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المستخلص
ىدفت الدراسة الكشف عن مدي تأثير معوقات اإلدارة المدرسية في مدارس األساس بمدينة

بورتسودان ،والتعرف عمي الفروق بين تصورات مديري المدارس األساسية بمحمية بورتسودان،
نحو معوقات اإلدارة المدرسية تعزي لمتغيرات (المؤىل العممي ،النوع ،عدد سنوات الخبرة) ،

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة ( )600معمم ومعممو ،تم اختيار

عينة الدراسة من ( )50معمما ومعممة  ،بنسبة ( )%8.2من مجتمع الدراسة فاستخدمت الباحثة

عينة عشوائية طبقية من المجتمع األصل تم توزيع أداة الدراسة عمييم ،واعتمدت الدراسة عمي
أداة اإلستبانة  ،وخمصت الدراسة عمي أىم النتائج :

 .1تأثير المعوقات عمي اإلدارة المدرسية لدى مديري المدارس األساسية بمحمية بورتسوودان وحودة

الشرقي من وجية نظر المعممين وجاءت في معظم العبارات بدرجة مرتفعة جدا .

 .2ضووعف التواصوول بووين اإلدارة والمعممووين ،ضووعف توودريل المعممووين عمووي أسوواليل التواصوول مووع
المجتمووع ،وموون المعوقووات التووي ةانووت ليووا درجووة تووأثير ةبي ورة موون محووور المعوقووات اإلداريووة قمووة
الحوافز المينية لمدير المدرسة عدم مالئمة البرامج التدريبية لممودراء المودارس موع الواقوع التعميموي

 ،ةثرة عدد التالميذ في الصف الواحد.

 .3عدم وجوود عالقوة ذات بوين تصوورات موديري األساسوية بمحميوة بورتسوودان وحودة الشورقي نحوو
معوقات اإلدارة المدرسية تعزي لمتغير النوع  ،مما يدل عمي أن نوع المعمم .

 .4توجوود فووروق بووين تصووورات مووديري الموودارس األسوواس بمحميووة بورتسووودان وحوودة الش ورقي نحووو

معوقات اإلدارة المدرسوية تعوزي لممسوتوي التعميموي لصوالد المودراء حمموة الشويادات فووق الجامعيوة
أي العميا (ماجستير  /دةتوراه).

 .5توجد فروق عند مستوي ( )0.05بوين متوسوطات تصوورات موديري المودارس األساسوية بمحميوة

بورتسووودان نحووو معوقووات اإلدارة المدرسووية تعووزي لمتغيوور (لعوودد سوونوات الخب ورة) لصووالد المعممووين

ذوي سنوات الخبرة من ( -10فأكثر) .

Abstract
The study aimed at detecting the impact of the obstacles the school
administration basically Schools locality Port Sudan, identify statistically
significant differences between the perceptions of secondary school
principals locality Port Sudan about the obstacles the school
administration attributed to the variables (qualification, type, number of
years of experience), the study used the descriptive approach , the study
population and numbered (600) teacher and mentor, has been chosen
sample of the study (50) teachers, by (8.2%) of the study population used
the researcher damn random stratified than the original community was
distributed study them a tool, and the study relied on the tool
questionnaire , the study concluded that the most important results:
. The effect of obstacles on the school administration at the basic schools
locality Port Sudan and eastern unit managers from the point of view of
the teachers came in most of the ferries are very high degree.
2. poor communication between management and teachers, poor teacher
training to communicate with the community methods, and the obstacles
that they have a large extent the impact of the axis of administrative
obstacles the lack of professional incentives to the director of the school
inadequate training programs for school principals with educational
reality, the large number of pupils per class .
3. There are no statistical correlation between the perceptions of the
fundamental principals of Port Sudan in the east towards the unit
impediments school administration due to the variable type relationship,
which indicates that the type of teacher (boys/girls).
4. There are significant differences between perceptions of school
principals base in Port Sudan and the unity of the east towards the school
management constraints attributable to the level of education for the
benefit of managers degrees above any university graduate differences
(MSc / PhD).
5. There are statistically significant differences at the level (0.05) between
the mean between the perceptions of secondary school principals in Port
Sudan about the obstacles the school administration due to the variable
(the number of years of experience) for the benefit of teachers with years
of experience (10 and over).
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خالصة النتائج والتوصيات والمقترحات
النتائج :
لقد أسفرت الدراسة عن أىم النتائج التالية :

