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انضغىط اننفسية انتي تىاجه مذيري
املذارس انثانىية

مدٌرٌة التربٌة  /دٌالى

احمد مالك إبراهٌم

مهخص انبحث
تعد المدرسة المؤسسةة المعدةدا التربٌةه تةً تعةم لكةى الب ٌةر مةا المب ةا
المتعابتة المتفالكة التً ٌ عبس أ رها لكى المخرجا المتم كة ً تحصةٌ الاالةه
مبتسباتتم ا جازاتتم ً مجاال مت لة مختكفة تتعكق بالم تج الدراسً بمفت مه
العام إستاما المدرسة ً البٌئة المحٌاة  ،تتأ ر هذه المخرجا تأ ٌرا اضحا
بفرٌةةق العمة مةةا المعكمةةٌا اإلدارٌةةٌا المؤسسةةا األخةةر التةةً تعةةارك المدرسةةة
متامتا لتحدٌق أهةدا تا برامجتةا بمةا ٌةؤ ر ةً لمة إدارا المدرسةة و تتجكةى أهمٌةة
اإلدارا المدرسٌة ً إستامتا ً تربٌة الفرد إلداده لكحٌاا بما تد م به المدرسة ما
ت عئة األجٌا ب صفتا إحد الد الرئٌسٌة المعكمة ً المجتمع تمده بربائز تضةة
دلائم ابتة و
اا لكضغ ا ال فسