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سدراس االعدادية  لمبشات من وجهة الالسذكالت اإلدارية والتربهية  في 
 نغر السديرات والسدرسات.

 م. م. فائزة دمحم جاسم

 السديرية العامة لتربية الديهانية

--------------------------------------------------- 

   ممخص البحث

ىجؼ البحث الى التعخؼ عمى السذكالت التي تػاجيو إدارات السجارس االعجادية لمبشات مغ           
(  333( مجيخة و )61وجية نطخ السجيخات واعزاء الييئة التعميسية فييا ، وقج تكّػف مجتسع البحث مغ )

 باحثة ال تفي ىحه السجارس ، والف السجتسع صغيخ فقج اخحت العيشة كامل افخاد السجتسع ، وقج اعجمجرسة 
( فقخة مػزعة عمى اربعة  مجاالت ىي ) االوؿ يتعمق بالسذكالت اإلدارية التي  33أداة تكػنت مغ ) 

 -تتعمق بالصالبات  الثالث مذكالت -والثاني ، مذكالت تتعمق بالسجرسات  -تػاجييا اإلدارة السجرسية 
والخابع مذكالت تتعمق بالبيئة السجرسية ( و تع تصبيقيا عمى عيشة البحث بعج التأكج مغ صجفيا وثباتيا ، 
ولتحقيق أىجاؼ البحث تع استخجاـ مجسػعة مغ الػسائل االحرائية لتحميل استجابات أفخاد العيشة ، 

ًا لمستػسط الحدابي و الػزف الشدبي)الشدبة ومشاقذة السذكالت التي حرمت عمى التختيب األعمى وفق
اىتساـ بعس الصالبات بالػاجبات ضعف السئػية( ، ومغ أبخز ىحه السذكالت التي تع التػصل إلييا 

والتحزيخ اليػمي و كثخة عجد الصالبات في الرف الػاحج و وجػد اعصاؿ متكخرة في اجيدة  السجرسية
عكاس السذكالت العائمية لبعس السجرسات عمى العسل السجرسي الحاسػب و ازدواج الجواـ في السجرسة وان

ومذكمة الفخاغات التي تدببيا اجازات االمػمة  و عجـ تػفخ اجيدة التجفئة والتبخيج في الرفػؼ و قمة وجػد 

 .صحيات خاصة بالييئة التجريدية  واتالؼ بعس الصالبات لسستمكات السجرسة 
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Administrative and educational problems in preparatory schools 

for girls from viewpoint of administrators and teachers. 

Assist. L. Faiza  Mohammed Jasim 

 

Abstract 

This research aimed to identify the problems faced by the administrations of 

preparatory schools for girls from viewpoint of the administrators and members 

of the educational staff in them. The two researchers prepared a tool consisting of 

(35) items distributed into four domains (the first related to the administrative 

problems faced by the school administration - the second, problems related to 

female teachers - the third problems related to the students - and the fourth 

problems related to the school environment) and it was applied on the research 

sample after ensuring its validity and reliability, to achieve the aims of the 

research, a some of statistical methods were used to analyze the responses of the 

sample members, to discuss the problems that got the highest ranking according 

to the means and relative weight (percentage). The daily and the large number of 

female students in one class, the presence of frequent malfunctions in the 

computers, the duplication of work hours in the school and the reflection of the 

family problems of some teachers on the instructor's work ,the problem of voids 

caused by maternity leave, the unavailability of heating and cooling devices in the 

classrooms, the lack of health facilities for the teaching staff, the destruction of 

some students' properties of the school.Administrative and educational problems 

in preparatory schools for girls from the viewpoint of administrators and teachers. 

Keywords: Administrative , educational , problems , administrators and 

teachers 
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 مذكمة البحث  

أف تذخيز السذكالت االدارية والتخبػية في السؤسدات التخبػية والتعميسية ، قج          
يداعج عمى وضػع بعس الحمػؿ السشاسبة ويديج مغ فاعمية وتحجيث الشطاـ االداري والتخبػي 

 مغ اجل تحقيق اىجافو التخبػية .
ادسية تػاجو مذكالت ادارية وأف مجيخات السجارس االعجادية لمبشات في مخكد محافطة الق      

وتخبػية في معطع مجاالتيا وانذصتيا، أذ اف مجيخة السجرسة تقـػ بادارة وتشطيع وتشديق العسل 
في السجرسة وتذخؼ عمى الشذاشات السجرسية وتحدشيا ، وتػجو الصالبات وتػفخ كل احتياجات 

لى تشطيع الدجالت والسمفات الصالبات ، وتعسل عمى تييئة الكادر التعميسي في السجرسة أضافة ا
:  3006السجرسية والتػاصل مع السجتسع السحمي والعسل مغ اجل السرمحة العامة ) العاجد : 

( ولكي تكػف مجيخة السجرسة االعجادية قادرة عمى اداء ميساتيا بالذكل االمثل البج  360ص
ر التجريدي في مجرستيا مغ التعخؼ الى السذكالت االدارية والتخبػية التي تػاجييا ىي والكاد

 مغ اجل الحج مشيا او تقميميا أو القزاء عمييا .
السذكالت اإلدارية ايجاز مذكمة البحث بالدؤاؿ االتي : )ما  ثةوبيحا يسكغ لمباح      

 والتربهية  في السدراس االعدادية  لمبشات من وجهة نغر السديرات والسدرسات ؟ ( 

 

 والحاجة اليه : أهسية البحث

لمقيػػػادات االداريػػػة فػػػي السؤسدػػػات التعميسيػػػة أىسيػػػة بالغػػػة  فػػػي تػػػػفيخ السشػػػاخ العمسػػػي          
ع عمػػى الجراسػػة وشاػػخاكيع فػػي الشذػػاشات السختمفػػة  والثقػػافي والشفدػػي لمسجرسػػات والصالبػػات بحػػثيّر
ومػاجيػػػػة مذػػػػكالتيع واسػػػػتخجاـ أفزػػػػل األسػػػػاليب التػػػػي تدػػػػاعجىع فػػػػي حميػػػػا ، كسػػػػا أف لمكفػػػػاءة 

 ة في ىحه السجارس دورىا أيزًا في مداعجة أعزاء الييئة التجريدية.اإلداري
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 وتتجمى اىسية البحث الحالي والحاجة اليو في :       

التعػػخؼ عمػػى العسػػل االداريػػة والتخبػيػػة التػػي تػػؤدي مػػجيخات السػػجارس االعجاديػػة لمبشػػات  -
الدػػمبية التػػي كػػاف لغػػخت تعديػػد الجػانػػب اإليجابيػػة، ووضػػع الحمػػػؿ لسعالجػػة الجػانػػب 

 االىتساـ بيا قمياًل أو واجيت بعس السذكالت.

حرػخ السذػػكالت االداريػػة والتخبػيػػة التػػي تعتػخت عسػػل القيػػادات االداريػػة فػػي  -
 السجارس االعجادية لمبشات .

قػػػج تدػػػيع ىػػػحه الجراسػػػة فػػػي تدػػػييل ميسػػػة االداريػػػيغ والسذػػػخفيغ التخبػػػػييغ مػػػغ  -
ت االداريػة والتخبػيػة التػي تعتػخت مػجارس خالؿ الكذف عغ الكثيخ مػغ السذػكال

البشات ، وبالتالي زيادة فاعمية القائسيغ عمػى تصػػيخ ادارات السػجارس فػي مػاجيػة 
السذكالت االدارية والتخبػية التي تعيق كادر مجارس اعجاديات البشات عمى الخغع 

 ؤسدة .مغ وجػد االنطسة والتعميسات واالمكانيات السادية والبذخية الستاحة لمس

السدػػاىسة بسقتخحػػات تدػػاعج السدػػؤوليغ عمػػى اتخػػاذ القػػخارات السشاسػػبة والدػػعي  -
الى تصػيخ ووضع بخامج متشػعة تديع في تصػيخ اداء مجيخات السجارس واعزاء 

 الييئات التعميسية في السؤسدات التعميسية . 

 هدف البحث

فػػػػػي السػػػػػجارس  ييػػػػػجؼ البحػػػػػث التعػػػػػخؼ عمػػػػػى السذػػػػػكالت االداريػػػػػة والتخبػيػػػػػة       
 االعجادية لمبشات في مخكد محافطة القادسية مغ وجية نطخ السجيخات والسجرسات .

 

 حدود البحث: 

يقترخ البحث عمى مػجيخات ومجرسػات السػجارس االعجاديػة لمبشػات فػي مخكػد         
 ـ . 3062 -3062محافطة القادسية العاـ الجراسي 
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 تعريف السرظمحات

( بانيػػا معػقػػات عسػػػل االدارة السجرسػػية عػػػغ تحقيػػق اىػػػجافيا 3063، )سػػػالع  عخفيػػاالسذكككالت اإلداريكككة: 
 (25: 3063 سالع ، (السخجػة  

تعيق السديخة التخبػية في جدء او اكثخ مغ  ( بانيا مػاقف3061 ،الغدي  (عخفيا السذكالت التربهية :
 (  .    623:  3061الغدي ،   (اجداءىا 

ىي السجرسة التي تقػـ بتجريذ الصمبة مغ الرف الخابع  حتى الرف الدادس  السدرسة االعدادية :
 (.3066االعجادي ) وزارة التخبية العخاقية ، 

وتعػػػخؼ السذػػػكمة اجخائيػػػا بانيػػػا مػقػػػف نػػػاتج مػػػغ مجسػعػػػة عػامػػػل متجاخمػػػة يػاجييػػػا الفػػػخد او 
 السجسػعة العاممة في السؤسدة .

 

 اطار نغري ودراسات سابقة

 السدرسيةاالدارة 

 واألـ واألب والحسايػة فقػط ، الغػحاء  تخبيػة الفػخد البذػخي تيػجؼ الػى  تػػفيخ  كانػت          
 الحي السكاف الجرس الستعمسيغ ، ومكاف ىع واألبشاء السخبيغ ىسا مغ يحجد مالمحيا ، باعتبارىسا

تعامػل السػتعمع  ىػػ التقػػيع وأسػمػب ، يسارسػػنيا  الحيػاة التػي مػاقػف ىػي والسػشيج فيو ، يعيذػف 
السجرسػيغ  يسػثالف الػالػجاف  كػاف ىػػ الشجػاح وىكػحا عمييػا والتغمب والسػاقف البيئية الطخوؼ مع 

 والسشفػحيغ السخصصػيغ  كانػا فقػج آنػحاؾ  وجػجت التػي السجرسػية التعمػيع واإلدارة والقػائسيغ فػي
 (. 33:  3002االوالد ) ادريذ ،  بتخبية يترل ما كل عمى والسذخفيغ
تعػػػد اإلدارة عسػًمػػا إلػػى أكثػػخ مػػغ خسدػػة آالؼ عػػاـ قبػػل السػػيالد ، ولعبػػت الحزػػارة العخبيػػة          

دوًرا بارًزا في عسميات اإلدارة والتشطيع ، حيث وضعت الجولة في ذلظ الػقت نطاًما إدارًيا حكػمًيا عمى 
ومدػاعجيو رجػاؿ الػجيغ  رأسو السمظ ، ودرجػت فػي تدمدػل إداري عمػى التػػالي ، اسػتخجـ رئػيذ الػػزراء
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والسػػػضفيغ كشطػػػاـ اإلدارة السخكديػػة للاػػػخاؼ الكامػػل لجسيػػػع أجػػداء الجولػػػة ، وسػػاىع فػػػي الحزػػارة فػػػي 
اليػناف القجيسة في تصػر الفكػخ اإلداري ، ضيػخت خػالؿ تمػظ الفتػخة األعسػاؿ الستسيػدة وتصػػرت الجيػػد 

 (. 61:  3006ألفخاد )دياب ، نتيجة لتػافخ القجرات اإلدارية والتشطيسية العالية بيغ ا
إدارة السجرسة ىي عسمية ميسة لتشطيع الجيػد الجساعية في السجرسة مغ أجل تصػيخ السػتعمع الستكامػل 
والستػازف وفًقا لقجراتو واسػتعجاداتو وفًقػا لستصمبػات السجتسػع الػحي يعػير فيػو ، حيػث يحتػاج السعمػع إلػى 

صبحت إدارة السجرسة ميسة لمغاية بالشدبة لمستعمع والسجرس تشطيع حياتو أاياء مغ مجرستو ، وبالتالي أ
وغيخىع مسػغ يعسمػػف فػي السجرسػة وحتػى لوبػاء والبيئػة السحميػة ، حيػث تحتػاج السجرسػة إلدارة اػؤونيا 
التعميسية ، فأصبحت اإلدارة وكفاءتيا مغ الخرائز السيسة لمسجرسة الحجيثة مػغ السجرسػة التقميجيػة ، 

جرسة مجخد إدارة السجرسة الخوتيشيػة ولػع يعػج ىػجؼ مػجيخ السجرسػة الحفػال عمػى الشطػاـ ولع تعج إدارة الس
فػػػي مجرسػػػتو ، ولكشيػػػا أصػػػبحت محػػػػر العسػػػل فػػػي ىػػػحا السجػػػاؿ  يػػػجور حػػػػؿ الستعمسػػػيغ ويػػػػفخ جسيػػػع 
الطخوؼ واإلمكانيات العقمية التشسية الخوحية ، والتي تعسل عمػى تحدػيغ العسميػة التعميسيػة لتحقيػق ىػحا 

سػ أصبح تحقيق األىجاؼ والسقاصج التعميسية واالجتساعية باعتبارىا حجخ الداوية فػي إدارة السجرسػة الش
 ( .  33:  3001، السشرػري  )

يشبغػي  تخبػيػا قائجا مجيخىا يكػف  الستصػرة الحجيثة السجرسية اإلدارة أف باحثة ال رى تو             
 تصػػيخ اإلدارة عمى ويعسل القخار صشع في ويذارؾ التخبػي  السشياج اعجاد عسمية في يذارؾ أف

 .فييا االيجابي التغييخ وشحجاث السجرسية
 

 السدرسية اإلدارة وعائف
فمػع  مجاليػا واتدػاع السجرسػية اإلدارة وضيفػة تغيػخ إلػى التخبػػي  الفكػخ تصػػر أدى لقػج            

 مغ الباحثيغ كثيخ ويخى  وشنساء تصػيخ إدارة ىي ما بقجر السجرسة ائػف  تدييخ عسمية مجخد تعج
 :يمي فيسا تمخيريا يسكغ وضائف مجسػعة ليا السجرسية اإلدارة أف
 .وتحقيق أىجافو مذكالتو حل عمى والعسل وأىجافو ومذكالتو السجتسع دراسة -
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 يدتصيع متشػعة ومتججدة بخبخات العمسية التعميسية العسمية محػر باعتباره الستعمع تدويج عمى العسل -
 .مذكالت مغ لو يتعخت ما مػاجية وبػاسصتيا خالليا مغ
 الشسػ وتحقيق التالميح وتعميسيع تخبية عمى تداعج التي والخبخات الخجمات وتقجيع الطخوؼ تييئة -

 .لذخرياتيع الستكامل
 مغ السقخرة األىجاؼ التخبػية لتحقيق السقخرة السشاىج بتشفيح لمقياـ السعمسيغ أداء بسدتػى  االرتقاء -

 الشجوات وعقج وتجريبيع تجريذ وشخؽ  ووسائل ومعارؼ ، معمػمات مغ يدتجج ما عمى إشالعيع خالؿ
 56 ).:   3006 ، العسايخة (ليع والجورات

 
 السدرسة مدير دور

يسكغ  أنو غيخ والسشياج( والصالب، السعمع، (أساسية أركاف ثالثة التعميسية لمعسمية إف             
 بيا فخيق يقـػ مشدقة ونذاشات جيػد السجرسية وللدارة ليا، رابعاً  ركشاً  السجرسية اإلدارة اعتبار

 ميسة في ركيدة إنو بل وأاخاصيا عشاصخىا أىع مغ السجرسة مجيخ ويعتبخ .السجرسة في العامميغ
ويقف  السجرسة، في األوؿ اإلداري  ىػ فالسجيخ أىجافو، بمػغ في التخبػي  الشطاـ فيػ يداعج العسمية

 بعس ويخى  التعميسية والسجتسع، الدمصة أماـ األولى، السدئػلية فييا ويتحسل ، التشطيع رأس عمى
 األوؿ السدئػؿ وىػ ، في السجرسة العامميغ لجسيع السبااخ الخئيذ ىػ السجرسة مجيخ أف التخبػييغ

 عمى السجرسية العالقات في الػصل وىػ حمقة تالميحىا وتخبية أىجافيا تحقيق في السجرسة نجاح عغ
 عابجيغ ،( والسجرسيغ اآلباء وبيغ والتالميح، السجرسيغ مغ جية، وبيغ السجرسيغ بيغ أنػاعيا اختالؼ

89: 2001 ). 
 

  )وأهسيتها االعدادية )طبيعتها السرحمة
 ولمجور في اخرية الصالب، ىاـ أثخ مغ ليا لسا السخاحل أخصخ مغ االعجادية  السخحمة تعج            

 يجركػا أف والسخبيغ اآلباء يتحتع عمى أنو السدتقبمية اال وشعجاده لمحياة الرالح السػاشغ تكػيغ في تمعبو الحي
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 وتكػيغ والخمقية الجيشية لمتخبية السػصػؿ السكثف والعسل الػاعي لجيجىع الحقيقي الػقت ىي السخحمة ىحه أف
 ىع االعجادية  السخحمة شمبة أاكالو و بكل التػجو الخاشئ مغ وحسايتيع ابابشا لجى الػششية االتجاىات

 والخمقية والفكخية الجدسية بشيتيع تشسية التخبية عمى وتعسل عذخة والدابعة عذخة سغ الدادسة في الذباب
 وأف   الغج رجاؿ ىع اليـػ فذباب محيصيع، في الحياة إلى ومشصمق نطخاتيع تفكيخىع مشيج وتػجو والتخبػية

التي  التصػر مخحمة فيي ومغ ثع الكبار حياة إلى تؤىل التي الشسػ مخحمة ىي لكػنيا تخجع السخحمة أىسية ىحه
بالذكل الحي  وتخبيتو ، عشرخ الذباب عمى التخكيد مغ بج بيئة  ومجتسعو فال في الرحيح لمتكيف الفخد تعج

 مغ وتػجيييا ندافاإل عسخ مغ الفتخة ىحه مغ استغالؿ بج ال كحلظ ، يحفظ اخالؽ السجتسع وعاداتو وتقاليجه 
 ( 313:  6291بسبادئو ) الدعجي،  وااللتداـ االنتساء للسػػػػػػػػػػػالـ صفة فيو يتحقق جيل خالؿ

 دراسات سابقة 

 ( 0991دراسة )العسري ،

ىجفت التعخؼ عمى مذكالت اتخػاذ القػخارات السجرسػية لػجى السعمسػيغ فػي السػجارس الثانػيػة فػي          
( معمسػًا ومعمسػة ، تػصػمت إلػى أف ىشػاؾ عالقػة سػمبية متػسػصة بػيغ  106األردف مغ خالؿ عيشة بمغػت ) 

السذػػكالت اإلداريػػة  مذػػكالت اتخػػاذ القػػخارات السجرسػػية والػػخوح السعشػيػػة ، وأف مرػػادر ىػػحه السذػػكالت ىػػي
السؤسدػػػػية ، السذػػػػكالت االجتساعيػػػػة البيئيػػػػة ، السذػػػػكالت العمسيػػػػة الفشيػػػػة ، السذػػػػكالت الساليػػػػة االقترػػػػادية 

 ( .  66: 6220)العسخي ، 

 

  (0990دراسة )السدحجي ، 

ىػػجفت التعػػخؼ عمػػى السذػػكالت اإلداريػػة التػػي تػاجػػو إدارة السجرسػػة الثانػيػػة فػػي الػػيسغ ، حيػػث          
( معمسػػًا ومعمسػػػة .  610( مػػجيخًا ومػػػجيخة ، و )  10( فػػخدًا مػػػشيع ) 300شبػػق اسػػتبانة عمػػػى عيشػػة بمغػػػت ) 

عػػجد  ( و مػػجيخ ، معمػػع تػصػػل إلػػى عػػجدل مػػغ الشتػػائج  مشيػػا    عػػجـ وجػػػد أثػػخ ذو داللػػة لمسختبػػة الػضي يػػة )
   التػػي تعيػػق إدارة السجرسػػة مجرسػػييا نحػػػ السذػػكالت اإلداريػػة سػػشػات الخبػػخة فػػي ترػػػرات مػػجيخي السػػجارس و

 ( . 3: 6226) السجحجي ، 
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 ( 8112دراسة ) الجدي ، 

 معالجة في الثانػية لمبشات السجارس في السجيخات مسارسة مجى عغ الكذف الجراسة ىجفت             
 لجورىغ الثانػية السجارس مجيخات عمى مسارسة الحكع في السعمسات تقجيخ يختمف وىل ، الصالبات مذكالت

 عمى عالوة التعميسية السشصقة-العمسي السؤىل -الخجمة سشػات باختالؼ متغيخ الصالبات مذكالت معالجة في
 الصالبات معالجة مذكالت في السجرسية اإلدارة دور لتفعيل مقتخحة تخبػية سبل وضع إلى سعت الجراسة ذلظ

 عيشة وشبقتيا عمى 49  عمى ااتسمت واعجت استبانة التحميمي الػصفي السشيج الباحثة اعتسجت وقج 
 أقػى  أف الشتائج أضيخت وقج غدة بسحافطات لمبشات مجارس الثانػية مجرسة مغ 300 مغ مكػنة عذػائية

 (.32،  3002التخبػي ) الججي ،   البعج في السجاالت

 

 مشهج البحث :

السشيج الػصفي أذ انو السشيج السدتخجـ في دراسػة الدػسات  باحثة ال تلتحقيق أىجاؼ البحث استخجم
والقجرات والسيػؿ واالتجاىات كسا تػجج في الػاقع وييتع بػصػفيا ويعبػخ عشيػا كسػا وكيفػا وعمػى الشحػػ 

 االتي :

 

 اوال مجتسع البحث :

يتكػػف مجتسػع البحػث مػػغ جسيػع مػجيخات واعزػاء الييئػػات التعميسيػة فػي السػجارس االعجاديػػة          
( مجّرسػة 333( مػجيخة و) 61( مجرسػة بػاقػع ) 61لمبشات  في مخكد محافطة القادسية البالغ عػجدىا )

 . 3062-3062لمعاـ الجراسي 
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 ثانيًا : عيشة البحث :

حث جسيع السجارس في السجتسػع االصػمي، وفعػال وزعػت االداة عمػييع الى اف يذسل الب باحثة ال تسع
( اسػتسارة اي 61جسيعا ،  بيج اف ما مكغ الحرػؿ عمية مغ اجابات صالحة وجاىدة لمتحميل بمغػت )

%( مػػػغ مجتسػػػع السجرسػػػات 31.21( اسػػػتسارة اي بشدػػػبة )661% لسجتسػػػع السػػػجيخات و)600بشدػػػبة 
 (6ي ججوؿ )صالحة وجاىدة لمتحميل وكسا مػضح ف

 

 ( مجتسع البحث وعيشته 0جدول )

 الشدبة العيشة السجتسع عدد السدارس السجتسع

  مديرة

61    

61 61 600% 

 %31.21 661 333 مدّرسة

 %12.33 633 312 السجسػع

 

 ثالثا أداة البحث       

والتخبػية لجى ادارات لتحقيق اىجاؼ البحث تع بشاء استبانة لمتعخؼ عمى السذكالت االدارية          
 السجارس االعجادية لمبشات، ووفقا لمخصػات االتية :

استصالع اراء عيشة اختيخوا وفقا لمخبخة والعسل التخبػي مغ ادارات اعجاديات البشات في مخكد -
محافطة القادسية وذلظ بتػجيو استبانة مفتػحة مكػنة مغ سؤاليغ ) االوؿ: ما السذكالت االدارية 

يكع في مجارسكع ؟ وسؤاؿ لمسجيخات والسجرسات : ما السذكالت التخبػية التي تػاجيكع في التي تػاج
 مجارسكع ؟( 

لتحجيج السجاالت والفقخات لكل مجاؿ تع مخاجعة الجراسات واالدبيات واالبحاث الستعمقة بالسػضػع ، -
 فزال عغ ما تع تفخيغو مغ االستبانات التي شبقت عمى العيشة االستصالعية .
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( فقخة بذكل اولي مػزعة عمى اربع مجاالت )االوؿ يتعمق بالسذكالت اإلدارية 33وتع التػصل الى ) 
الثالث مذكالت تتعمق  -والثاني ، مذكالت تتعمق بالسجرسات  -التي تػاجييا اإلدارة السجرسية 

ة ترف درجة والخابع مذكالت تتعمق بالبيئة السجرسية ( ووضع ثالث بجائل اماـ كل فقخ  -بالصالبات 
السػافقة عمى وجػد السذكالت االدارية والتخبػية في اعجاديات البشات وتكػف االستجابة عمى ىحه 
الفقخات بشاء عل االتي )مذكمة كبيخة ، مذكمة الى حج ما ، ليدت مذكمة( وىي بالجرجات االتية عمى 

 ( .   6،  3،  3التختيب ) 

 

 صدق األداة وثباتها 

ة بريغتيا االولية عمى مجسػعة مغ الستخرريغ التخبػييغ اذ تع التعجيل عمى عخضت االدا         
بالتصبيق االستصالعي عمى عذخة  باحثة ال تبعس الفقخات وتع  اكتدابيا الرجؽ الطاىخي. وقام

مجارس برػرة عذػائية مغ بيغ عجد السجارس، لمتأكج مغ وضػح الفقخات حيث كانت جسيعيا 
واضحة وتع تفخيغ كافة استجابات االستبياف االستصالعي لغخت معالجتيا احرائيا وحداب معامل 

ا جسيعيا مسيدة  واالتداؽ ( مسايجؿ عمى اني 1.1التسييد لكل فقخة حيث كانت جسيعيا اعمى مغ )
الجاخمي )عالقة الفقخة بالسقياس( اذ كانت جسيعيا دالة احرائيا وفيسا يتعمق بالثبات فقج تع حدابو 

( وىي قيسة ثبات عالية وبقيت األداة في 0822باستخجاـ معامل الفا كخونباخ الحي بمغت قيستو )
 فقخة. ( فقخة اذ لع يتع ححؼ أي33صػرتيا الشيائية مكػنة مغ )

 إجراءات البحث

بعج أف تعَّ بشاء أداة البحث وتحجيج العيشة وزعت االستبيانات عمى العيشة ، وشمب مشيغ وضع    
( أماـ الفقخة وفي السكاف السشاسب ليا والتي تعّبخ عغ وجية نطخىغ، وحدب الدّمع الثالثي إاارة )

، وبعج ذلظ جسعت االستبيانات لغخت التحميل اإلحرائي وادخمت بياناتيا الى البخنامج االحرائي 
(،  درجات لكل استجابة عمى فقخات االستبانة وفقًا لمبجيل األوؿ ) مذكمة كبيخة 3، اذ أُعصيت 

وأعصيت درجتاف لكل استجابة عمى فقخات االستبانة وفقًا لمبجيل الثاني ) مذكمة إلى حجل ما (، ودرجة 
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واحجة لكل استجابة وفقًا لمبجيل الثالث ) ليدت مذكمة( ثع  رتبت مذكالت إدارات السجارس األساسية 
 مغ أعالىا وزنًا ندبيا إلى اقميا.

 

 الهسائل اإلحرائية 

في التحميل االحرائي اذ تع حداب  EXCELLوبخنامج  SPSSبخنامج  باحثة ال تاستخجم      
  ، معامل الفا كخونباخ ، الستػسط الحدابي، الػزف الشدبي . t-testمعامل ارتباط بيخسػف، كل مغ 

 

 نتائج البحث :

ا مغ بعخت وتفديخ الفقخات ذات الشدب السئػية العمي باحثة ال تلمتحقق مغ ىجؼ البحث قام      
االستبياف والتي تسثل السذكالت التي تػاجييا اإلدارة في السجارس االعجادية لمبشات مختبة تشازليًا 
حدب ندبيا السئػية ، النيا تحتاج إلى دراسة أسبابيا لغخت إيجاد الحمػؿ ليا ، حيث أضيخت نتائج 

تخاوحت االستجابة ليا بيغ البحث أف العذخ فقخات العميا التي تسثل عذخة مغ السذكالت اإلدارية قج 
 ( .6% (، كسا في ججوؿ ) 21%( وحجل أدنى قجره ) 23)

 (6ججوؿ )

رقم 
 الستهسط الفقرة الفقرة

الشدبة 
 السئهية

 0.87 2.6 ضعف تعاون اولياء امهر الظالبات مع االدارة السدرسية  2
 0.85 2.55 ضعف اهتسام بعض الظالبات بالتحزير اليهمي   6

 0.83 2.5 كثرة عدد الظالبات في الرف الهاحد  22
 0.77 2.3 وجهد اعظال متكررة في اجهزة الحاسهب  7

 0.75 2.25 ازدواج الدوام في السدرسة  10
 0.73 2.2 انعكاس السذكالت العائمية لبعض السدرسات عمى العسل السدرسي 13
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 0.73 2.2 ضعف خبرة السدرسات الستعيشات حديثا  25
 0.72 2.15 عدم تهفر اجهزة التدفئة والتبريد في الرفهف  3

 0.72 2.15 عدم وجهد غرف خاصة بالهيئة التدريدية  30
 0.70 2.1 اتالف بعض الظالبات لسستمكات السدرسة  33
 0.7 2.1 الغياب الستكرر لمظالبات 16
 0.67 2 كثرة السذاكل بين الظالبات 35
 0.67 2 اهسال الشذاطات الظالبية 14
 0.67 2 عدم تعاون االدارة مع السدرسات 1

 0.63 1.9 قمة عدد الرفهف 24
 0.57 1.7 االضاءة قميمة في الرفهف 4

 0.57 1.7 تدخل االدارة بعسل السدرسات 32
 0.57 1.7 عدم تهفر حانهت مدرسي 27
 0.57 1.7 قمة الكتب السدرسية  20
 0.57 1.7 عدم تعاون السدرسات مع االدارة 5

 0.55 1.65 االدارة ال تتعامل بحزم مع السخالفات  15
 0.55 1.65 ترتيب الجدول االسبهعي اليشاسب السدرسات 23
 0.55 1.65 صعهبة الديظرة عمى سمهك الظالبات بدبب تدخل االهل 34
 0.55 1.65 قمة الرالحيات االدارية تعيق عسل السدرسة 12
 0.55 1.65 قمة االثاث السدرسي 28
 0.55 1.65 تأثر الظالبات بالثقافات االخرى  8

 0.55 1.65 عدم استظاعة السدرسات من تدريس الرفهف السشتهية 19
 0.43 1.3 كثرة العظل تعيق عسل السدرسات 9

 0.41 1.22 انفراد االدارة بالقرارات السدرسية 11
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 0.37 1.12 عدم مراعاة السرحمة العسرية لمظالبات 18
 0.37 1.1 السدرسة غير مشاسب مكان 29
 0.37 1.1 ازدحام السشهج يؤثر عمى اداء السدرسات 31
 0.33 1 تاخر وصهل البريد السدرسي 26
 0.33 1 ارتفاع سياج السدرسة غير مهافق لمذروط البيئية 21
 0.33 1 وجهد مذاكل بين السدرسات 17

 

" عمى التختيب مع االدارة السجرسيةتعاوف اولياء امػر الصالبات فقج حرمت الفقخة " ضعف 
%( ، وقج يعػد سبب ذلظ إلى انذغاؿ اولياء االمػر او اعػرىع باف  29األوؿ بشدبة مئػية )

 بشاتيع اصبحغ كبيخات وقادرات عمى تحسل السدئػلية وحل مذاكميغ بانفديغ  . 

ب الثاني، وحرمت الفقخة  " ضعف اىتساـ بعس الصالبات بالتحزيخ اليػمي  " عمى التختي
%(، وقج يعػد سبب 23والستعمقة بسجاؿ مذكالت السجرسات ، حيث بمغت ندبتيا السئػية )

ذلظ إلى عجـ متابعة السجرسات لتحزيخ الصالبات او محاسبتيغ عمى تحزيخ الجروس 
 اليػمية .        

وحرمت الفقخة " كثخة عجد الصالبات في الرف الػاحج " عمى التختيب الثالث، حيث بمغت          
ويعػد الدبب اما الى قمة عجد السجارس االعجادية او عجـ تػزيعيا  0%(23ندبتيا السئػػية )

 بذكل مشاسب وعادؿ عمى السشاشق حدب كثافتيا الدكانية.

خرة في اجيدة الحاسػب " عمى التختيب الخابع، حيث وحرمت الفقخة " وجػد اعصاؿ متك    
% ( ، وقج يعػد الدبب إلى ضعف قجرة مجرسات الحاسػب عمى 99بمغت ندبتيا السئػػية ) 

صيانة االجيدة التي تعاني مغ سػء االستخجاـ مغ قبل الصالبات واف الجانب الفشي يحتاج الى 
الحي يحتاج الى وقت شػيل قج يستج متخرريغ في مجاؿ الريانة وكحلظ الخوتيغ االداري 

 الى فرل دراسي كامل. 
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وحرمت الفقخة " ازدواج الجواـ في السجرسة " عمى التختيب الخامذ ، حيث بمغت ندبتيا      
% ( ، ويعػد سبب ذلظ لديادة اعجاد الصالبات وقمة البشايات السجرسية مسا يؤدي 93السئػية ) 

 شايات وبالتالي ازدواج الجواـ وجعمو باوقات غيخ مشاسبة.الى اصخ اعجاد الصالبات في نفذ الب

وحرمت الفقخة " انعكاس السذكالت العائمية لبعس السجرسات عمى العسل السجرسي " عمى    
% ( ، وقج يعػد سبب ذلظ إلى غياب 93التختيب الدادس حيث بمغت ندبتيا السئػية ) 

 مشاسبة  .  السجرسة عغ بيتيا واوالدىا في فتخات قج تكػف غيخ

وحرمت الفقخة " ضعف خبخة السجرسات الستعيشات حجيثا" عمى التختيب الدابع ، حيػث بمغػت  
%(، وذلظ بدبب عجـ الحاقيغ بجورات تجريبية قبل التعييغ او زيارتيغ 93ندبتيا السئػية )

 لحوي الخبخة مغ السجرسيغ او متابعتيغ مغ قبل االاخاؼ االختراص.

ـ تػفخ اجيدة التجفئة والتبخيج في الرفػؼ " عمى التختيب الثامغ، حيث وحرمت الفقخة " عج 
%( ويعػد سبب ذلظ إلى عجـ تدويج السجارس بيحه االجيدة وعجـ 93بمغت ندبتيا السئػية )

 متابعة وصيانة السجيد مشيا لقمة الفشييغ السختريغ  والخوتيغ االداري .

التجريدية " عمى التختيب التاسع، حيث بمغت وحرمت الفقخة " عجـ وجػد غخؼ خاصة بالييئة  
%( ويعػد الدبب إلى قجـ البشايات وقمة عجد الغخؼ فييا وعجـ صيانتيا 93ندبتيا السئػية )

 وتحجيثيا بسا يتشاسب واعجاد السجرسات وحجع السجرسة.

 وحرمت الفقخة " اتالؼ بعس الصالبات لسستمكات السجرسة " عمى التختيب العااخ، حيث بمغت 
% ( ، ويعػد الدبب إلى عجـ تػزيع السدؤوليات في مخاقبة االجيدة 90ندبتيا السئػية ) 

والسستمكات وتحجيج السدؤوؿ عغ اتالفيا والسحاسبة بذجة وتغخيع الستدببات مغ اجل عجـ تكخار 
 االتالؼ . 
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 االستشتاجات 

يخات السجارس االعجادية اف مغ السذكالت التي تػاجييا مج باحثة ال تفي ضػء الشتائج استشتج
 لمبشات تسثمت باالتي: 

 عجـ تعاوف اولياء امػر الصالبات مع ادارة السجرسة.

 والتحزيخ اليػمي. اىتساـ بعس الصالبات بالػاجبات السجرسيةضعف 

 وجػد اعصاؿ متكخرة في اجيدة الحاسػب .

 ازدواج الجواـ في السجرسة و كثخة عجد الصالبات في الرف الػاحج. 

 انعكاس السذكالت العائمية لبعس السجرسات عمى العسل السجرسي .

 ضعف خبخة السجرسات الستعيشات حجيثا.

 عجـ تػفخ اجيدة التجفئة والتبخيج في الرفػؼ .

 عجـ وجػد صحيات خاصة بالييئة التجريدية .

 .اتالؼ بعس الصالبات لسستمكات السجرسة 

 

 التهصيات  

 ببعس التػصيات واقتخحا بعس السقتخحات كاالتي: باحثة ال تواوص 

 تحجيج عجد شمبة الرف الػاحج وفق ماىػ مقخر مغ الػزارة . -1

 حث الصالبات وتذجيعيغ عمى التحزيخ واداء الػاجبات .  -2

تػفيخ اجيدة  الحاسػب بذكل كافي في كل مجرسة ، وتػفيخ فشيي الريانة إلصالح          -3
 دوري.األعصاؿ الستكخرة وبذكل 
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إرااد الصمبة لمحفال عمى مستمكات السجرسة مغ خالؿ عقج الشجوات اإلراادية مع           -1
 زيادة الخقابة والحخاسة عمى السجرسة . 

قياـ اإلدارة بحث وتذجيع أعزاء الييئة التجريدية وتجريبيع مغ خالؿ الجورات           -3
 ع .                    السدتسخة وخاصة الستعيشات حجيثا لديادة خبختي

 تػفيخ اجيدة التبخيج والتكييف لتػفيخ اجػاء دراسية مشاسبة لمصالبات. -1

تػفيخ البشايات السجرسية بسا يتشاسب وزيادة اعجاد الصالب وتجييدىا بػسائل الخاحة والخجمات  -9
 وتاثيخىا عمى الجػ الجراسي.ووسػػػػػػػػػػػػائل التخفيو لمتخمز مغ ضغػط السذػػػػػػػػػػاكل العائمية 

 

  السقترحات

اجخاء دراسات مساثمة لمتعخؼ عمى مذكالت االدارات والسجرسيغ في السجارس الستػسصة  -0
 واالبتجائية.

 دراسة السذكالت ذاتيا في مجارس البشيغ . -8
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