 .1ت ووأثير المعوق ووات عم ووي اإلدارة المدرس ووية ل وودى م ووديري الم وودارس األساس ووية بمحمي ووة
بورتسودان وحدة الشرقي من وجية نظر المعمموين وجواءت فوي معظوم العبوارات بدرجوة
مرتفعة جدا .
أهم تلك المعوقات اتضحت في :
 .1ضووعف التواص وول ب ووين اإلدارة والمعمم ووين ،ضووعف ت وودريل المعمم ووين عم ووي أس وواليل
التواص وول م ووع المجتم ووع ،قم ووة الحو ووافز الميني ووة لم وودير المدرس ووة ع وودم مالئم ووة البو ورامج
التدريبية لممدراء المدارس مع الواقع التعميمي  ،ةثرة عدد التالميذ في الصف الواحد.

 .2عوودم وجووود عالقووة ذات ارتبوواة إحصووائية ب وين تصووورات مووديري األساسووية بمحميووة
بورتسودان وحدة الشرقي نحو معوقات اإلدارة المدرسية تعزي لمتغير النوع  ،مموا يودل
عمي أن نوع المعمم (بنين/بنات).

 .3توجوود فووروق ذات د لوة إحصووائية بووين تصوورات مووديري الموودارس األسوواس بمحميووة
بورتس ووودان وح وودة الش وورقي نح ووو معوق ووات اإلدارة المدرس ووية تع ووزي لممس ووتوي التعميم ووي
لصالد المدراء حممة الشيادات فوق الجامعية أي العميا (ماجستير  /دةتوراه).

 .4توجو وود فو ووروق ذات د لو ووة إحصو ووائية عنو وود مسو ووتوي ( )0.05بو ووين متوسو ووطات بو ووين

تصورات مديري المدارس األساسوية بمحميوة بورتسوودان نحوو معوقوات اإلدارة المدرسوية

تعووزي لمتغيوور (لعوودد سوونوات الخب ورة) لصووالد المعممووين ذوي سوونوات الخب ورة موون (-10
فأكثر) .
التوصيات :
أن مدير المدرسة ىو أكثر من يشعر بمشةالتيا  ،وعميو أن يبحث عن أوجو
العالج الممةنة با تفاق مع المسولين في و ازرة التربية ،وأن يسعى لكسل ثقة
المجتمع ويوحد الجيود لتحقيق أىداف مدرستو .ومن التوصيات ما يمي :

 .1وضع أسس عممية دقيقة ختيار واعداد وتدريل عناصر اإلدارة المدرسية.
 .2تجنل التداخل في اختصاصات اإلدارة المدرسية.
 .3تطوير قنوات ا تصال بين اإلدارة المدرسية واإلدارة التربوية.
 .4تخصيص فنيين مدربين عمى تشغيل وصيانة األجيزة والتقنيات التربوية.
 .5تشجيع اإلدارة الديمقراطية عمى ةل مستويات اإلدارة في المنظمات التربوية.
 .6حوةمة اإلدارة المدرسية من خالل اإلدارة العميا.
 .7تطوير أنظمة ا تصال التعميمي بين اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية.
المقترحات :
 .1إجراء دراسة مقارنة في معوقات اإلدارة المدرسية وعالقتيا باإلدارة التربوية في
الو يات الشرقية الثالث (البحر األحمر ،ةسال ،القضارف).

