ألغراض ىذه الدراسة

 :الدراسة إجراءات
بعد تحديد عينة الدراسة، والتأكد من صدق األداة وثباتيا، شرع 
الباحث بتنفيذ إجراءات التطبيق، حيث تم توزيع االستبانة عمى 
 أفراد عينة الدراسة، ثم قام باسترداد االستبيانات التي تمَّ توزيعيا، 

 (Spss) وقد أخضعت االستبيانات المستردة لمتحميل اإلحصائي
 :جة اإلحصائيةالمعال
، وأجريت (Spss) تم تحميل البيانات باستخدام برنامج     

عمييا المعالجات اإلحصائية اآلتية: المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية والرتب، واختبار "ت". وقد اعتمد المعيار 

( 2.33-1التالي لمحكم عمى الفقرات من أجل تفسير النتائج )
( وجود معيقات 3.67-2.34قميمة، و)وجود معيقات بدرجة 

 .( وجود معيقات بدرجة كبيرة5-3.68بدرجة متوسطة، و)
 نتائج ومناقشتها. ال5

ما المعوقات التي تواجو " أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول
مديري المدارس ومديراتيا في مديرية تربية البادية الشمالية 

خرجت المتوسطات الشرقية؟" لإلجابة عن ىذا السؤال است
الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة المعوقات 

 .( يوضح ذلك3لمجاالت الدراسة. والجدول )

 3 جدول
 مرتبة تنازلياً  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة المعوقات لمجاالت الدراسة

 درجة المعيق االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرتبة رقم
 كبيرة 1.407 3.985 معوقات تتعمق بأولياء األمور 1 2
 كبيرة 0.809 3.74 معوقات تتعمق بمديرية التربية والتعميم 2 3
 متوسطة 0.609 3.64 معوقات تتعمق بالطمبة 3 6
 متوسطة 0.872 2.79 معوقات تتعمق بالبناء المدرسي 4 4
 متوسطة 0.75 2.715 معوقات تتعمق بالتنظيم المدرسي 5 1
 متوسطة 1.286 2.61 معوقات تتعمق بالمعممين 6 5

 متوسطة 0.606 3.247 الدرجة الكمية 
( أن درجة معوقات إدارة المدرسة الثانوية 3) يبين جدول      

كانت كبيرة عمى مجالين ىما مجال معوقات تتعمق بأولياء 
األمور، ومجال معوقات تتعمق بمديرية التربية والتعميم، بينما 

( أن 3كانت متوسطة عمى باقي المجاالت، كذلك يبين الجدول )
عيق األكثر مجال المعوقات التي تتعمق بأولياء األمور تشكل الم

تأثيرًا في اإلدارة المدرسية واحتل الرتبة األولى بدرجة كبيرة 
(، ويعزو 1.407( وانحراف معياري )3.985وبمتوسط حسابي )

الباحث ذلك إلى أن كثير من أولياء األمور لدييم إعماليم 
الخاصة وانشغاليم بأمور الحياة لصعوبة الظروف االقتصادية 

نما مجال المعوقات تتعمق بالمعممين التي يمر بيا اإلنسان، بي
كان اقل المجاالت إعاقة لإلدارة المدرسية بدرجة متوسطة 

(، وربما 1.286( وانحراف معياري )2.61) وبمتوسط حسابي
يعزى السبب في ذلك بإعطاء حوافز مادية لممعممين من خارج 
عطاء المعممين دورات تدريبية  المواء بما يسمى عالوة تجيير، وا 

ستخدام الوسائل التعميمية المناسبة وخاصة الحاسوب في عمى ا
( أن درجة 3الغرفة الصفية. ويتبين كذلك من الجدول )

