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 العبم السعىدي التعلين يف املدرسة الفنية ملدير املهبم

 إعداد
  األبيضد. نبصر بن حمود 

 
 املقدهة 
في زمنٍ  تعقدت فيو الوظائف ، وأضحى تطورىا بوتيرةٍ  متسارعةٍ  جدًّا ، ورغم       

التوجيات الرسمية عمى كافة المستويات التشريعية والتكتيكية والتنفيذية ؛ الرامية إلى 
بوي الذي االرتقاء بأداء مدير المدرسة في مراحل التعميم العام ؛ إال أن دور القائد التر 

 يضطمع بالعديد من الميام الفنية واإلدارية الزال يعاني من القصور.
لقد توجيت أنظار المسؤولين بوزارة التربية والتعميم نحو مدير المدرسة بوصفو      

مشرًفا تربويًّا مقيًما، يجب عميو أن يقوم بدورٍ فنيٍّ ينعكس إيجاًبا عمى تحقيق أىداف 
( ، ولكن ىذا الدور الفني الزال بعيًدا 011،ص0241ابطين، العممية التربوية ) الب

عن المستوى المأمول إلى حدٍّ يحتاج إلى وقفٍة ومراجعٍة واستخدام أساليب البحث 
 العممي لمكشف عن المعوقات التي تقف في سبيل تحقيق ىذا الدور ألىدافو .

كز جيود مديري وحسب العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تظير تمر     
المدارس حول الميام اإلدارية عمى حساب الميام الفنية ، حيث تراوحت نسبة الوقت 

( من الوقت 7،ص0991% ) الفواعرة ،01-00المخصص لمميام الفنية مابين 
الكمي الذي يقضيو مدير المدرسة في يوم عمل واحد ، وىذا مؤشر خطير يدل عمى 

مابين الميام الرئيسة لمدير المدرسة في التعميم  عدم تحقيق التوازن النسبي المطموب
 العام بشقييا الفني واإلداري .

وقد توخت ىذه الدراسة أن تمقي الضوء في إطار التوجيات الحديثة لمميدان التربوي    
عمى الميام الفنية لمدير المدرسة في التعميم العام لتحقق بذلك خطوة نحو التوازن 
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ميام اإلدارية والفنية في مجاالت تتعمق بتحسين عممية التعمم النسبي المأمول مابين ال
 والتعميم لمطالب ، والتنمية المينية لممعممين ، والتواصل مع المجتمع المحمي .

 هشكلة الدراسة 
رغم الجيود التي تبذليا الجيات الرسمية المسؤولة عن إدارة التعميم العام بدًءا        

ى إدارات التعميم المختمفة مروًرا بإدارة اإلشراف التربوي من جياز الوزارة وصواًل إل
وانتياًء بمكاتب التربية والتعميم في أحياء المدن الساعية إلى االرتقاء بأداء مدير 
المدرسة المتضمن ألداور متوازنٍة توازًنا نسبيًّا ؛ إال أن الجانب الفني الزال يمثل الكفة 

 كفة الجانب اإلداري الراجحة .  المرجوحة في ميزان الميام في مقابل
من الجانب  –رغم واقعو غير المرضي  –إن الجانب الفني يعتبر األكثر أىمية      

(، وفي 7،ص0991اإلداري الذي يستولي عمى جل وقت مدير المدرسة ) الفواعرة، ،
الجية المقابمة فإن الدور الفني لممشرف التربوي محدود األثر ، من ذلك أن أحد 
التعاميم الصادر عن إدارة التربية والتعميم في الرياض يتضمن توجيًيا لممشرفين 

معممين الذين مرَّ عمييم خمس سنوات دون زيارة ، وىنا التربويين بضرورة زيارة ال
 داللة كبيرة عمى القصور الذي يمكن لمدير المدرسة أن يعمل عمى استكمالو .

إّن المعممين بحاجة إلى من يشرف عمييم ويتابع أعماليم ، ويحفزىم ويرفع من      
ائم فييا)المنيف، كفاءاتيم ، وكل ذلك يمكن أن يقوم بو مدير المدرسة بتواجده الد

( فال يمكن بأي حال من األحوال أن نغفل عن أن مدير المدرسة أكثر 01،ص0201
 إلماًما بإمكانات المدرسة وظروف الطمبة والمعممين والمجتمع المحمي .

 أهداف الدراسة  
 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى :     
 ام .مفيوم الميام الفنية لمدير المدرسة في التعميم الع (0
 مجاالت أداء الميام الفنية لمدير المدرسة في التعميم العام . (4
 معوقات أداء الميام الفنية لمدير المدرسة في التعميم العام . (3
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 أهوية الدراسة 

برزت أىمية الدراسة من أىمية الدور القيادي الذي يضطمع بو مدير المدرسة         
 ذه الدارسة في تحقيق الفوائد التالية :في التعميم العام ، ومن المؤّمل أن تسيم ى

اإلسيام في تحقيق التوازن النسبي بين الميام الفنية والميام اإلدارية لمدير  (0
 المدرسة .

 اإلسيام في تحقيق تكامل األدوار بين المشرف التربوي ومدير المدرسة . (4
، وتقّدم  تقديم نتائج عممية قد تفيد منيا إدارات التربية والتعميم ومكاتب التربية (3

عمى ىيئة نشرات تربوية أو أوراق عمل خالل االجتماعات الدورية التي تقام 
 لمديري المدارس .

 أسئلة الدراسة 
 ىدفت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية  :     
 ما مفيوم الميام الفنية لمدير المدرسة في التعميم العام ؟ (0
 ر المدرسة في التعميم العام ؟ما مجاالت أداء الميام الفنية لمدي (4
 ما معوقات أداء الميام الفنية لمدير المدرسة في التعميم العام ؟ (3

 حدود الدراسة 
اقتصرت ىذه الدراسة عمى الميام الفنية ومجاالت األداء ومعوقاتو لمدير       

 ىـ .0237-33المدرسة في التعميم العام ، وقد جرت خالل الفصل األول لمعام 
 هصطلحبت الدراسة 

المقصود بيا الوظائف والواجبات المرتبطة بتغيير سموك  المنتسبين   المهام الفنية :
إلى العممية التعميمية من معممين وطالب وأولياء أمور ، وذلك بغية تحقيق األىداف 

( ويتفق الباحث مع ما سبق   022،ص4111التي تسعى المدرسة إلييا ) األغبري ، 
ركيز عمى الطالب والمعمم وأولياء أمور الطالب كمجاالت لألداء الفني ، ، وذلك بالت
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مع تناول المجال الثالث في ىذه الدراسة كمفيوم أوسع وأكثر شمولية بإضافة 
 المؤسسات الحكومية والخاصة .

ىو المسؤول األول في المدرسة ، وىو المشرف عمى جميع شؤونيا  مدير المدرسة :
( . ويتفق 5، ص0241واإلدارية واالجتماعية ) وزارة المعارف ،  التربوية والتعميمية

الباحث مع ما سبق ، مع اإلشارة إلى أن الشؤون التربوية والتعميمية ىي محور 
 الدارسة الحالية وما سيتم تناوليا عمى أنو الميام الفنية .

عيا سمم ىو التعميم الذي يضم ثالث مراحل دراسية ، تمثل في مجمو  التعليم العام :
 التعميم العام ، وىي : المرحمة االبتدائية ، والمرحمة المتوسطة ، والمرحمة الثانوية    

( ، ويضيف الباحث إلى ذلك : المدارس 43-44، ص 0205) وزارة المعارف ، 
 األىمية ، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم .

 هنهج الدراسة : 
يج الوصفي المكتبي ، وذلك بالعودة إلى اتّبـَع الباحث في دراستو أسموب المن        

المراجع والمصادر واألدلة التنظيمية ذات الصمة بموضوع الدراسة ؛ بيدف حصول 
 الباحث عمى إجابات مدعمة بالشواىد والبراىين ألسئمة الدراسة . 

 
 ريـــار النظـــاإلط
 مفهوم المهام الفنية لمدير المدرسة 

قبل الحديث عن الميام الفنية لمدير المدرسة ، تجدر اإلشارة السريعة إلى       
مفيوم اإلدارة المدرسية كتوطئة لتناول تمك الميام عمى بصيرة ودراية مع نظيرتيا أال 

 وىي الميام اإلدارية. 
وقد تعددت اآلراء واختمفت وجيات النظر حول تحديد مفيوم اإلدارة المدرسية       

أن ىناك اتفاقا حول المبادئ األساسية لذلك المفيوم) الدويك وآخرون ،  إال
(  . وتعرف اإلدارة المدرسية بأنيا " نشاط منظم مقصود وىادف 014،ص0244
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تحقق من ورائو المدرسة األىداف التربوية المنشودة " ) سمعان ومرسي ، 
لقيام بعمميات ( . ومن تعريفاتيا أنيا " منظومة متكاممة تستيدف ا57،ص0915

تخطيط وتسيير وتقويم الموارد البشرية والمادية المتاحة لممدرسة ، والتوصل إلى 
مجموعة القرارات التي يؤدي تطبيقيا إلى تحقيق األىداف المرجوة بفعالية " ) زاىر ، 

( . وفي تعريف آخر ىي الجيود المنسقة التي يقوم بيا فريق من 04،ص0995
اء أكانوا إداريين أم فنيين ، بغية تحقيق األىداف التربوية العاممين في المدرسة سو 

 ( .01،ص0243داخل المدرسة تحقيقا يتماشى مع ما تيدف إليو الدولة ) أحمد ، 
ونظرا لتطور مفيوم اإلدارة المدرسية وتعقّده ؛ حيث أصبح يضم العديد من        

