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ة من أدوار مدير املدرسة التقوميية والتخطيطية واإلنساني
: مدارس وكالة الغوث الدولية يف األردن وجهة نظر مدراء

 املشكالت واحللول املقرتحة لذلك
في المهنية  المشكالت علىالتعرف إلى لدراسة اهدفت _ الملخص

التي تواجه مديري مدارس  األدوار التقويمية، والتخطيطية، واإلنسانية
والحلول المقترحة لذلك من وجهة  ،وكالة الغوث الدولية في األردن

الدراسة من جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ  أفرادتكون  .نظرهم
الدراسة أظهرت نتائج . مساعد ومساعدةو  ،مدير ومديرة( 303)عددهم 

والمساعدين جاءت  تواجه المديرينالتي  المهنية المشكالتأن درجة 
 ألثر تعزىًا إحصائي دالة فروق وجودكما أظهرت  ،(متوسطة) بدرجة
أظهرت و  .المسمى الوظيفي ، ومتغيراألدوار جميع في الجنسمتغير 

 فيالخبرة اإلدارية سنوات  ألثر تعزى إحصائياً  دالة فروق عدم وجود
توفير الدعم المالي، وقد أوصت الدراسة بضرورة  .جميع األدوار

في  والبشري لتفعيل دور مدير المدرسة في مدارس وكالة الغوث الدولية
 .األردن

المشكالت المهنية، مديرو المدارس، وكالة الغوث : الكلمات المفتاحية
 .الدولية، األردن

 المقدمة. 1
تطور دور مدير المدرسة خالل العقود الماضية نتيجًة لتزايد      

المسؤوليات اإلدارية التي يقوم بها، إذ أصبح له دوٌر فاعٌل في 
إدارة التعليم والتعلم، وتحديد أولويات المدرسة، والتخطيط إلدارة 

 واالستفادةالموارد البشرية والمالية، وجمع المعلومات والبيانات، 
إلى الدور المركزي في توفير أفضل الفرص  منها، باإلضافة

 .لتعلم الطلبة
على أهمية اختيار مدير مدرسة ناجح، [ 1]ويؤكد الحمداني      

ألنه أصبح من الضروري للتربية الحديثة أن تخصص لجميع 
أفراد المدرسة من يوجههم، ويرشدهم، وينظم أعمالهم ويتتبعها، 

ت التي تحدث في هذا باإلضافة إلى أهميته في حل المشكال
المدرسة ومن هنا يمكن القول بأن لمدير المدرسة أهمية كبرى 

في تحقيق النظام داخل المدرسة، وتنفيذ البرامج التربوية، 
 . والتعليمية

وعلى الرغم من أهمية دور مدير المدرسة في تسيير األمور      
بغية تحقيق األهداف المرجوة، إال أنه يواجه مشكالت تعترض 

قه في أثناء قيامه بدوره، مع اإلشارة إلى اهتمام الدارسين طري
 يتناولونبموضوع اإلدارة المدرسية بكل جوانبها، إال أنهم لم 

اإلدارة المدرسية في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في 
األردن بشكل مفّصل على الرغم من خصوصيتها كونها كانت 

 .ن الفلسطينييناستجابة لحل مؤقت لمشكلة الالجئي
 مشكلة الدراسة. 2

تعاني اإلدارة المدرسية شأنها في ذلك شأن أي عمل يقوم      
به اإلنسان من وجود مشكالت تعترضها في أثناء ممارستها أو 
قيامها بوظائفها، ونظًرا الختالف ظروف مدارس وكالة الغوث 
الدولية من حيث نقص كفاية أبنيتها وتجهيزاته لمواكبة 
استراتيجيات وأساليب التعليم الحديثة فإن المشكالت التي 
تعترض مديري مدارس وكالة الغوث في األردن لها التأثير 
الواضح في سير العملية التربوية، لذلك فقد انحصرت مشكلة 
الدراسة في المشكالت المهنية التي تواجه مديري مدارس وكالة 

ومن خالل ما . ةالغوث الدولية في األردن للمرحلة األساسي
توصلت إليه الدراسات السابقة حول الموضوع من حيث دراسة 

على أن الضغط [ 2] وقد أكد ماهر. المشكالت المهنية وتنوعها
هو إال  الذي تظهر آثاره، ونتائجه على األفراد داخل العمل، ما

تفاعل، ومحصلة من مجموعة من العوامل منها الخارجي، ومنها 
 سه، أو ما يرجع بعضها إلى شخصيةيتعلق بالعمل نف ما
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 فقد تحدثا عن التوتر، وآلية تنظيمه[ 3]وأما أروبا وكيم . اإلنسان
 .ليكون لصالح العمل على اعتبار أن الضغوط تولد توتراً 

على نتائج البحوث، والنظريات [ 4] كما ركز كوبر وباين     
لمواجهة مشكلة ضغط العمل للوصول إلى األهداف، وتحقيقًا 

  .قصى درجات االتزان النفسيأل
  :لذا سعت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما درجة المشكالت المهنية التي تواجه مديري مدارس وكالة . 1
  الغوث الدولية في األردن من وجهة نظرهم؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 2
(0.00(α =   المهنية التي تواجه مديري في مستوى المشكالت

مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن تعزى لمتغيرات الجنس، 
 وسنوات الخبرة اإلدارية، والمسمى الوظيفي، والمنطقة التعليمية؟

من المشكالت المهنية التي  ما هي الحلول المقترحة للتقليل. 3
 مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن من وجهة تواجه

 نظرهم؟
 أهمية الدراسة. أ

 :ظهرت أهمية الدراسة فيما يأتي
التعرف إلى واقع المشكالت التي تواجه المديرين، والحصول 1- 

 .على حلول لها
يتوقع من خالل نتائج هذه الدراسة إمكانية االستفادة من  -2

نتائجها من قبل المسؤولين بوكالة الغوث الدولية في األردن، 
بالعملية التربوية، والتعليمية في األردن، ومن لهم عالقة 

ألنها قد تكشف عن  ،والباحثين التربويين، وطلبة الدراسات العليا
أهم الظروف التي تكمن وراء المشكالت المهنية لمديري مدارس 
وكالة الغوث الدولية في األردن حتى يمكن التخلص منها، أو 

 .لها والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة تقليلها،
إن الدراسة الحالية تساهم في تحديد دور متغيرات كل من 3- 
الجنس، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة في اإلدارة )

في تحديد المشكالت التي تواجه المديرين في المدارس  (المدرسية
 .التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن

 التعريفات اإلجرائية. ب

 :في هذه الدراسة، وهي اآلتيةهناك عدٌد من المفاهيم 
الدرجة التي حصل عليها أفراد عينة : المشكالت المهنية •

  .الدراسة من خالل األداة التي ُأعدت لذلك الغرض
وكالة األمم المتحدة  : (UNRWA)وكالة الغوث الدولية •

الفلسطينيين في الشرق األدنى تعمل  إلغاثة وتشغيل الالجئين
. ماية إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهمعلى تقديم الدعم، والح

ومقرها الرئيسي في . م1341تشرين الثاني / أسست في نوفمبر
 .فيينا، وعّمان

في ( األنروا)الشخص المعين رسميا في دائرة : "مدير المدرسة •
مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن ليكون مسؤواًل عن جميع 

مدارس اإللزامية، ويكون هو جوانب العمل اإلدارية، والفنية في ال
المسؤول األول عن اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق أهداف 

 ].0" ]هذه المؤسسة
 حدود الدراسة. د

اقتصرت هذه الدراسة على مديري المدارس، والمديرين      
المساعدين العاملين في وكالة الغوث الدولية في المناطق األربع 

ومنطقة شمال عمان، ومنطقة منطقة جنوب عمان، : في األردن
مديرًا ومديرة خالل ( 303)الزرقاء، ومنطقة إربد البالغ عددهم 
 .م2013\2012الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3
 : اإلطار النظري

 .اإلدارة المدرسية: أوالا 
عناصر العملية ُتعتبر اإلدارة المدرسية عنصًرا مهّمًا من "      

التربوية، يعمل على حفز عناصر العملية التربوية المادية 
والبشرية وتنشيطها، فهي تتغلغل في جميع أوجه النشاط التربوي، 
وهي عنصر ملموس يستدل على عدم وجودها بالنتائج السيئة 

 ].6" ]لغيابها
جميع الجهود المنسقة التي "ُتعّرف اإلدارة المدرسية بأّنها      

قوم بها مدير المدرسة مع جميع العاملين معه من مدرسين، ي
داريين وغيرهم، بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة،  وا 

 تحقيقًا يتماشى مع ما تهدف إليه األمة من تربية أبنائها تربية



342014
 

77 

 ].7" ]صحيحة وعلى أساس سليم
من التعريفات السابقة يمكن االستنتاج بأّن هناك شبه      
ماع على أن اإلدارة المدرسية ومن يقودها من أشخاص إج

وجهاز إداري، هي عبارة عن أداة التنفيذ، كما أنها الجهة المؤثرة 
كما يوجد تقارب . في حياة المتعلمين والمجتمع المحيط بها

واضح بين الباحثين من خالل تلك التعريفات يتمثل في أن هدف 
 .خالل تلبية احتياجاتهاإلدارة المدرسية هو خدمة المجتمع من 

  :ةالمدرسياألهداف الحديثة لإلدارة 
تعتبر اإلدارة المدرسية جهة تنفيذية لسياسات الجهات       

أي أّنها ليست )العليا، وتمتاز بأّنها ذات أهداف ُمحّددة 
هي [ 7]، ومن أبرز أهدافها كما تراها إسماعيل (عشوائية
 :كاآلتي

وعقليًا، وجسميًا،  علمياتكاماًل بناء شخصية الطالب بناًء م  •
 .وتربويًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، ونفسياً 

تنظيم، وتنسيق األعمال الفنية واإلدارية في المدرسة، تنظيمًا  •
يقصد منه تحسين العالقات بين العاملين في المدرسة، وسرعة 
إنجاز األعمال وتنسيقها، والقضاء على االحتكاك الذي يحدث 

 .المدرسة الواحدة أحياناً بين أفراد 
تطبيق، ومراعاة، ومراقبة األنظمة والقوانين التي تصدر من  •

اإلدارات العليا المسؤولة عن التعليم في القطر، أو البلد، أو 
  .األلوية

  .وضع خطط التطور والنمو الالزم للمدرسة في المستقبل  •
والبيئة لعمل على إيجاد العالقات الحسنة بين المدرسة ا •

الخارجية من خالل مجالس اآلباء، والنوادي، واللجان، 
 .والجمعيات، والمؤسسات الثقافية الموجودة في البيئة

التخطيط، والتنفيذ، واإلشراف، والتقييم، والتوجيه، واإلرشاد،  •
. ص ص)والمراقبة، والمتابعة، والتطوير، وتحديد المسؤولية 

20- 26.) 
اإلشارة إلى أّن اإلدارة المدرسية تتأثر ومن األهمية بمكان      

بعوامل ومتغيرات عديدة، لذا فإن أهداف اإلدارة المدرسية تختلف 
 .من مرحلة ألخرى، ومن إقليم آلخر، ومن مجتمع آلخر

 :مبادئ اإلدارة المدرسية
لكي تستطيع اإلدارة المدرسية أن تحقق النجاح في أداء      

جه األمثل، يجب عليها أن دورها على الوجه المطلوب، والو 
: وهي[ 1]تتمتع، أو تتحلى بمجموعة من المبادئ ذكرتها الجبر 

. ص. )كفاءة األداء -.  العالقات اإلنسانية -.  الديمقراطية
34.) 

 :العمليات اإلدارية األساسية في مهنة التعليم
إن العمليات اإلدارية تمثل النشاط الذي تمارسه اإلدارة،      

عدد من العمليات المتناغمة، والمتناسقة من حيث ويقوم على 
طبيعتها وترتيبها الزمني عند القيام بها،  تحت مسمى العمليات 

 :اإلدارية، وهذه العمليات هي
هو عملية ترتيب األولويات في [ 3]ُيعّرفه القيسي : التخطيط. 1

وبذلك (. 06. ص" )ضوء اإلمكانيات المادية والبشرية الُمتاحة
خطيط هو األساس الذي تقوم عليه باقي الوظائف يكون الت
  .ةاإلداري

تحديد العالقات التنظيمية المطلوبة داخل العمل "هو : التنظيم. 2
وتحديد خطوات  والالزمة لتسيير الخطط الموضوعة مسبقًا،

السلطة، ودرجة المركزية والالمركزية المطلوبة في اتخاذ 
خل وحدات تنظيمية، وتجميع األعمال واألنشطة دا القرارات،

 ].10" ]وتحديد نطاق اإلشراف الواجب تطبيقه
تحديد واختيار البديل أو التصرف "هي : اتخاذ القرار. 3

 ].3" ]المناسب لحل مشكلة، أو االستفادة من فرصة
إرشاد المرؤوسين إلى أسلوب األداء الصحيح "هو : التوجيه4. 

وبناء على . سعن طريق األوامر والتعليمات الصادرة من الرئي
إرشاد المرؤوسين، : ذلك فالتوجيه يقوم على ثالث نواٍح هي

صدار األوامر إليهم  ].10" ]واالتصال بهم، وا 
النشاط الذي تقوم به اإلدارة لمتابعة تنفيذ "هي : الرقابة5. 

السياسات الموضوعة وتقييمها، والعمل على تصحيح االنحرافات 
 ].10]" حتى يمكن تحقيق األهداف المنشودة

  :المشكالت المهنية في اإلدارة المدرسية
 إن واجبات مدير المدرسة متعددة وتتداخل فيما بينها، وأمام     
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 هذا الدور الكبير لمدير المدرسة فقد يتولد لديه مشكالت تحد من
قيامه بواجباته على أكمل وجه، مما يؤدي إلى عدم تحقيق 

 .المدرسة لألهداف المرجوة منها
 :المشكالت المهنيةتعريف 
تحدثت [ 11" ]النضال من أجل النجاح"يعرفها ليتز وستولر      

هذه الدراسة عن البيت، والحياة االجتماعية للفرد، إليمانها بأن 
يستطيع االنسالخ عن توتره ومشكالته بتغيير المسببات  الفرد ال

 .بل تبقى عبًئا يحمله معه لحين إيجاد حل لها
حمل زائد على الفرد، أو عبء زائد " [12] ميوتعرفها الشي     

في مجال العمل يستلزم منه تطوير استراتيجيات جديدة من شأنها 
وفي سبيل ذلك يستنفر الفرد كل . تقليل هذا العبء أو الحمل

طاقته للتخلص من هذا العبء الذي لو استمر ألنهى على 
  ".اإلنسان أو عطل وظائفه

عرفا المشكالت المهنية بأنها  فقد[ 3]أما أروبا وكيم      
وقد تكون . حصيلة جميع المتطلبات الواقعة على عاتق الفرد"

التعامل )متطلبات نفسية  ، أو(اإلنفلونزا، الّضجة)متطلًبا جسدًيا 
، ويكون هناك (مع الناس صعبة المراس، الحصول على ترقية

 وقد ناقشا سؤااًل جيدا،". الكثير من العمل المطلوب من الفرد
  هل الضغط في العمل جيد أم سيء؟: وهو
حالة من : "وتعرف الباحثة المشكالت المهنية إجرائيًا بأنها     

كأعباء ) عدم التوازن النفسي للفرد، وذك بسبب عوامل خارجية
( والطلبةالعمل، والعالقة مع الزمالء، والرؤساء، وأولياء األمور، 

مشاكل األسرية، ، والاالجتماعيةالحالة ) أو عوامل داخلية
، والتي تسبب قلقًا وانزعاجًا (ومستوي التعليم، وسمات الشخصية

نجاز    ".مالمهاللفرد، تجعله غير قادر على التفاعل والتكيف وا 
هناك عدة أسباب تساهم في المشكالت المهنية يذكرها الشيخاني 

 :ومنها[ 13]
 .المؤثرات النفسية االجتماعية. اللون. ضغط الضوء البيئي

. طبيعة العمل. عدد ساعات العمل[: 12]وتضيف الشيمي      
العالقة . انخفاض األجر وعدم مناسبته للعمل. العالقة بالرئيس

 .نقص التأييد االجتماعي. نقص فرص الترقي العادلة. بالزمالء

 .عدم وضوح معايير الحكم على العمل. عدم وضوح حدود الدور
 .عدم توفير الظروف المناسبة للعمل
  :األدوار المتوقعة من مدير المدرسة

يقوم مدير المدرسة في أثناء تأديته لعمله الوظيفي بمجموعة      
من األدوار المتكاملة التي يتداخل بعضها في بعض، وال يجوز 
الفصل فيما بينها إال بغرض الدراسة، ومن هذه األدوار كما 

اري، والدور الدور القيادي، والدور اإلد[: 14]أوردتها اليونسكو 
اإلشرافي الفني، والدور التخطيطي، والدور التقويمي، والدور 

 .اإلنساني
وفيما يأتي تحديد المهام، والواجبات التي يقوم بها مدير المدرسة، 

  :وهو يمارس األدوار التخطيطية، والتقويمية، واإلنسانية
 الدور التقويمي -1

ضعف في انجازات ونعني بها التعرف على نواحي القوة، وال     
المدرسة، وتقويم العمل المدرسي في ضوء األهداف الموضوعة، 

جراء تعديالت كلما لزم األمر ولتحقيق ذلك يقوم المدير . وا 
 ]:10]بمجموعة من األعمال ذكرها حجي 

 .لتعرف على األهداف، ووضع المعايير الالزمة لتقويمهاا •
  .جوانبه تقويم عملية النمو الشامل للتلميذ بمختلف  •
 .االهتمام بأساليب تقويم التحصيل المدرسي للتالميذ •
تقويم جهود مجتمع المدرسة ومدى تحقيقها لألهداف المرجوة  •

  .بشكل موضوعي
تقويم أداء المعلمين، وتشجيعهم على تبني أساليب التقويم  •

  .الذاتي
. التربوية بمختلف جوانبها، وعناصرها ةالعمليتقويم عناصر  •
 (.310 .ص)
  :الدور التخطيطي -2

يعد تطوير الخطة المدرسية، والعمل على تنفيذها، وتقويمها      
النهائية للدور التخطيطي لمدير المدرسة، الذي يتوجب  ةالمحصل

 ].10]عليه القيام بمجموعة من األنشطة ذكرها حجي 
تهيئة الجو المدرسي للمشاركة الفعلية في أعمال الخطة،  •

 .المسؤولياتوتوزيع 
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 تحديد االحتياجات، والمشكالت التي تواجه المدرسة، واختيار •
 .األولويات

القيام بإعداد الخطة بواسطة تحديد أهداف الخطة، واقتراح  •
الوسائل، والبدائل، واألنشطة الالزمة لتحقيق األهداف، ووضع 

 .أساليب التنفيذ، وتحديد معايير التقويم للخطة المدرسية
بعملية التقويم للتعرف على مستوى اإلنجاز، ومدى  القيام •

 .تحقيق األهداف
 (.371. ص. )اإلشراف على تنفيذ الخطة، وتذليل الصعوبات •
  :الدور اإلنساني -3

إن دور المدير كإنسان ينطلق من مبدأ التقدير، واالحترام      
ولقيام المدير . المتبادل، وحسن التعامل مع المجتمع المدرسي

ه اإلنساني يجب أن يركز على مجموعة من الواجبات، بدور 
  :وتتمثل باآلتي[ 16]والمهام ذكرها القرعان والحراحشة 

العمل على وجود جو ودّي تشيع فيه األلفة، والتعاون، وذلك  •
عن طريق اإليمان العميق بقيمة الفرد، وتشجيع فرص العمل 

 .الجمعي، والمشاركة في اتخاذ القرار
باألنشطة، والبرامج المؤدية إلى تكوين مناخ مدرسي القيام   •

 .جيد
االهتمام بمجتمع المدرسة، واالتصال بهم، والعمل على حل   •

 .مشكالتهم بقدر اإلمكان
مقابلة أولياء األمور، ومناقشة مشكالت أبنائهم، واقتراح الحلول  •

 .المناسبة
 .ص ص) .وضع برامج العالقات العامة بين المدرسة، والبيئة •

101-102.) 
ومجمل القول إن دور مدير المدرسة يعد من األدوار      

الرئيسة التي تساعد على نجاح المدرسة، والمعلمين، والطلبة، 
ويسهم في تطوير العملية التعليمية ككل، لذلك وجب تذليل 
 .العراقيل أمام مدير المدرسة للقيام بعمله، وأدواره على أكمل وجه

 :الدراسات السابقة
من خالل البحث في األدب المتوفر في هذا المجال، فقد تم      

رصد عدد من الدراسات التي تناولت موضوع المشكالت 

المهنية، أو تناولت جزئيات من الموضوع، حيث تم تصنيف هذه 
الدراسات إلى دراسات عربية، ودراسات أجنبية مرتبة من األقدم 

 :إلى األحدث، كما يأتي
 :يةالدراسات العرب

إلى الكشف عن الضغوط [ 17]هدفت دراسة األحمري      
المهنية التي تواجه مديري، وموظفي دائرة الخدمات، والتشغيل 
بالجامعات السعودية، وأثرها على أدائهم الوظيفي، ولتحقيق 

( 437)تكونت عينة الدراسة من . أهداف الدراسة تم بناء استبانة
أظهرت النتائج . بالطريقة العشوائيةمديرًا، وموظفًا، تم اختيارهم 

أن مستوى الضغوط المهنية كان بدرجة متوسطة من حيث 
االرتباط بخدمة المجتمع بالمرتبة األولى، وباقي األبعاد بدرجة 

التطوير المهني، وبيئة )وهي على الترتيب . تقدير متوسطة
العمل، وعملية تقويم األداء الوظيفي، واالتصاالت اإلنسانية، 

م وضوح األدوار وتعددها، والعبء الوظيفي، وعدم وجود وعد
 (.الدعم اإلداري

موضوعا حول ضغوط العمل، [. 11]تناولت دراسة ياركني      
وعالقتها بالقيادة التربوية، ووجهة الضبط لدى مديرات المدارس 

مديرة من مديرات ( 36)تكونت العينة من . في محافظة جدة
وسطة، والثانوية، واستخدمت الباحثة المدارس االبتدائية، والمت

من % 36.0تعاني : توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية. استبانة
أفراد العينة من ضغوط العمل، وال توجد عالقة ذات داللة 
إحصائية بين ضغوط العمل، والقيادة التربوية، ووجود عالقة 
. ذات داللة إحصائية موجبة بين ضغوط العمل، ووجهة الضبط

المرحلة التعليمية، والمؤهل العلمي، وعدد : ًا للمتغيرات اآلتيةوفق
 .سنوات الخدمة

 :الدراسات األجنبية
بدراسة هدفت إلى [ 13]قام كال من هالبين وهاريس      

التعرف على الخصائص التي يمكن أن يكون لها عالقة 
ة على المنهج اعتمدت الدراس. بمسببات الضغوط المهنية

يق االستبانة التي تم تطبيقها على عينة وعن طر  الوصفي،
فردًا من ثالث واليات في الواليات المتحدة ( 130)قوامها 
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األمريكية، وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى وجود عالقة دالة 
سالبة بين األداء، والضغوط، وأجمع أغلب أفراد العينة على أن 

لعوامل التي العبء المهني، والعالقة المتوترة مع المدير من ا
تؤدي إلى ارتفاع مستوى الضغوط المهنية، كما بينت النتائج أن 
هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين الذكور، واإلناث من حيث 

 .عملية التحكم، والضبط  لصالح الذكور
بهدف تقييم الضغوط المهنية [ 20]وجاءت دراسة كوبر       

ا، حيث أجريت التي يتعرض لها مديرو المدارس في بريطاني
مديرًا من مديري المدارس ( 2631)الدراسة على عينة قوامها 

، والثانوية باإلضافة لمديري مؤسسات التعليم العالي في االبتدائية
وقد أظهرت النتائج بأن مديري . جميع أنحاء المملكة المتحدة

يعانون من مستويات عالية من عدم الرضا  االبتدائيةالمدارس 
ك أعراض جسدية، وتبين أن مديرات المدارس من الوظيفي، وكذل

يعانين أكثر من عدم الرضا  االبتدائيةاإلناث في المدارس 
الوظيفي، أما المديرين الذكور فإنهم يعانون من أمراض نفسية 

وبينت الدراسة حسب التحليل بأن هناك . أكثر من اإلناث
ء العمل الزائد، وعب :مصدرين أساسيين للضغوط المهنية هما

 .العمل، والعالقات مع الزمالء
هدفت لتحديد مصادر ضغوط العمل [ 21]دراسة تشاتونجا      

( 30)وقد بلغت عينة الدراسة . بين مديري المدارس في زيمبابوي
وقد أظهرت نتائج . مديرًا من مديري المدارس في زيمبابوي

الدراسة أن العينة شهدت مستويات عالية نسبيًا من ضغوط 
لمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة، باإلضافة إلى ذلك العمل با

كشفت الدراسة عن عدد من الخصائص الديمغرافية، والمتغيرات 
التي أثرت على المدرسة في كونها عوامل تتسبب في إحداث 

 .ضغوط شديدة
 :التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين أن هناك      
دراسات تناولت جزئية من أدوار مدير المدرسة مثل دراسة 

ولم . ، حيث درست السلوك القيادي لمدير المدرسة[11]ياركني 
تتطرق الدراسات المذكورة سابقًا للمشكالت المهنية التي تواجه 

وهناك دراسات . دةمدير المدرسة في أثناء تأديته ألدواره المتعد
أخرى بحثت في المشكالت المهنية، ولكن لمهن أخرى غير مهنة 

وكانت عينة دراسته [ 17]مدير المدرسة، مثل دراسة األحمري 
في حين . من موظفي دائرة الخدمات والتشغيل بالجامعات

تناولت دراسات أخرى المشكالت المهنية التي تواجه مديري 
خرى، وبيئات مختلفة تمامًا عن المدارس في مناطق جغرافية أ

في أمريكا، [ 13]البيئة العربية مثل دراسة هالبين وهاريس 
في [ 21]في بريطانيا، ودراسة تشاتونجا  [20] ودراسة كوبر

 .زمبابوي
كما الحظت الباحثة استخدام جميع الدراسات السابقة االستبانة 

 .الوصفيةكأداة للبحث لمناسبتها لمثل هذه الدراسات المسحية 
ولذلك أرادت الباحثة أن تجسد حجم المشكالت المهنية       

التي تواجه مديري المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية من 
خالل تقدير المديرين، والمديرين المساعدين لدرجة هذه 

التخطيطي، )المشكالت من خالل قيامهم بأدوارهم الثالثة 
:" لوكالة الغوث الدولية  ، بعد تنفيذ(والتقويمي، واإلنساني

، والذي تبنته الوكالة منذ عام "مشروع المدرسة وحدة تطويرية
(2000.) 

وبهذا تكون هذه الدراسة حسب اطالع الباحثة من الدراسات      
الحديثة التي  تقوم بدراسة المشكالت المهنية التي تواجه مديري 

األربع،  المدارس في وكالة الغوث الدولية في األردن بمناطقه
بمجمل األدوار التي يقوم بها مدير المدرسة في وكالة الغوث 

 .الدولية في األردن
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهجية الدراسة. أ
اعتمدت هذه الدراسة المنهج المسحي التحليلي للتعرف على      

المشكالت المهنية التي تواجه مديري مدارس وكالة الغوث 
والحلول المقترحة لها من وجهة نظر المدراء الدولية في األردن، 

 .أنفسهم
 الدراسةمجتمع . ب

 تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري، ومديرات مدارس     
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 (303)وكالة الغوث الدولية في األردن ومساعديهم البالغ عددهم 
 ، وقد شكل مجتمع الدراسة2012/2013خالل العام الدراسي 

من مجتمع % 64استبانة ما نسبته ( 137)عينتها، تم استعادة 
 :يبين ذلك( 1)الدراسة والجدول 

 1جدول 
 التكرارات، والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

اإلداريةالخبرة  الجنس   المسمى الوظيفي 
 3اقل من  المجموع انثى ذكر المتغير

 سنوات
سنوات 6-3من   6 أكثر من 

 سنوات
 المجموع مدير مساعد مدير مدرسة المجموع

رارالتك  93 104 197 38 52 107 197 113 84 197 
 %100 42.6 57.4 %100 54.3 26.4 19.3 %100 52.8 47.2 النسبة

 ةأداة الدراس. ج
مع لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة كأداة لج     

المشكالت ، وذلك للكشف عن والمعلومات الالزمةالبيانات، 
المهنية التي تواجه مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في 

وذلك عن  المقترحة لذلك من وجهة نظرهم، األردن، والحلول
دراسة : مثلطريق مراجعة األدب النظري، والدراسات السابقة 

 .[17]، واألحمري [23]، وغوانمة [22]، وشديفات [5]الحاوي 
فقرة موزعة على ست ( 22)وقد اشتملت هذه االستبانة على 

 :مجاالت هي
الدور التقويمي، ويشتمل على سبع فقرات، : المجال األول

باإلضافة إلى سؤال مفتوح حول ( 7إلى  1)وتحمل األرقام من 
 .الحلول المقترحة
الدور التخطيطي، ويشتمل على ثمان فقرات، : المجال الثاني

باإلضافة إلى سؤال مفتوح حول ( 10إلى  1)األرقام من وتحمل 
 .الحلول المقترحة
الدور اإلنساني، ويشتمل على سبع فقرات، : المجال الثالث

باإلضافة إلى سؤال مفتوح ( 22إلى  16)وتحمل األرقام من 
 .حول الحلول المقترحة

 وقد ُأعطي لكل فقرة من فقراتها وزٌن مدرٌج وفق مقياس ليكرت
، (0)عالية جدًا : الخماسي، وهي باألرقام وفق الترتيب اآلتي

 (.1)، متدنية جدًا (2)، متدنية (3)، متوسطة (4)عالية 
 صدق أداة الدراسة 

للتحقق من صدق أداة الدراسة، قامت الباحثة بعرض األداة      
بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين المختصين من 

 في جامعة اليرموك، األردن، وعددهمأعضاء هيئة التدريس 
وبعد إجراء . عضوًا، وذلك إلبداء مالحظاتهم حولها( 13)

أصبحت أداة الدراسة مكونة بصورتها النهائية التعديالت الالزمة 
 . فقرة، وبذلك عدات أداة الدراسة صالحة للتطبيق( 22)من 

 :  ثبات أداة الدراسة
على  االتساق الداخلي، تم حساب هاداألللتأكد من ثبات      

حسب  (20)عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة عددها 
 معادلة كرونباخ ألفا، حيث تراوح معامل الثبات للمجاالت بين

، (0.34)، بينما بلغ معامل الثبات لألداة ككل (0.13 -0.10)
وتشير هذه النتائج إلى أن األداة المستخدمة تتمتع بدرجة عالية 

  .مناسبة لغايات هذه الدراسة من الثبات و
 :إجراءات الدراسة
 :الخطوات اآلتية في إجراء دراستهااتبعت الباحثة 

 .بصورتها النهائية( االستبانة)تطوير أداة الدراسة . 1
 .التحقق من معاملي الصدق، والثبات ألداة الدراسة. 2 

تم زيارة مديري تعليم المناطق األربع التعليمية في األردن، . 3
االتفاق على آلية توزيع االستبانات، وجمعها باإلضافة إلى و 

 .تطبيقها على عينة استطالعية
االلتقاء بالمديرين، والمساعدين الذين تم اختيارهم، وتوضيح . 4

 . أهداف الدراسة لهم، وتطبيق أداتها
دخالها في . 0 تم جمع االستبانات من أفراد العينة، وترميزها، وا 

إحصائيًا باستخدام برنامج الحزم  الحاسوب، ومعالجتها
 (.SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 متغيرات الدراسة. د
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 :  اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية
 . المتغيرات المستقلة :أوالً 
 (. ذكر، أنثى)وله فئتان  :متغير الجنس 
 سنوات،  3أقل من : ولها ثالث فئات :متغير سنوات الخبرة

وذلك ألن قانون ) .سنوات 6أكثر من  سنوات، 6-3من 
العمل في وكالة الغوث الدولية يعطي المعلم، والمدير فترة 

-ت ليكون مؤهاًل تربويًا للوظيفة تجريبية مدتها ثالث سنوا
 (.-معلم أو مدير

 مدرسة، مدير  مدير: وله فئتان :متغير المسمى الوظيفي
 .مساعد

 المتغيرات التابعة  :ثانياً 
استجابات أفراد العينة على أداة الدراسة للمشكالت المهنية      

التي تواجه مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن 
 .والحلول المقترحة لذلك من وجهة نظرهم

 : المعالجة اإلحصائية
الدراسة تم معالجة البيانات التي جمعت  لإلجابة عن أسئلة     

ي تطبيق برنامج الحزم من خالل االستبانة وقد استخدم ف
 :جتماعية األساليب اإلحصائية اآلتيةالاإلحصائية للعلوم ا

لإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية،  -
واالنحرافات المعيارية لمستوى المشكالت المهنية التي تواجه 
مديري المدارس لحساب القيمة التي يعطيها أفراد مجتمع الدراسة 

عبارة تمثل الدور، أو مجموعة من العبارات تمثل األدوار، لكل 
 .والمتوسط الحسابي العام لكل مجال، أو لألداة ككل

لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية،  -
واالنحرافات المعيارية لمستوى المشكالت المهنية التي تواجه 

دن من وجهة نظرهم، مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في األر 
لجنس، وسنوات الخبرة اإلدارية، والمسمى )حسب متغيرات 

وعلى مجاالت الدراسة، وعلى األداة ككل، باإلضافة ( الوظيفي
. إلى تحليل التباين الثالثي المتعدد على المجاالت، ولألداة ككل

كما تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات البعدية المتعددة لحساب 
تباط، والثبات تم استخدام معامل كرونباخ ألفا ر المعامل ا

(Cronbachs Alpha.) 
لإلجابة عن السؤال الثالث تم حساب التكرارات، والنسب  -

المئوية للحلول المقترحة من قبل أفراد العينة، للحد من 
المشكالت المهنية التي تواجه مديري مدارس وكالة الغوث 

ولتفسير استجابات مجتمع  .الدولية في األردن من وجهة نظرهم
               :الدراسة تم استخدام المعيار اإلحصائي اآلتي

  33.134315  

( منخفضة)للداللة على درجة ( 2.33أقل من  -1)من      
( متوسطة)للداللة على درجة ( 3.66أقل من  -2.33)ومن 
 (.عالية)للداللة على درجة ( 0 -3.66)ومن 

 نتائجال. 5
ما درجة المشكالت المهنية التي : "النتائج المتعلقة بالسؤال االول

تواجه مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن من وجهة 
 "نظرهم؟

 2جدول 
لمستوى المشكالت المهنية التي تواجه مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن من وجهة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةنظرهم 
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 متوسط 0.62 3.62 الدور التخطيطي 1 1
يالتقويمالدور  2 2  متوسط 650. 3.45 
ينسانالدور اإل 3 3  متوسط 670. 3.16 
 متوسط 500. 3.28 المستوى الكلي للمشكالت المهنية  

 وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 ، كل مجال على حدهفقرات على  أفراد عينة الدراسةلتقديرات 

 : التاليحيث كانت على النحو 
 الدور التقويمي. 1
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لحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات اتم حساب المتوسط      
هذا المجال كما هو مبين في فقرات على  أفراد عينة الدراسة

 (:3)الجدول 

 3جدول 
 حسب المتوسطات الحسابية الدور التقويمي مرتبة تنازلياً  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
إهمال أولياء األمور متابعة المستويات التحصيلية ألبنائهم يؤثر سلبًا على مستوى  4 1

.التحصيل الدراسي  
 عالي 760. 4.28

.التقويم الحالي ألداء الموظف غير عادل 3 2  عالي 1.02 3.84 
.انخفاض تأثير البرلمان الطالبي في حل مشاكل المدرسة 0 3  متوسط 880. 3.49 
انخفاض الربط بين األنشطة المنهجية واألنشطة المساندة للمنهاج خالل عملية  6 4

.تقويم الطالب  
 متوسط 880. 3.41

.المدرسون غير مهتمين بتنمية الطالب الموهوب 7 0  متوسط 910. 3.39 
.المدرسون غير مهتمين بمتابعة الطالب الضعيف من خالل خطط عالجية حقيقية 1 6  متوسط 1.01 2.96 
 متوسط 1.08 2.77 .تستند إلى الشفافية،  بل المجاملة أو العشوائية شرافية الالتقارير اال 2 7
 متوسط 650. 3.45 الدور التقويمي  
 الدور التخطيطي -
 حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات أفرادتم 

هذا المجال كما هو مبين في الجدول عينة الدراسة على فقرات  
(4:)

 4جدول 
 الدور التخطيطي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 عالي 980. 3.92 . تكفي لتلبية االحتياجات المدرسية المخصصات المالية ال 9 1
 عالي 850. 3.86 . انخفاض مستوى دعم مؤسسات المجتمع المحلي للمدرسة 11 2
ات اإلدارية في في تنفيذ القرار التأثير السلبي للروتين واإلجراءات الطويلة  14 3

 .ستراتيجي للمدرسةعملية التخطيط اال
 عالي 940. 3.81

 عالي 810. 3.70 .يتأثر أدائي بسبب مقاومة  الموظفين للتغيير 8 4
 متوسط 900. 3.62 .استياء المعلمين من االجتماعات التي تعقد في المدرسة وخارجها 15 0
 متوسط 950. 3.46 . قلة فرص مشاركة المدرسة في دعم أنشطة المجتمع المحلي 12 6
 متوسط 850. 3.40 . ضعف مشاركة جميع المعنيين بالخطة المدرسية بعملية التخطيط 10 7
 متوسط 1.00 3.20 . ضعف التنسيق بين خطة المدرسة وخطط مكتب التعليم 13 1
 متوسط 620. 3.62 الدور التخطيطي  

 الدور اإلنساني -3
 أفرادلحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات اتم حساب المتوسط 

هذا المجال كما هو مبين في الجدول فقرات على  عينة الدراسة 
(5:)

 5جدول 
 اإلنساني مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالدور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 عالي 900. 3.83 . ضيق الوقت يحرمني من تنظيم زيارات لبعض معالم المجتمع المحلي 22 1
 عالي 970. 3.68 . نظام الحوافز لمجتمع المدرسة غير محفز  20 2
 متوسط 1.02 3.22 .ضعف السيطرة على السلوكات التخريبية للطلبة داخل وخارج المدرسة 21 3
 متوسط 890. 3.13 . ضعف فاعلية المجلس المدرسي 13 4
 متوسط 1.09 3.06 .كثيرًا ما أهمل مناسبات خاصة بالعاملين بسبب األعباء الوظيفية 16 0
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 متوسط 990. 2.64 .المدرسة والمجتمع المحليضعف المقدرة على تنظيم العالقة بين  17 6
 متوسط 1.08 2.59 .تدخل المجتمع المحلي بشكل قسري وعشوائي في شؤون المدرسة الداخلية 11 7
 متوسط 670. 3.16 الدور اإلنساني  

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل " :السؤال الثاني
في مستوى المشكالت المهنية التي تواجه ( α= 0.00)الداللة 

مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن تعزى لمتغيرات 
 "؟والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة اإلدارية ،الجنس

 6جدول 
تواجه مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن حسب متغيرات لمستوى المشكالت المهنية التي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الجنس والخبرة والمسمى الوظيفي
 الدرجة الكلية الدور اإلنساني الدور التخطيطي الدور التقويمي   

 3.61 3.31 3.80 3.73 س ذكر الجنس
 500. 680. 610. 590. ع  
 انثى 

 
 3.23 3.04 3.46 3.20 س

 0.45 640. 580. 610. ع 
سنوات 3اقل من  الخبرة اإلدارية  3.55 3.41 3.67 3.56 س 

 0.56 680. 680. 780. ع
سنوات 6-3من    3.46 3.14 3.69 3.54 س 
 0.46 660. 610. 600. ع 
سنوات 6اكثر من    3.34 3.09 3.57 3.36 س 
 0.49 660. 600. 620. ع 

 3.33 3.03 3.57 3.40 س مدير مدرسة المسمى الوظيفي
 0.51 660. 620. 660. ع

 3.52 3.35 3.69 3.51 س مدير مساعد 
 0.49 640. 610. 630. ع 

 االنحراف المعياري= ع       المتوسط الحسابي  = س
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية      

 ولألداة  الثالثي المتعدد على المجاالت تم استخدام تحليل التباين
 .(7)جدول ككل 

 7جدول 
مستوى المشكالت المهنية التي تواجه مديري مدارس وكالة الغوث  علىالجنس والخبرة والمسمى الوظيفي  ألثرالمتعدد  الثالثي تحليل التباين

 من وجهة نظرهمالدولية في األردن 
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت

 0000. 35.308 12.635 1 12.635 الجنس التقويمي الدور
 0000. 16.554 5.886 1 5.886 220. =هوتلنج التخطيطي الدور
 0070. 7.500 3.001 1 3.001 000.=ح اإلنساني الدور
 5390. 6190. 2220. 2 4430. اإلداريةالخبرة  التقويمي الدور
 6450. 4390. 1560. 2 3120.  920. =ويلكس التخطيطي الدور
 5890. 5310. 2120. 2 4250. 209.=ح اإلنساني الدور
 2000. 1.651 5910. 1 5910. المسمى الوظيفي التقويمي الدور
 0980. 2.772 9860. 1 9860.  068. =هوتلنج التخطيطي الدور
 0030. 9.127 3.652 1 3.652 057. =ح اإلنساني الدور

 0000. 13.717 7.174 1 7.174 الجنس االستبانة ككل
 5910. 5300. 1970. 2 0.333 اإلداريةالخبرة 
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من المشكالت  المقترحة للتقليلما هي الحلول : "السؤال الثالث
مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في  المهنية التي تواجه

 "األردن من وجهة نظرهم؟

 استبانة من أصل ( 89)تم اإلجابة عن هذا السؤال من قبل      

من %( 7891) استبانة من عينة الدراسة أي بنسبة( 781)
عينة قبل أفراد  أما بالنسبة للحلول المقترحة من .االستبانات

، فقد تم عرضها مرتبة تنازليًا حسب نسبة تكرارها كما في الدراسة
 :كالتالي( 9)الجدول 

 8 جدول
 النسب المئوية لتكرارات الحلول المقترحة من قبل أفراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية النسبة المئوية التكرار الحل المقترح الرتبة
 0.10 60.30 64 .(األردن)بمدارس الدولة المضيفة  ايجاد هيكل تنظيمي جديد أسوة .1
 0.016 37.70 37 .إعطاء مدير المدرسة صالحيات أكبر .2
، وتكليف الكاتب والسكرتير بمهام المعلم اإلدارية ليتفرغ لمعلمينالتقليل من نصاب الحصص ل .3

 .تخصصهللتدريس ومواكبة التقدم العلمي في 
34 34.63 0.073 

إعادة النظر في البنية التحتية لألبنية المدرسية واألثاث والتجهيزات بما يتماشى وسياسة التعليم  .4
 .الحديثة

32 32.60 0.074 

 0.072 31.63 31 .التخفيف من المراسالت واإلحصاءات المطلوبة من مدير المدرسة .0
داريًا بما يتفق واألدوار المطلوبة من المدرسةالنمو المهني المستمر للمعلمين  .6  0.067 23.03 23 .إشرافيًا وا 
 0.003 23.46 23 .الشفافية في التعيين في جميع المناصب، والمسائلة في حالة التقصير .7
إيجاد نظام حوافز فعلية لدفع الموظف على بذل أقصى طاقاته والتدريب على كل ما هو جديد  .1

 .المستجداتومواكبة 
13 13.31 0.044 

 0.044 13.31 13 .زيادة الدعم المادي للمدارس .3
 0.033 17.34 17 .إيجاد نظام جديد ومنطقي لتقويم أداء العاملين يحل محل النظام الحالي .10
 0.30 10.30 10 .تفعيل دور المجتمع المحلي والمجالس المدرسية في حل مشاكل المدرسة .11
، سواء بالثواب أو وظيفة وتفعيل المسائلة على أساسهإيجاد وصف وظيفي مفصل لجزئيات كل  .12

 .العقاب
14 14.21 0.032 

 0.032 14.21 14 .المحليزرع االنتماء للعلم والتعليم في المجتمع المدرسي بكل أطيافه والمجتمع  .13
مدرسة مجتمعية ،استراتيجيات إدارة  :منتدريب المدراء على مستجدات اإلدارة في الوطن العربي  .14

دارة الصراع،  .إدارة التغيير، كسب التأييد الضغوط وا 
13 13.26 0.030 

تطبيق سياسة المعلم األول في كل مدرسة، ليكون مسؤواًل عن النمو المهني وتدريب األقران ضمن  .10
 .تخصصه في مدرسته

12 12.24 0.021 

المديرين وصناع القرار في المؤسسة واالستماع واألخذ باقتراحات المديرين عمل اجتماعات دورية بين  .16
 .قبل إسقاط القرارات عليهم

12 12.24 0.021 

 0.021 3.11 3 .تفعيل دور البرلمان الطالبي .17
 0.021 3.11 3 .مدرسة من االعتداء على ممتلكاتهاتوفير أساليب الحماية لل .11
 النمو المهني،: مكتب التعليم وخطط المدرسة خاصة في الجوانب التاليةايجاد تنسيق بين خطط  .13

 .الموارد المادية والمجتمع المحلي
3 3.11 0.021 

 0.021 3.11 3 .إيجاد خطط وبرامج للطالب الموهوب عن طريق تفعيل دور األنشطة المساندة للمنهاج .20
 0.016 7.14 7 .الواحدةدراسة جدية لعطلة يوم السبت، ودوام الفترة  .21
توزيع خطط مدروسة لمتابعة الطالب الموهوب من قبل مكتب التعليم أو لجان المواد ومتابعة تنفيذها  .22

 .في جميع المجاالت
6 6.12 0.014 

 0.004 2.04 2 .التقليل من عدد الطلبة في الصفوف .23
 0.002 1.02 1 .إعادة النظر في قوانين النجاح والرسوب للطلبة .24
   431 المجموع 

 3010. 4.517 1.743 1 1.743 المسمى الوظيفي
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 مناقشة نتائج. 6
 :  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

ما درجة المشكالت المهنية التي : "نص السؤال األول على
تواجه مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن من وجهة 

 " نظرهم؟
 : وسيتم مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال وفق اآلتي

 :  مناقشة النتائج وفق أداة مستوى المشكالت المهنية ككل
أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات المديرين لمستوى      

، وبناًء على (متوسطة)المشكالت المهنية مجتمعة كانت بدرجة 
هنة مدير مدرسة تعد من إن م: نتائج هذه الدراسة يمكن القول

المهن الضاغطة نظرًا لما تنطوي عليه من أعباء، ومسؤوليات 
حيث إن مدير المدرسة كغيره مطالب بالتأثر بما  ،بشكل مستمر

 ،يجري حوله من تغيرات، ويتعرض لمشكالت، وضغوط مختلفة
وتتفق نتائج . يمكن أن تعوقه في أدائه لدوره المنشود، والمتوقع

 [21]، ودراسة تشاتونجا [20]مع نتائج دراسة كوبر هذه الدراسة 
على أن مديري المدارس يعانون من ضغوط مهنية بسبب 

 .األعباء الوظيفية، واألدوار المتوقعة منهم
 : مناقشة النتائج وفق المجاالت الفرعية ألداة الدراسة

أظهرت النتائج أن تقديرات مديري المدارس على مجاالت      
نية كانت متفاوتة، وبناًء عليه سيتم في هذا الجزء المشكالت المه

تحليل نتائج المشكالت المهنية وفقًا لمجاالتها الفرعية مرتبة من 
 :أعلى درجة إلى أدناها كما يأتي

 : الدور التخطيطي .1
المستوى الكلي أن بينت الدراسة ( 2)من خالل الجدول      

 حيث جاء، (متوسطة)للمشكالت المهنية كان بشكل عام بدرجة 
متوسط حسابي بأعلى الدور التخطيطي في المرتبة األولى 

، والدور اإلنساني في المرتبة الثالثة واألخيرة (متوسط)وبمستوى 
كما يبين (. متوسطة)بأدنى متوسط حسابي وبدرجة تقدير 

الدور درجة استجابات أفراد العينة على مجاالت ( 4)الجدول 
 : لى النحو التاليوتم تفسير النتائج عالتخطيطي، 

المخصصات " والتي تنص على( 3)رقم  ةجاءت الفقر      
في المرتبة األولى " تكفي لتلبية االحتياجات المدرسية المالية ال

وذلك العتماد وكالة الغوث الدولية في  (عالية)وبدرجة تقدير 
الدعم المادي على مساعدات الدول المانحة سنويًا بنسب 

ة التعليم وأنشطتها األخرى في المناطق من متذبذبة لدعم ميزاني
عاشة، وعمال،  ،صحة ، من 2013شباط،  10استرجع في وا 

www.unrwa.org/atemplate.php?id=53 . بينما جاءت
م مؤسسات انخفاض مستوى دع"ونصها ( 11)الفقرة رقم 

في المرتبة الثانية وبدرجة تقدير " المجتمع المحلي للمدرسة
، وذلك إلنشاء مدارس وكالة الغوث الدولية في مناطق (عالية)

تجمعات الشعب الفلسطيني بشكل خاص وفي معظم األحيان 
وتمتاز األوضاع االجتماعية واالقتصادية في ( المخيمات)تكون 

هذه المخيمات عموما بالفقر، وبالكثافة السكانية المرتفعة، 
وف الحياة المكبلة، وبالبنية التحتية غير المالئمة كالشوارع وبظر 

، من 2013شباط،  10استرجع في . والصرف الصحي
www.unrwa.org/atemplate.php?id=53 . وقد اتفقت

حيث كشفت  [21]دراسة تشاتونجا نهندو  نتائج الدراسة مع
اسة عن عدد من الخصائص الديمغرافية والمتغيرات التي الدر 

أثرت على المدرسة في كونها عوامل تتسبب في إحداث ضغوط 
شديدة، وأوصت بضرورة دراسة اآلثار المترتبة من ضغوط 
العمل على مديري المدارس، وتجهيز المدراء لمواجهة ضغوط 
دار  ة العمل حسب السياسة العامة إلعداد مدراء المدارس وا 

 . المدارس والبحوث المستقبلية
 :  الدور التقويمي

وقد جاء في المرتبة الثانية في األدوار التي يعاني فيها      
(. متوسطة) مدير المدرسة من مشكالت مهنية بدرجة تقدير

إهمال " والتي تنص على( 4)رقم  ةالفقر أن ( 3)ويبين الجدول 
ألبنائهم يؤثر سلبًا أولياء األمور متابعة المستويات التحصيلية 

جاءت في المرتبة األولى " على مستوى التحصيل الدراسي
، وقد تمت اإلشارة سابقًا إلى حالة الفقر (عالية) وبدرجة تقدير

( 3)كما جاءت الفقرة رقم . الشديد التي يعاني منها األهالي
في " التقويم الحالي ألداء الموظف غير عادل"والتي تنص على 

، وذلك يتفق مع نتائج دراسة (عالية)ة وبدرجة تقدير المرتبة الثاني
والتي كان من نتائجها بأن من مسببات  [17]األحمري 
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وقد احتلت . المشكالت المهنية عملية تقويم األداء الوظيفي
هاتان الفقرتان المرتبتان األولى والثانية لمستوى المشكالت 

فقرات في الدور التقويمي ضمن بقية ال( المرتفع)المهنية 
 . األخرى

 : الدور اإلنساني
في األدوار التي يعاني فيها  ةوقد جاء في المرتبة الثالث     

ويبين ( متوسطة) مدير المدرسة من مشكالت مهنية بدرجة تقدير
ضيق الوقت " والتي تنص على( 22)رقم  ةالفقر أن ( 0)الجدول 

 جاءت" يحرمني من تنظيم زيارات لبعض معالم المجتمع المحلي
وهذا يتفق مع دراسة ، (عالية) في المرتبة األولى وبدرجة تقدير

والتي كان من نتائجها أن أهم  [24]أبو عاشور وحجازي 
مدرسة دوره في خدمة المجاالت التي يمارس فيها مدير ال

العمل على تشجيع المجتمع المحلي لتوثيق صلته "المجتمع هو 
نظام "تنص على والتي ( 20)واحتلت الفقرة رقم ". بالمدرسة

المرتبة الثانية وبدرجة " الحوافز لمجتمع المدرسة غير محفز
حول  [12]الشيمي وذلك يتفق مع نتائج دراسة ( عالية) تقدير

انخفاض األجر وعدم مناسبته : أسباب الضغط المهني ومنها
للعمل، فالعامل يرى جزًءا من قيمته في تقدير الجهة التي يعمل 

ت هاتان الفقرتان المرتبتين األولى والثانية وقد احتل بها لراتبه،
في الدور اإلنساني ضمن بقية الفقرات ( العالي) لدرجة التقدير

 . األخرى
 : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ثانياً 
توجد فروق ذات داللة هل ": ينص السؤال الثاني على     

المشكالت في مستوى ( α= 0.00)إحصائية عند مستوى الداللة 
المهنية التي تواجه مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن 
تعزى لمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة اإلدارية، والمسمى 

 "؟الوظيفي
 :حيث أظهرت النتائج ما يأتي

  وجود فروق ذات داللة إحصائية(α  =0.00 ) تعزى ألثر
 .الذكوراألدوار، وجاءت الفروق لصالح في جميع  الجنس

وذلك حسب رأي الباحثة أن اإلناث أكثر قدرة على تحمل 

، وقد [20]الضغوط بشكل عام، وهذا يتفق مع دراسة كوبر 
بتدائية يعانون من الأظهرت الدراسة بأن مديري المدارس ا

وكذلك أعراض  ،مستويات عالية من عدم الرضا الوظيفي
جسدية، وتبين أن مديري المدارس من اإلناث في المدارس 
االبتدائية يعانين أكثر من عدم الرضا الوظيفي، أما المدراء 

 . الذكور فإنهم يعانون من أمراض نفسية أكثر من اإلناث
  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير سنوات عدم

وقد يعود ذلك الستمرارية . ارجميع األدو  فيالخبرة اإلدارية 
على  التدريب، والتأهيل من قبل وكالة الغوث الدولية لموظفيها

 دور يوجد" األونرواالمستجدات للوظائف كما ورد في موقع 
 إدخال باتجاه المدرسية القيادة توفير في المدارس لمدراء مركزي

 في التغيير يكون أن بد ال .موالتعلم، جودة التعلي على تحسينات
 والمهارات، والمعرفة، الفهم يملكون قادة موجهًا بواسطة النظام
دارة التحسينات، لقيادة  في يكونوا أن ولضمان .التغيير وا 
 المدارس تمكين يتم التحدي، لهذا لالستجابة المناسب الوضع

أجل  من القيادة“ بعنوان المدراء لتدريب برنامج خالل من
، من 2013شباط،  10استرجع في . "المستقبل

www.unrwa.org/atemplate.php?id=53. 
المسمى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير      

الوظيفي في الدور اإلنساني وجاءت الفروق لصالح مدير 
. بينما لم تظهر فروق دالة إحصائيا في باقي األدوار مساعد،

حيث أظهرت أن  [17]وذلك ينسجم مع نتائج دراسة األحمري 
: باألدوار المطلوبة كان منها مستوى الضغوط المهنية

تصاالت اإلنسانية، وعدم وضوح األدوار وتعددها، والعبء اال
  .الوظيفي

  ًالثالث مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال:  ثالثا : 
ما هي الحلول المقترحة للتقليل من : "ينص السؤال الثالث على

المشكالت المهنية التي تواجه  مديري مدارس وكالة الغوث 
 "الدولية في األردن من وجهة نظرهم؟

استبانة من أصل ( 31)تم اإلجابة عن هذا السؤال من قبل      
 من( %43.7) استبانة من عينة الدراسة أي بنسبة( 137)
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 :أما بالنسبة للحلول المقترحة. االستبانات
ايجاد هيكل تنظيمي جديد أسوة بمدارس "فقد كان اقتراح      

كاتب، ) :باستحداث الوظائف اآلتية( األردن)الدولة المضيفة 
مرشد نفسي متفرغ، وأمين مكتبة متفرغ، وقيم مختبر و  وسكرتير،

في كل مدرسة  علوم متفرغ، وقيم مختبر حاسوب متفرغ، وحارس
من أكثر االقتراحات تكرارًا حيث تكرر في (." مهما كان حجمها

من %( 60)استبانة، أي ما نسبته ( 31)استبانة من ( 64)
بأن الحل  [25]وهنا تتفق الباحثة مع الحريري  .االستبانات

تدريب العاملين في الجتياز هذه الضغوط تكون عن طريق 
راتهم في مواجهة المشكالت المستويات العليا على تنمية مها

واللجوء إلى التفكير الموضوعي الذي يعتمد على استخدام 
 . المنهج العلمي بعيدًا عن االرتجال، والعشوائية، والتخمين

إعادة النظر في "في حين حصل االقتراح الذي ينص على      
على أدنى تكرار، حيث لم " قوانين النجاح، والرسوب للطلبة

استبانة، أي بنسبة ( 31)استبانة واحدة من يذكر إال في 
 تقف اليوم"نروا و وذلك يعود لما نشر على موقع األ%( 1.02)

ت التحصيل التعليمي والكتابة، ومستويا، القراءة إتقان معدالت
الفلسطينيين في مصاف أعلى المعدالت في  بين الالجئين

، من 2013شباط،  10استرجع في " الشرق األوسط
www.unrwa.org/atemplate.php?id=53 . 

 التوصيات. 7
 :في ضوء هذه النتائج فقد أوصت الدراسة بما يأتي

  توفير الدعم المالي، والبشري لتفعيل دور مدير المدرسة في
 .مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن

  الغوث الدولية في األردن بأهم تعريف مدراء مدارس وكالة
الحاجات، والرؤى المستقبلية للتربية، والمدرسة لمواجهة 
التحديات، من خالل عقد الدورات التدريبية، والبرامج 

 .المستمرة
  أن يهتم مدراء مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن

بتشجيع التعاون المثمر والبناء بين العاملين بالمدرسة، 
 محلي، واشراكهم في تحديد األهداف العامة،والمجتمع ال

 .وتحفيزهم للعمل على تحقيقها
  إجراء المزيد من الدراسات المشابهة على نطاق أوسع في

 .األردن
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ABSTACT_This study aims at investigating the degree of occupational problems facing School Principals 

Roles Evaluation, Planning and Humanity suggests solutions for these problems from the perspective of the 

principals . from the Perspective of  School  Principals at the UNRWA Schools in Jordan.  

     In addition, the study uses the descriptive analytical methodology. The sample of study consists of (309) 

members including school principals and their assistants.  

     The study finds that the degree of occupational  problems felt by school principals is of a  medium  level 

with a total degree about (3.35). 

     Moreover, the study proved the presence of statistically significant differences at the level of (

05.0 ) related to the effect of the variables of: gender and  job title. In addition, the study proved that 

there is no presence of any statistically significant differences due to the management experience in any 

parts.  

     The study concludes a group of recommendations the most important of them is making the financial 

and human support available to activate the role of the school principal in all schools that belong to the 

(UNRWA) in Jordan. 

Key words: Roles, School Principals, UNRWA, Problems, Suggestions and Solution, Jordan. 

 

 

 

 

 

 

 