( 3.247المعوقات الكمية كانت متوسطة وبمتوسط حسابي )
(، ويعزو الباحث ذلك إلى استحداث 0.606وانحراف معياري )
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فر مدارس جديدة متطورة بالبناء وحسب األسس الحديثة التي تو 
اإلنارة والتيوية المناسبة وفق مشاريع اقتصاد المعرفة، باإلضافة 
إلى الصيانة العامة الدورية لكثير من المدارس الثانوية من حيث 
صيانة البناء المدرسي وتوفير مرافق صحية كافية ومناسبة لعدد 
الطمبة، إضافة إلى إشراك مدراء ومديرات المدارس في دورات 

األداء المؤسسي لإلدارة المدرسية. واختمفت تدريبية حول تطوير 

[ التي أظيرت نتائجيا 2نتيجة ىذا السؤال مع دراسة حويطي ]
أن أعمى مجال كان في المشكالت المتعمقة بمجال األجيزة 

 .التعميمية، أدنى مجال كان المشكالت المتعمقة بمجال الطمبة
ى وكان ترتيب الفقرات ضمن كل مجال من مجاالت الدراسة عم

 :النحو اآلتي
 :المجال األول: المعوقات التي تتعمق بالتنظيم المدرسي

 4 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة المعيق عمى فقرات مجال المعوقات المتعمقة بالتنظيم المدرسي

المتوسط  الفقرات رقم الرتبة
 الحسابي

 درجة المعيق االنحراف المعياري

 متوسطة 1.10 3.36 كثرة األعباء والميام الموكمة لمدير المدرسة 4 1
 متوسطة 1.19 3.04 عدم االنتظام واالنضباط في طابور الصباح 1 2
 متوسطة 1.31 2.91 عدم توفر البيانات الصحيحة الالزمة إلعداد الخطط 2 3
 متوسطة 1.06 2.37 المدرسة لمقيام بجميع األعمالقمة الوقت المتوفر لمدير  5 4
 متوسطة 1.33 2.35 عدم استقرار التنظيم بالمدرسة بسبب التنقالت واإلجازات 6 5
 قميمةً  1.21 2.26 نقص الكادر اإلداري المعاون لمدير المدرسة 3 6

 متوسطة 0.75 2.715 الدرجة الكمية 
( أن درجة المعوقات الكمية 4يتضح من الجدول رقم )     

لمجال معوقات تتعمق بالتنظيم المدرسي كانت متوسطة بمتوسط 
(، بينما جاءت 0.75( وانحراف معياري )2.715) حسابي

جميع الفقرات بدرجة معوقات متوسطة، إذ تراوحت المتوسطات 
( وىي" نقص 3( ما عدا الفقرة )3.36-2.35الحسابية ما بين )

الكادر اإلداري المعاون لمدير المدرسة" حصمت عمى درجة قميمة 
لرتبة ( وفي ا1.21( وانحراف معياري )2.26بمتوسط حسابي )

األخيرة، بينما لم تظير أي فقرة ذات درجة معوقات كبيرة في 
ىذا المجال، وقد يعزى ذلك إلى قدرة مدري ومديرات المدارس 

الثانوية عمى التعامل مع عدم استقرار التنظيم داخل المدرسة 
بسبب التنقالت واإلجازات من خالل توفير المديرية لمعممين 

ل المعممين المجازين، وقمة عمى حساب التعميم اإلضافي بد
التنقالت خالل العام الدراسي، وأن كثير من المدارس الثانوية 
يتوفر فييا كادر إداري معاون لمدير المدرسة من مساعد ومرشد 
تربوي وسكرتير وأمين مكتبة وبالتالي يصبح لديو الوقت الكافي 

 .لمقيام بجميع األعمال
 :بأولياء األمورالمجال الثاني: المعوقات التي تتعمق 

 5 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة المعيق عمى فقرات مجال المعوقات المتعمقة بأولياء األمور

المتوسط  الفقرات رقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة المعيق

 كبيرة 0.688 4.44 لغياب أبنائيم الطمبة المتكررقمة متابعة اآلباء  7 1
 كبيرة 0.729 4.15 ضعف متابعة اآلباء لمتحصيل المتدني ألبنائيم الطمبة 8 2
 كبيرة 0.941 3.96 ضعف قناعة األىل بسموك أبنائيم الطمبة الخاطئ 10 3
 متوسطة 1.35 3.39 قمة إقبال أولياء األمور عمى النشاطات التي تقيميا المدرسة 9 4
 كبيرة 1.40 3.985 الدرجة الكمية  
 معوقات تتعمق بأولياء األمور جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط  ( أن درجة المعوقات الكمية لمجال 5يتضح من جدول )     
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(، بينما جاءت 1.40( وانحراف معياري )3.985حسابي )
ذ تراوحت  جميع فقرات ىذا المجال بدرجة معوقات كبيرة وا 

(، ما عدا الفقرة رقم 4.44-3.96المتوسطات الحسابية ما بين )
( وىي" قمة إقبال أولياء األمور عمى النشاطات التي تقيميا 9)

حسابي المدرسة" جاءت بدرجة معوقات متوسطة بمتوسط 
( وبالرتبة األخيرة، في حين لم 1.35( وانحراف معياري )3.39)

تظير في ىذا المجال أي فقرة ذات درجة قميمة، وقد يعزى ذلك 
إلى أن مشاركة وتفاعل المجتمع المحمي من خالل مجالس 

اآلباء والمعممين مع اإلدارة المدرسية ضعيف ويعود ذلك إلى 
أولياء األمور والتي تحتم الظروف االقتصادية التي يمر بيا 

عمييم االنشغال بأكثر من عمل لتوفير الحياة الكريمة ألبنائيم 
وىذا يضعف المتابعة بسبب عدم وجود وقت كاف لدييم لزيارة 
المدرسة واالطمئنان عمى المستوى التعميمي لدى أبنائيم بشكل 

 .مستمر
 :تعميمالمجال الثالث: المعوقات التي تتعمق بمديرية التربية وال

 6جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة المعيق عمى فقرات مجال المعوقات المتعمقة بمديرية التربية والتعميم

 درجة المعيق االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات رقم الرتبة
 كبيرة 1.076 4.33 مدير المدرسة في تنقالت المعممينعدم األخذ برأي  14 1
 كبيرة 1.083 4.07 كثرة األعمال اإلدارية عمى حساب العمل الفني لممديرة/المدير 16 2
 كبيرة 0.950 3.80 كثرة التعميمات الصادرة عن الوزارة والمديرية 13 3
 كبيرة 0.970 3.74 ضعف التنسيق المسبق بين المشرفين التربويين والمدير 11 4
 متوسطة 1.132 3.30 تأخر بعض المراسالت عن موعدىا المحدد 15 5
 متوسطة 1.240 3.20 عدم استقرار جدول الدروس في بداية العام لنقص المعممين 12 6

 كبيرة 0.809 3.74 الدرجة الكمية 
( أن درجة المعوقات الكمية لمجال 6يتضح من جدول )     

معوقات تتعمق بمديرية التربية والتعميم جاءت بدرجة كبيرة 
(، وجاءت 0.809( وانحراف معياري )3.74وبمتوسط حسابي )

فقرات ىذا المجال بين المتوسطة والكبيرة إذ تراوحت المتوسطات 
ذات درجة (، ولم تظير أي فقرة 4.33 -3.20الحسابية بين )

( وىي" عدم األخذ 14قميمة في ىذا المجال، وجاءت الفقرة )
برأي مدير المدرسة في تنقالت المعممين" بالرتبة األولى 

(، في 1.076( وانحراف معياري )4.33وبمتوسط حسابي )
( وىي" عدم استقرار جدول الدروس في 12حين جاءت الفقرة )

يرة بمتوسط حسابي بداية العام لنقص المعممين" بالرتبة األخ
(. وقد يعزى ذلك إلى 1.240( وانحراف معياري )3.20)

انشغال المديرين بالقضايا الداخمية لمدارسيم وكثرة األعمال 
اإلدارية نتيجة طمبات مديرية التربية والتعميم في وقت واحد، 
وزيارات المشرفين التربويين إلى المدرسة دون تنسيق مسبق مع 

ذا يربك عمل اإلدارة المدرسية ويشكل عقبة اإلدارة المدرسية وى
 .كبيرة لدييا ويعرقل برنامجيا اليومي

 :المجال الرابع: المعوقات التي تتعمق بالبناء المدرسي

 المتعمقة بالبناء المدرسيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة المعيق عمى فقرات مجال المعوقات . 7 جدول
 درجة المعيق االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات رقم الرتبة
 متوسطة 1.360 3.28 قمة توفر الساحات والمالعب الرياضية الكافية 17 1
 متوسطة 1.514 2.81 عدم تخصيص غرفة لممعممين والمختبرات في المدرسة 20 2
 متوسطة 1.223 2.57 الكافية والمناسبة لعدد الطمبةقمة المرافق الصحية  19 3
 متوسطة 0.96 2.51 قمة توفر أجيزة التدفئة والتبريد في الغرف الصفية 18 4
 متوسطة 0.872 2.79 الدرجة الكمية  
 لمجال الكمية المعوقات درجة أن( 7) جدول من يتضح     

 وبمتوسط متوسطة بدرجة جاءت المدرسي بالبناء تتعمق معوقات
 جاءت بينما ،(0.872) معياري وانحراف( 2.79) حسابي
 المتوسطات تراوحت إذ متوسطة بدرجة المجال ىذا فقرات جميع
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 ذات فقرة أي تظير لم بينما ،(3.28 -2.51) بين الحسابية
" وىي( 17) الفقرة وجاءت المجال، ىذا في كبيرة او قميمة درجة
 األولى بالرتبة"  الكافية الرياضية والمالعب الساحات توفر قمة

 في ،(1.360) معياري وانحراف( 3.28) حسابي وبمتوسط
 والتبريد التدفئة أجيزة توفر قمة" وىي( 18) الفقرة جاءت حين
( 2.51) حسابي بمتوسط األخيرة بالرتبة" الصفية الغرف في

 استحداث إلى ذلك الباحث ويعزو(. 0.96) معياري وانحراف
 توفر التي الحديثة األسس وحسب بالبناء متطورة جديدة مدارس
 باإلضافة المعرفي، االقتصاد خطة وفق المناسبة والتيوية اإلنارة
 البناء صيانة حيث من المدارس من لكثير العامة الصيانة إلى

 .الطمبة لعدد ومناسبة كافية صحية مرافق وتوفير المدرسي
 :بالمعممين تتعمق التي المعوقات: الخامس المجال

 8جدول 
 بالمعممين المتعمقة المعوقات مجال فقرات عمى المعيق ودرجة والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الرتبة
 

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرات رقم
 المعياري

 درجة المعيق

 متوسطة 1.870 3.48 ضبط بعض المعممين لمصف صعوبة 23 1
 متوسطة 1.121 2.83 تأخر بعض المعممين عن موعد الدوام المدرسي 27 2
 متوسطة 1.272 2.74 ضعف قدرة بعض المعممين عمى استخدام الوسائل 24 3
 متوسطة 1.204 2.57 التغيب المتكرر لبعض المعممين 26 4
 متوسطة 1.242 2.52 بأيام المناوبة المدرسيةضعف التزام بعض المعممين  25 5
 قميمة 0.993 2.11 قمة التزام المعممين بالتحضير اليومي 22 6
 قميمة 1.210 2.05 قمة تدريس بعض المعممين لمادة تخصصيم 21 7
 متوسطة 1.286 2.61 الدرجة الكمية  
( أن درجة المعوقات الكمية لمجال 8) يتضح من جدول      

معوقات تتعمق بالمعممين جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط 
(، وجاءت فقرات 1.286( وانحراف معياري )2.61حسابي )

ىذا المجال بين المتوسطة والقميمة إذ تراوحت المتوسطات 
(، في حين لم تظير أي فقرة ذات 3.48 -2.05الحسابية بين )

( وىي" صعوبة 23المجال، وجاءت الفقرة ) درجة كبيرة في ىذا
ضبط بعض المعممين لمصف" بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي 

(، في حين جاءت الفقرة 1.870( وانحراف معياري )3.48)

( وىي" قمة تدريس بعض المعممين لمادة تخصصيم" بالرتبة 21)
(. 1.286( وانحراف معياري )2.05األخيرة بمتوسط حسابي )

احث ذلك إلى إطالع مدراء المدارس المعممين عمى ويعزو الب
واجباتيم وفق كتيب الوصف الوظيفي، وتوفر مدونة السموك 
الوظيفي، وتفعيل اإلدارة المدرسية لنظام الخدمة المدنية بما 

 .يخص العقوبات
 :المجال السادس: المعوقات التي تتعمق بالطمبة

 9جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة المعيق عمى فقرات مجال المعوقات المتعمقة بالطمبة

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرات رقم الرتبة
 المعياري

 درجة المعيق

 كبيرة 1.007 3.91 إتالف بعض الطمبة لممتمكات والكتب المدرسة 28 1
 كبيرة 0.766 3.89 الطمبة بعمل الواجبات البيتيةضعف التزام بعض  31 2
 متوسطة 0.809 3.52 ضعف التزام الطمبة بالقوانين واألنظمة المدرسية 29 3
 متوسطة 0.910 3.28 ضعف مساىمة الطمبة في النشاطات المدرسية 30 4

 كبيرة 0.609 3.64 الدرجة الكمية 
( أن درجة المعوقات الكمية لمجال 9يتضح من جدول )     

معوقات تتعمق بالمعممين جاءت بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي 
(، بينما جاءت فقرات ىذا المجال بين الكبيرة والمتوسطة 3.64)

(، في 3.91 -3.28إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )
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ل، وجاءت حين لم تظير أي فقرة ذات درجة قميمة في ىذا المجا
( وىي" إتالف بعض الطمبة لممتمكات والكتب 28الفقرة )

( وانحراف 3.91المدرسة" بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي )
( وىي" ضعف 30(، في حين جاءت الفقرة )1.007معياري )

مساىمة الطمبة في النشاطات المدرسية " بالرتبة األخيرة بمتوسط 
. ويعزو الباحث (0.910( وانحراف معياري )3.28حسابي )

ذلك قصور تعميمات االنضباط الطالبي وضعف تطبيقو عمى 
الطمبة من قبل اإلدارة المدرسية، باإلضافة إلى الكتب الرسمية 
التي تمنع العقاب بكافة أشكالو من المدارس، كل ذلك أدى إلى 
ضعف التزام بعض الطالب بالقوانين واألنظمة المدرسية وعمل 

 ىـــة عمــة المحافظــمـات، وقــتحانـر لالمــتحضيـوال ةــات البيتيــالواجب

 .الكتب المدرسية مرتبة ونظيفة
ثانيًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني " ىل توجد فروق ذات 

لدرجة  (α = 0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة
المعوقات التي تواجو مديري المدارس الثانوية ومديراتيا في 

بية البادية الشمالية الشرقية باألردن تعزى لمتغيرات: مديرية تر 
النوع االجتماعي، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة؟" فقد أسفرت 

 :نتائج الدراسة بحسب ىذه المتغيرات كاآلتي
تم حساب المتوسطات الحسابية : متغير النوع االجتماعي. 1

جراء اختبار "ت" إليجاد  دالالت الفروق واالنحرافات المعيارية، وا 
بين متوسطات إجابات عينة الدراسة باختالف النوع االجتماعي 

 .( يوضح ذلك10عمى المجاالت واألداة ككل، والجدول )
 11جدول 

 ت( ألثر النوع االجتماعي) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار
المتوسط  االنحراف المعياري "ت"قيمة  مستوى الداللة

 الحسابي
 المجال النوع االجتماعي العدد

معوقات تتعمق بالتنظيم  ذكر 21 2.769 0.911 0.731 0.469
 أنثى 25 2.606 0.593 المدرسي

 معوقات تتعمق بأولياء األمور ذكر 21 4.650 1.89 2.57 *0.014
 أنثى 25 3.640 0.500

 معوقات تتعمق بمديرية التربية ذكر 21 3.976 0.66 2.18 *0.034
 أنثى 25 3.473 0.862

 معوقات تتعمق بالبناء المدرسي ذكر 21 3.119 0.748 2.92 *0.005
 أنثى 25 2.420 0.853

 معوقات تتعمق بالمعممين ذكر 21 3.068 0.993 2.72 0.09
 أنثى 25 2.097 1.35

 معوقات تتعمق بالطمبة ذكر 21 3.750 0.689 1.11 0.272
 أنثى 25 3.550 0.530

 الكمي ذكر 21 3.555 0.672 3.37 *0.002
 أنثى 25 2.964 0.515

 (α = 0.05)  ذات داللو إحصائية عند مستوى داللة *
( وجود فروق ذات داللة إحصائية 10يتضح من جدول )     

تعزى إلى النوع االجتماعي   (α = 0.05)عند مستوى داللو
عمى ثالث مجاالت وىي: مجال معوقات تتعمق بأولياء األمور 
ومجال معوقات تتعمق بمديرية التربية والتعميم وكانت الفروق 
لصالح الذكور ومجال معوقات تتعمق بالبناء المدرسي وكانت 
الفروق لصالح اإلناث، وعمى األداة ككل تعزى إلى النوع 

جتماعي وكانت الفروق لصالح الذكور، في حين يشير اال
الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

تعزى إلى النوع االجتماعي عمى  (α = 0.05) مستوى داللو
الثالث المجاالت األخرى وىي: مجال معوقات تتعمق بالنظام 
 المدرسي ومجال معوقات تتعمق بالمعممين ومجال معوقات
تتعمق بالطمبة، استنادًا إلى قيم )ت( المحسوبة. وربما يعزى ذلك 
إلى إدراك الذكور لمعوقات اإلدارة المدرسية أكثر من اإلناث 
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نتيجة االحتكاك المباشر مع المجتمع المحمي والذي تأثر في 
اآلونة األخيرة بوسائل اإلعالم التي صورت المدارس كمكان 

ما بين أولياء األمور واإلدارة لمعقاب وبالتالي ضعف التعاون 
المدرسية في حل كثير من المشكالت التي يتعرض ليا الطمبة 
ضافة  وخاصة الغياب عن الدوام وتدني التحصيل الدراسي، وا 
إلى كثرة األعمال اإلدارية والمراسالت ما بين المدرسة ومديرية 

ق التربية والتعميم التي تربك عمل إدارة المدرسة الثانوية. وتتف

[ التي 7[، ودراسة أبو عودة ]11ىذه النتيجة مع دراسة يونس ]
أظيرت نتائجيما وجود فروق طبقًا لمتغير الجنس وكانت لصالح 

 .الذكور
تم حساب المتوسطات الحسابية : متغير المؤهل العممي. 2

جراء اختبار "ت" إليجاد دالالت الفروق  واالنحرافات المعيارية، وا 
ينة الدراسة باختالف المؤىل العممي بين متوسطات إجابات ع

 .( يوضح ذلك11عمى المجاالت واألداة ككل، والجدول )
 11 جدول

 ألثر المؤهل العممي )ت( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار
 المجال المؤهل العممي العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة "ت" مستوى الداللة

0.828 
 

0.218- 
 

معوقات تتعمق بالتنظيم  دون الماجستير 34 2.666 0.738
 ماجستير فأعمى 12 2.722 0.814 المدرسي

0.628 
 

0.488 
 

معوقات تتعمق بأولياء  دون الماجستير 34 4.161 1.60
 ماجستير فأعمى 12 3.929 0.615 األمور

0.207 
 

1.280- 
 

معوقات تتعمق بمديرية  دون الماجستير 34 3.612 0.836
 ماجستير فأعمى 12 3.958 0.696 التربية

0.536 
 

0.623- 
 

معوقات تتعمق بالبناء  دون الماجستير 34 2.691 0.917
 ماجستير فأعمى 12 2.875 0.750 المدرسي

0.676 
 

0.421 
 

 بالمعممينمعوقات تتعمق  دون الماجستير 34 2.588 1.412
 ماجستير فأعمى 12 2.404 0.869

0.608 
 

0.517 
 

 معوقات تتعمق بالطمبة دون الماجستير 34 3.669 0.629
 ماجستير فأعمى 12 3.562 0.565

 الكمي دون الماجستير 34 3.231 0.721 -0.097 0.963
 ماجستير فأعمى 12 3.242 0.453

 (α = 0.05)  ذات داللو إحصائية عند مستوى داللة *
( انو ال توجد فروق ذات داللة 11يتضح من جدول )     

تعزى لممؤىل العممي  (α = 0.05) إحصائية عند مستوى داللو
عمى كافة المجاالت واألداة ككل، استنادًا إلى قيم )ت( 
المحسوبة، وقد يعزى ذلك إلى أن تعرض أصحاب المؤىالت 

مية باختالفيا إلى دورات تربوية في اإلدارة بشكل مشترك العم
وىذا يزيد من تحصيل الفرد من الناحية العممية والتربوية وبالتالي 
يصبح قادر عمى التغمب ومواجية الصعوبات التي تعترض 
عممة بغض النظر عن المؤىل العممي. وتتفق نتائج ىذه الدراسة 

ظيرت عدم وجود فروق [ التي أ7مع نتائج دراسة أبو عودة ]

تعزى إلى  (α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو
[ التي 11المؤىل العممي. وتختمف مع نتائج دراسة يونس ]

أظيرت النتائج وجود فروق في المتوسطات الحسابية طبقًا 
لمتغير المؤىل العممي وكانت لصالح أصحاب المؤىل العممي 

 .بكالوريوس
 تم حساب المتوسطات الحسابية: الخبرةمتغير سنوات . 3

جراء اختبار "ت" إليجاد دالالت الفروق  واالنحرافات المعيارية، وا 
بين متوسطات إجابات عينة الدراسة باختالف سنوات الخبرة 

 .( يوضح ذلك12عمى المجاالت واألداة ككل، والجدول )

 
 



 
 

283 

 12جدول 
 ألثر الخبرة ) ت( الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبارالمتوسطات 

مستوى 
 الداللة

االنحراف  قيمة "ت"
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجال سنوات الخبرة العدد

0.514 
 

0.657 
 

معوقات تتعمق بالتنظيم  سنوات واقل 5 22 2.7576 0.664
 أكثر من خمس سنوات 24 2.6111 0.829 المدرسي

0.996 
 

معوقات تتعمق بأولياء  سنوات واقل 5 22 4.1023 0.620 0.005
 أكثر من خمس سنوات 24 4.1000 1.877 األمور

0.361 
 

معوقات تتعمق بمديرية  سنوات واقل 5 22 3.8182 0.730 0.923
 أكثر من خمس سنوات 24 3.5972 0.877 التربية

0.562 
 

معوقات تتعمق بالبناء  واقلسنوات  5 22 2.8182 1.088 0.584
 أكثر من خمس سنوات 24 2.6667 0.628 المدرسي

0.929 
 

 معوقات تتعمق بالمعممين سنوات واقل 5 22 2.5584 1.702 0.090
 أكثر من خمس سنوات 24 2.5238 0.769

0.433 
 

 معوقات تتعمق بالطمبة سنوات واقل 5 22 3.7159 0.687 0.792
 أكثر من خمس سنوات 24 3.5729 0.534

 الكمي سنوات واقل 5 22 3.2951 0.626 0.596 0.554
 أكثر من خمس سنوات 24 3.1786 0.692

 (α = 0.05)  ذات داللو إحصائية عند مستوى داللة *
( عدم وجود فروق ذات داللة 12يتبين من الجدول )     

تعزى ألثر الخبرة في  (α = 0.05) داللوإحصائية عند مستوى 
جميع المجاالت، لمخبرة عمى المجاالت واألداة ككل، ويمكن أن 
تعزى ىذه النتيجة إلى معوقات إدارة المدرسة الثانوية تواجو 
الجميع بغض النظر عن الخبرة، وربما يرجع ذلك إلى أن سنوات 

طويمة  الخبرة تكتسب بسرعة فائقة جدا دونما حاجة إلى سنوات
نتيجة تعرض أصحاب الخبرة الطويمة والقصيرة إلى مواقف ذات 
مشكالت متشابية وظروف واحدة مم يسيل حميا، إضافة إلى 
اكتساب الخبرة من خالل اخذ الدورات التربوية معًا في التعامل 
مع المعوقات التي تعترض مدارسيم. وتختمف نتيجة ىذه السؤال 

تي أظيرت وجود اثر لمتغير [، ال11مع نتائج دراسة يونس ]
 .الخبرة

 التوصيات. 6
 :في ضوء نتائج ىذه الدراسة يوصي الباحث بما يمي

تفعيل دور مجالس اآلباء والمعممين لتوطيد العالقة بين  -
 .المدرسة والمجتمع المحمي واطالعيم عمى المستجدات التربوية

من تعزيز دور مدير المدرسة القيادي وذلك بإعطائو مزيًدا  -
 .الصالحيات التي تتناسب مع حجم المسؤوليات المناط بو

التخفيف من الروتين وكثرة السجالت والمراسالت غير الميمة  -
دخال التكنولوجيا في تنظيم سجالت اإلدارة المدرسية  .وا 

ضرورة إشراك اإلدارات المدرسية في التخطيط التربوي   -
 .والمناىج ووضع السياسات التعميمية

اح إجراء دراسة تتناول معيقات اإلدارة المدرسية من اقتر   -
 .وجية نظر المعممين والمعممات
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OBSTACLES SECONDARY SCHOOL 

ADMINISTRATION AT NORTH EAST 

BADIA EDUCATION DIRECTORATE IN 

JORDAN AS PERCEIVED BY SCHOOLS 

MANAGER 

AHMED. A. ALMSSAID 

North East Badia Directorate – Jordan 

ABSTRACT_ This study aimed at knowing the obstacles secondary school administration at 

North East Badia education directorate in Jordan as perceived by schools manager, as well as 

investigating the differences according to gender, qualification and years of experience. A sample 

consisting of (46) from male and female Managers was randomly Stratified chosen during the first 

semester of the academic year 2014/2015. To achieve the goals of the study, the researcher 

developed a tool for data collection consisted of (31) items distributed on six domains as 

developed and implemented by the researcher. The research data was analyzed. Results showed 

that the total degree of the obstacles was middle with mean is (3.247), The results of the study 

indicated that guardians -related obstacles ranked first with mean is (3.985), and finally teachers'-

related obstacles with mean is (2.61).The study also showed a statistically significant differences 

at the level of significance (α = 0.05) due to gender and in favor of males, While there was no 

statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) due to qualification and 

years of experience.  

KEYWORDS: Obstacles, School administration, Schools Managers, North East Badia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