ور عمل مدير المدرسة  من الميام منيا ما ىو إداري ومنيا ما ىو فني ، والنتقال مح
الشؤون اإلدارية الصرفة إلى إعطاء الموارد البشرية طالبا ومعممين ومجتمعا محميا 
قدرا مناسبا من االىتمام ، من ىنا يبرز دور مدير المدرسة في العمل عمى تحقيق 
التوازن النسبي مابين تمك الميام اإلدارية والفنية ، ليصل إلى أعمى درجات األداء 

 طموب .الم
ومن المناسب ىنا أن يتناول الباحث الميام بنوعييا بشيء من التعريف ،          

قبل أن يبين العوامل التي تحتم عمى مدير المدرسة أن يولي الميام الفنية قدرىا الالزم 
 من الوقت واالىتمام والعناية .

لتي ينبغي لمدير ولنبدأ بالميام اإلدارية فيي " جميع الميام والواجبات ا         
، 4111المدرسة القيام بيا ، لضمان سير العمل بيسر وسيولة " ) األغبري ، 

(  ، ومن وجية نظر الباحث أنيا التي يتم فييا تفاعل المدير مع األمور 023ص
المادية أكثر من الموارد البشرية ، وفي دراسة أجريت لمتعرف عمى تمك الميام تم 

 عرض بعضيا كما يمي :
 مام بالمبنى المدرسي وصيانة مرفقاتو .االىت (0
داريين. (4  اإلشراف عمى ضبط دوام المنتسبين لممدرسة من طالب ومعممين وا 
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 (413،ص0244توزيع الكتب الدراسية . ) الدويك وآخرون ،  (3
 العناية بتوفير ومتابعة صرف خطة المدرسة من الوسائل التعميمية . (2
 لممدرسة .إعداد الخطة التشغيمية والموازنة السنوية  (5
 إعداد الجداول المدرسية ، وتوزيع الميام عمى العاممين بعدالة . (3

أما الميام الفنية فيي "جميع الميام والواجبات المرتبطة بتغيير سموك          
المنتسبين إلى العممية التعميمية من معممين وطالب وأولياء أمور ، وذلك بغية تحقيق 

(، ويبرز ىنا محور 022،ص4111") األغبري ،األىداف التي تسعى المدرسة إلييا
الدراسة الحالية وثقميا األكبر ، وتنسجم كل من الميام اإلدارية الفنية والميام اإلدارية 

 في عالقة تكاممية ، يصعب معيا الفصل الواضح بين كل منيما .
 

الفنية ومن المناسب في ىذا المقام ذكر العوامل التي تحتم إيالء مدير المدرسة الميام 
 حقيا من االىتمام الالزم ، وىي :

انتقال محور العممية التربوية إلى الطالب، وىذا ما يحتم عمى مدير المدرسة  (0
 ( .57_55،ص0242االىتمام بو، ورعايتو بصورة شاممة)آل ناجي،

تعقد وظيفة مدير المدرسة لتشمل العديد من الواجبات ، وبروز دور  يشترك  (4
المشرف التربوي ، أال وىو دور التنمية المينية فيو مدير المدرسة مع 

 لممعممين وتطور أدائيم ؛ وىو دور فني بحت .
النظر إلى النظام التعميمي عمى أنو نظام مفتوح،  يؤثر في البيئة الخارجية  (3

بنفس الدرجة التي يتأثر بيا وىو ما يسمى بالمجتمع المحمي)آل 
 ( .57_55،ص0242ناجي،
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 الفنية لمدير المدرسة  مجاالت أداء المهام
 الطالب : -أ

نظرا لتطور مفيوم التربية وانتقال محور االىتمام إلى الطالب وتنميتو من جميع      
الجوانب العقمية والنفسية واالجتماعية والجسمية ، فإن اإلدارة المدرسية لزاًما ستوجو 

لفنية التي يضطمع جيودىا نحو رعايتو والعناية بو ، وفيما يأتي عرض ألىم الميام ا
 بيا مدير المدرسة نحو الطالب :

 . الوقوف عمى حاجات الطالب ، و مراعاة الفروق الفردية بينيم 
  دراسة مشكالت الطالب ، والوقوف عمى أسبابيا ، والعمل عمى إيجاد الحمول

 المناسب ليا  .
 . تقويم الطالب ، وتشخيص مواطن القوة  لتعزيزييا  و الضعف لعالجيا 
 مار قدرات الطالب و استعداداتيم ، وصقل مواىبيم ، وتمكينيم من استث

 ىواياتيم .
  توفير الظروف واألجواء المساعدة عمى عمميتي التعميم والتعمم ، والحياة

 ( .059،ص0241الديموقراطية لمطالب ) الخطيب وآخرون ، 
 المعلم  :  -ب

اتيم ، وحسن التعامل معيم، إن التنمية المينية لممعممين ، وجودة توجيو قدر        
عمى اعتبارىم خط المواجية األمامي المباشر الذي يعمل عمى تحقيق أىداف النظام 
التعميمي والتربوي ، كل ذلك يمثل ميام حساسة ، بالغة األىمية واألثر ، ومجاال رحبا 

 لعمل مدير المدرسة الفني . 
وفيما يمي عرض ألىم الميام الفنية التي يفترض بمدير المدرسة الناجح القيام       

 بيا عمى أكمل وجو : 
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  عقد المجالس الفنية مع المعممين عامةً ، وعمى وجو الخصوص معيم حسب
تخصصاتيم ومراحل تدريسيم لمناقشة األىداف التعميمية ومحتويات المناىج 

 يمية الالزمة .وطرق التدريس والوسائل التعم
  االطالع المستمر عمى األداء الفعمي لممعممين داخل الفصول، والمناشط

 الصفية واألعمال الكتابية : كراسات التحضير وسجالت التقويم واالختبارات .
   نتاج الوسائل تشجيع المعممين عمى االبتكار والتجديد في طرق التدريس وا 

 التعميمية وأساليب تقويم الطالب.
 العمل الفني في المدرسة بين التخصصات المختمفة والمراحل المتباينة  تنسيق

من ورش عمل ونماذج دروس ونشرات تربوية وخالفو .) حجي ، 
 ( .059-051،ص0240

  ، تطوير ميارات المعممين في اإلدارة الصفية ،أما بتدريبيم المباشر من قبمو
أو بتوجيييم إلى زيارة معمم متميز داخل أو خارج المدرسة ، أو باستقطاب 
المدربين إلى المدرسة ، أو إلحاقيم بما يعقد من دورات عمى مستوى اإلدارة 

 في مراكز التدريب التربوي . 
  المشرف التربوي لمخروج بعمل منظم وىادف ، بغية الرفع العمل التكاممي مع

 من أداء المعممين الصفي وتنميتيم مينًيا وتطوير مياراتيم الفنية .
  توجيو المعممين إلى مصادر المعرفة المختمفة من مراجع تربوية ومراكز بحثية

 ومواقع عمى الشبكة العنكبوتية .
  امج التعميمية واألساليب اإلشرافية .متابعة انتقال أثر التدريب التربوي والبر 

 المجتمع المحلي :  -ج
بما أن المدرسة تعمل في نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة الداخمية من منسوبي        

المدرسة من الطالب والمعممين والموظفين ، والبيئة الخارجية من أولياء أمور الطالب 
خاصة ومؤسسات المجتمع المدني ، لذلك والجيات اإلشرافية والمؤسسات الحكومية وال
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كان التعامل مع ىذه األطراف الداخمية والخارجية ميًما لمغاية كميمة فنية يضطمع بيا 
 مدير المدرسة الحديثة .

ىنا يبرز القائد التربوي في خمق جو أسري بين منسوبي المدرسة ، مع التركيز      
ائمة عمى أساس من االحترام والتقدير عمى أىمية بناء عالقة بين الطالب ومعممييم ق

والعطف والمودة ، وعمى درجة من األىمية أن ينتقل نمط العالقة ليشمل المعممين 
 والموظفين فيما بينيم البين .

ولكي ال تكون المدرسة في عزلة عن الجيات اإلشرافية ينبغي عمى مدير المدرسة     
 االىتمام باألمور التالية : 

 ميم ، وتقديم البيانات الدقيقة والحديثة عن واقع المدرسة ، الرد عمى التعا
والعمل بما يرد من توجييات صادرة عن الجيات اإلشرافية عمى شتى 

 مستوياتيا .
  تسييل ميام المشرفين التربويين ، وحسن التعامل وبناء عالقة إيجابية وبناءة

 معيم ؛ لما فيو تحقيق المصمحة العامة لممدرسة .
 حضور االجتماعات والورش التربوية التي تعقدىا الجيات  الحرص عمى

اإلشرافية ، وتفعيل ما يقدم فييا من توجييات وتوصيات لتصبح واقعا ممموسا 
 في الميدان التربوي  .

  وتتجمى أبرز الميام التي يضطمع بيا مدير المدرسة في مجال المجتمع
 المحمي  ) البيئة الخارجية ( فيما يمي :

 في مواعيدىا المحددة ، وتعريف  –مجالس اآلباء  –الس العمومية إقامة المج
أولياء أمور الطالب ببرامج المدرسة وأنشطتيا، وتشجيعيم عمى زيارة المدرسة 

 بصفة منتظمة ، ومن ذلك تقديم الدعوات العامة والخاصة  .
 . تأسيس ثقافة العمل التطوعي لخدمة الحي ومرافقو العامة 
  (473،ص0915المسح المجتمعي .) سمعان ومرسي ، االشتراك في برامج 
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  تزويد الصحف المحمية والمواقع اإللكترونية والمنتديات التعميمية بالبرامج
 واألنشطة واإلنجازات المدرسية .

  اإلفادة من الشبكة العنكبوتية بتأسيس موقع المدرسة وتقديم خدمات القبول
اسي ألبنائيم ، وفتح المجال والتسجيل وتعريف األسرة بمستوى التحصيل الدر 

تاحة الفرصة لمنقاش والنقد البناء  لاللتحاق بالبرامج واألنشطة إلكترونيا ، وا 
اليادف لتحسين األداء التعميمي واإلداري من خالل تمقي المقترحات والشكاوي 

 سواء بالرسائل الخاصة أو عن طريق المنتديات العامة .
  عطاؤىا االىتمام المناسب ومن تأسيس لجنة العالقات العامة بالمدر سة ، وا 

ذلك رئاسة مدير المدرسة ليا ، وعضوية الوكالء ، وتمثيل عدد من المعممين 
بناء عمى الكفاءة والقدرة والرغبة ، حتى تكون عمى المستوى المطموب في 

 األداء والعطاء .
 سابيع المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية ، كالمعايدات واأل

واأليام الخاصة : اليوم الوطني ، اإلنجازات الوطنية ، أسابيع المرور والشجرة 
والمينة ... وأكثر من ذلك المشاركة في تينئة أسر الحي ومواساتيم في 

 أحزانيم ، وتممس احتياجاتيم المختمفة .
  إقامة وتبني ودعم االحتفاالت والمعارض لمنسوبي المدرسة وأىالي الحي عمى

 سواء . حدٍّ 
  وضع صندوق لمشكاوي واالقتراحات ، والعناية بما يرد من منسوبي البيئة

 الداخمية أو الخارجية .
 معوقات أداء المهام الفنية لمدير المدرسة 

 نظر الباحث إلى ىذه المعوقات من أربع زوايا :      
فالمالحظ أن كثير من مديري المدارس  األولى : معوقات متعلقة بطبيعة المهمة :

ينصرف عن الميام الفنية نظرا لصعوبة أدائيا ، ومن جية أخرى لتكاثر وتجدد 
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األعمال اإلدارية التي تكون بتكميف من الجيات اإلشرافية ، وتتم المسائمة والمحاسبة 
 عمى أدائيا بصفة مباشرة وسريعة لسيولة ضبطيا ومتابعتيا .

وتتمثل في الكادر اإلداري والفني وضعفو عمى  متعلقة بالمدرسة : الثانية : معوقات
مستوى األداء وقبل ذلك وجود خمل عمى مستوى التوافر ، وقمة اإلمكانات المادية 
المدرسية المعينة عمى القيام بالميام الفنية كقاعات التدريب و المعامل والمسارح 

 مومات  . والوسائل التعميمية ووسائل االتصال وشبكة المع
وذلك بسبب اإلغراق في النمطية وعدم  الثالثة : معوقات متعلقة بمدير المدرسة:

الرغبة في التجديد ، كون الميام الفنية تمثل تحديًّا وعمالً غير تقميدي يحتاج إلعمال 
بداع ، ويتم تأديتو عن طريق العقل الواعي ، بينما الميام اإلدارية تحمل الطابع  فكر وا 

 البحت ، ويتم تأديتيا عن طريق العقل الال واعي .الروتيني 
 الرابعة : معوقات متعلقة بمجاالت األداء :

 وتبرز في ىذا المجال المعوقات التالية :  الطالب : -أ
  . ضعف دافعية الطالب لمتعمم والتعميم 
 . تدني رضا الطالب عن واقعيم التربوي والتعميمي 
 . ضعف تفاعل الطالب الصفي 
 د الطالب في حجرة الصف الدراسي الواحد .زيادة عد 
  ارتفاع نسبة اليدر : التأخر ، الرسوب ، التسرب) العارفة وقّران

 ( .07،ص0247،
 وتبرز في ىذا المجال المعوقات التالية :  المعلم : -ب

  صعوبة اإلشراف عمى معممين من مختمف التخصصات ، وتنميتيم مينًيا في
 اديمي الذي تمقاه.ضوء إعداد مدير المدرسة األك

  االعتقاد السائد بتعارض دور مدير المدرسة مع دور المشرف التربوي ) عبد
 ( 53-54، ص 4114اليادي ،
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   عزوف المعمم عن تطوير ذاتو مينيا ، ومرد ذلك عدم ربط التطوير الميني
 بامتيازات معنوية مؤثرة أو حوافز مادية مجزية .

 ت الحديثة في التدريس ، وقمة إلمامو عدم قدرة المعمم عمى توظيف التقنيا
 بأدوات التقويم وأساليبو ، وضعف مياراتو في االتصال الفعال مع الطالب .

  تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى المعمم السعودي. ) العارفة وقّران
 ( 07،ص0247،

 وتبرز في ىذا المجال المعوقات التالية :  المجتمع المحلي : -ج
  أمور الطالب لممجالس العمومية ، وغياب دورىم ضعف حضور أولياء

اإليجابي في التواصل مع المدرسة فيما يتعمق بشؤون التحصيل الدراسي 
 ألبنائيم ، فضال عن األنشطة والبرامج واالحتفاالت والمعارض والمناسبات .

  ،تدني مستوى الدعم الذي تقدمو مؤسسات المجتمع الخاصة لمبرامج واألنشطة
 تحمل مسؤوليتيا االجتماعية .وتخمييا عن 

  قصور ثقافة العمل التطوعي ، وتعاون أفراد المجتمع في تعزيز السموك
 (07،ص0247اإليجابي وتقويم السموك السمبي . ) العارفة وقّران ،

  قصور إيمان مدير المدرسة بدوره الريادي والضروري واألساسي في ىذا
 المجال واعتبار كل ذلك من الترف التربوي .

 

 لدراسات السابقةا
 مفهوم المهام الفنية بالدراسات المتعلقة القسم األول : 

(  0202( و مدعث )0203( و الشالش )4111يتفق كل من األغبري )         
( في تصنيف الميام إلى : إدارية وفنية . ويختمف معيم كل من     0241والشيري )
( حيث أضاف إلى الميام اإلدارية والفنية الميام المالية ، والشامخ  0997العموش )

( حيث 0204إلدارية والفنية ،والحبيب)( حيث أضافت الميام اإلنسانية إلى ا0201)
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أضاف الميام االجتماعية . والباحث يذىب إلى تصنيف الميام إلى إدارية وفنية ؛ 
حيث إنو من المنطقي أن تدرج المالية تحت الميام اإلدارية ، أما اإلنسانية 

 واالجتماعية فتدرج تحت الميام الفنية .
إلدارية عمى الميام الفنية في عمل مدير أما بالنسبة لمقول بغمبة الميام ا      

( و مدعث 0201( والشامخ)4115(والشراري)0991المدرسة فيتفق كل من الفواعرة)
( مع ىذا القول ، بينما يخالف ذلك كل من شحادة 0243( والعوفي)0202)
( ، ولدى الباحث قناعة باستحواذ الميام اإلدارية عمى الجزء 0243(والعابسي)0993)

ن عمل مدير المدرسة ، ومرد ىذه القناعة إلى العدد الكبير من الدراسات األكبر م
 العممية التي تؤيد ذلك ، والخبرة العممية لمباحث.

 

   المتعلقة بمجاالت أداء المهام الفنية القسم الثاني : الدراسات
عمى المجاالت الثالثة :  –حسب إطالع الباحث  –تتفق جميع الدراسات      

معمم والمجتمع المحمي . ولكن بعضيا يضيف إلى ما سبق ما يتعمق الطالب وال
بالمينة كفن وىما :عممية التخطيط وعممية تقويم المناىج . ومن تمك الدراسات دراسة  

 ( .4115( والشراري)0999( واليباىبة )0919البنتيتي )
ويوضح الباحث جانب التميز في ىذه الدراسة باستيداف مجاالت الطالب      

والمعمم والمجتمع لكونيا تمثل ما يسمى برأس المال البشري أو الموارد البشرية ، حيث 
يزعم الباحث بتفردىا من مدرسة إلى أخرى بصورة أكبر من عميمتي التخطيط وتقويم 
المناىج ، فيما أقل تفردا لوجود إدارة خاصة بالتخطيط عمى كافة مستويات الجيات 

سعودية موحدة وتقوم عمييا إدارة خاصة أيضا ، وىذا ما المسؤولة ، ولكون المناىج ال
 يستدعي توجيو الباحثين جيودىم إلى الموارد البشرية بصورة أكبر .
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   أداء المهام الفنيةمعوقات المتعلقة ب القسم الثالث: الدراسات 
( إلى أن مدير المدرسة يحتل المركز األول في 0241تذىب دراسة العوين)     

ترتيب المعوقات ، نظًرا لضعف إعداده وتأىيمو وتدريبو ، وحسب إطالع الباحث 
المحدود لم يجد من يعارضو أو يؤيده ، ويتفق الباحث معو في أىمية أثر ىذا المعوق 

 خرى .ولكن بنسب متساوية مع بقية المعوقات األ
( يبرز معوق طبيعة الميمة الفنية 0241( والعوين )0991وفي دراسة الفواعرة)     

الصعبة مقارنة مع الميمة اإلدارية ، باإلضافة إلى كثرة الميام اإلدارية وتجددىا مما 
من  –في حدود إطالعو المحدود  –يصرف غالبية الوقت لتنفيذىا ، ولم يجد الباحث 

 احث معيما .يعارضيما ، ويتفق الب
أما فيما يتعمق بأىمية المعوقات المتعمقة بمجاالت األداء المتمثمة في الطالب      

( و 0247والمعمم والمجتمع المحمي ، فيتفق عمى أىميتيا كل من العارفة وقران )
( ، ولكن بتركيز الدراسة األولى عمى المجاالت 4115( والغنيم)4115الحمياني)

األىمية ، أما الثانية فتركز عمى دافعية الطالب ، والثالثة  الثالث بدرجة واحدة من
عمى كفايات المعممين . والباحث يتفق مع الدراسة األولى في أىمية مجال الطالب أو 
المعمم أو المجتمع المحمي عمى حدٍ  سواء ، عندما يشكل أحدىم معوقا يحد من أداء 

 الميام الفنية لمدير المدرسة .
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 الدراسةنتبئج 
 إجابة السؤال األول :ما مفهوم المهام الفنية لمدير المدرسة في التعليم العام ؟

لإلجابة عن السؤال األول قدم الباحث مفيوما خاصا لمميام الفنية في ضوء مراجع 
البحث والدراسات السابقة وىو أنيا : األنشطة اليادفة الموجية إلى الموارد البشرية في 

 ( .4111ذات العالقة خارج المدرسة ، وىذا ما يتفق مع األغبري ) المدرسة والجيات 
 إجابة السؤال الثاني :ما مجاالت أداء المهام الفنية لمدير المدرسة في التعليم العام ؟

لإلجابة عن السؤال الثاني وفي ضوء المفيوم الخاص الذي قدمو الباحث والمتعمق 
فإن المجاالت تنحصر في الطالب والمعمم  بالميام الفنية في إجابة السؤال األول ،

(ومدعث 0203( والشالش )4111والمجتمع المحمي ، وىذا ما يتفق مع األغبري )
 ( .0241( والشيري )0202)

 إجابة السؤال الثالث :ما معوقات أداء المهام الفنية لمدير المدرسة في التعليم العام ؟
الثالث التي خمص إلييا الباحث في لإلجابة عن السؤال الثالث وفي ضوء المجاالت 

نتيجة السؤال الثاني ، فإن تدني دافعية الطالب ، وىذا ما يتفق مع دراسة 
(، وضعف كفايات المعممين وعزوفيم 0247(ودراسة العارفة وقران )4115الحمياني)

( ودراسة العارفة 4115عن تطوير ذواتيم مينيا ، وىذا ما يتفق مع دراسة الغنيم )
( ، وغياب المجتمع المحمي من المشيد التربوي واعتقاد المدير أن 0247وقران )

التواصل معو من الترف التربوي  ، ىي أبرز ما يمكن اإلشارة إليو من المعوقات التي 
 تقف في طريق مدير المدرسة ألداء ميامو الفنية . 

 
  



 

2117( 2ج) ابريل( 111العدد )  مجلة كلية التربية ببنها  

 

  108 

 املراجع : 
الفكر العربي ، ( : اإلدارة المدرسية الحديثة، دار 0243أحمد ، أحمد ) (0

 القاىرة  ، مصر .
( : اإلدارة المدرسية البعد التخطيطي  4111األغبري ، عبدالصمد ) (4

، دار النيضة العربية ، بيروت ، 0والتنظيمي المعاصر ، ط 
 لبنان.

( : مشكالت المشرف التربوي أثناء تطبيق 0241البابطين، عبدالرحمن )  (3
رسالة التربية وعمم  األساليب اإلشرافية ، بحث عممي منشور في

 ، الرياض ، السعودية . 01النفس ، العدد 
( : تقييم الحاجات التربوية لمديري المدارس  0919البنتيتي، حامد )  (2

الثانوية األكاديمية في األردن ، رسالة ماجستير غير منشورة . 
 عمان ، األردن.،نية دالجامعة األر 

والفنية واالجتماعية لمدير  ( : المسؤوليات اإلدارية0204الحبيب، فيد )  (5
بحوث المقاء الثاني لإلدارة التربوية ، جامعة  جمدالمدرسة ، م

 الممك سعود ، كمية التربية ، الرياض ، السعودية .
( : اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية ، دار الفكر 0240حجي ،أحمد )  (3

 العربي ، القاىرة ، مصر .
تطبيق أسس الجودة الشاممة في تطوير ( :  4115الحمياني، عبداهلل )  (7

األداء ، رسالة ماجستير غير منشورة ، األكاديمية العربية لمعموم 
 سكندرية ، مصر  .والتكنولوجيا ، اإل

( : اإلدارة واإلشراف التربوي اتجاىات 0241الخطيب وآخرون ، رداح ) (1
 ، دار األمل : أربد ، األردن .3حديثة ، ط 
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( : أسس اإلدارة التربوية والمدرسية  0244)  الدويك وآخرون ، تيسير (9
 ، دار الفكر العربي ، عمان ، األردن . 3واإلشراف التربوي ، ط 

( : الوظائف الحديثة لإلدارة المدرسية ، بحث  0995زاىر ، ضياء )  (01
 .  2، العدد  0عممي منشور في رسالة مستقبل التربية ، المجمد 

( : اإلدارة المدرسية الحديثة    ،  0915 ، محمد )ومرسي ،وىيب  سمعان (00
 ، دار الكتب ، القاىرة ، مصر . 0ط 

( : دور المساعدات في المدارس الثانوية الحكومية  0201 ، ىيا ) الشامخ (04
لمبنات بمدينة الرياض دارسة ميدانية ، رسالة ماجستير غير 
منشورة ، جامعة الممك سعود ، كمية التربية ، الرياض ، السعودية 

. 
( : الميام اإلدارية والفنية المنوطة بمديري  0993 ، حسين )دةشحا (03

المدارس الثانوية العامة في األردن ومدى تنفيذىم ليا  ، رسالة 
 ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن .

( : الميام اإلدارية والفنية التي يمارسيا  4115، عبدالرحمن ) الشراري  (02
العامة بمحافظة القريات من وجية نظر المعممين  مديري المدارس

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان ، 
 األردن .

( : ميام مديري المدارس والموجيين 0203، عبدالرحمن ) الشالش  (05
التربويين بمنطقة الرياض التعميمية دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير 

عود ، كمية التربية ، الرياض ، غير منشورة ، جامعة الممك س
 السعودية .



 

2117( 2ج) ابريل( 111العدد )  مجلة كلية التربية ببنها  

 

  110 

( : مدى ممارسة مديري المدارس لمياميم  0241 ، عبداهلل ) الشيري (03
اإلشرافية في محافظة بيشة التعميمية ، رسالة ماجستير غير 

 ، السعودية .لرياض، اجامعة الممك سعود ، كمية التربيةمنشورة ، 
مدير المدرسة الثانوية في أداء ( : مدى فعالية 0243 ، سعد ) العابسي (07

ميامو الفنية دراسة ميدانية في منطقة عسير التعميمية ، رسالة 
ماجستير غير منشورة ، جامعة الممك سعود ، كمية التربية ، 

 الرياض ، السعودية .
( : معوقات تطبيق الجودة  0247أحمد )  وقّران ، ة ، عبد المطيف العارف (01

حوث المقاء السنوي لمجمعية السعودية في التعميم العام ، مجمد ب
 لمعموم التربوية والنفسية ، الرياض ، السعودية .

( : اإلشراف التربوي مفاىيمو وأساليبو ، الدار  4114جودة )  عبد اليادي ، (09
 العممية ، عمان ، األردن .

( : دور برنامج تدريب مديري ومديرات المدارس  0997 ، نايف )العموش (41
األساسية في محافظة المفرق في إكسابيم الكفايات المينية ، 
 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، أربد ، األردن .

التوازن بين الميام اإلدارية والفنية لدى مدير ( :  0243 ، أحمد )العوفي (40
ائف كما يدركو المعممون ، رسالة المدرسة الثانوية بمحافظة الط

 ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ، السعودية .
( : مدى إلمام مديري المدارس المتوسطة  0241، عبدالمطيف ) العوين  (44

والثانوية في مدينة الرياض بمياميم اإلشرافية والمعوقات التي تحد 
ة الممك سعود ، كمية منو ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامع

 التربية ، الرياض ، السعودية .
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( : تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة وعالقتيا  4115، أحمد ) الغنيم  (43
بالكفاية المينية لدى المعممين في المدارس الثانوية الحكومية 
بالمدينة المنورة ، بحث عممي منشور في مجمة جامعة أم القرى ، 

 . 4، العدد 07المجمد 
( : دور مدير المدرسة الثانوية كمشرف تربوي   0991، سامي )  الفواعرة  (42

 مقيم، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك، أربد، األردن .
( : الممارسة الفعمية لدور مدير المدرسة الثانوية  0202سعيد )   مدعث ، (45

،  اإلداري والفني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى
 مكة المكرمة ، السعودية .

( : دور مدير المدرسة كموجو تربوي مقيم ، 0201محمد )  المنيف ، (43
 مطبعة البيكرية ، الرياض ، السعودية .

( : اإلدارة الفاعمة لمدرسة المستقبل في القرن 0242آل ناجي ، محمد ) (47
 الحادي والعشرين ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية .

( : تقييم الحاجات اإلدارية والفنية لمديري  0999، ىارون )   ليباىبةا (41
المدارس الريادية في األردن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 الجامعة األردنية ، عمان ، األردن .
 ( : تطوير التعميم في المممكة العربية السعودية . 0205 ) وزارة المعارف  (49

ظمة لمدارس التعميم العام في المممكة ( : القواعد المن 0241 )  وزارة المعارف
 العربية السعودية . الطبعة األولى.


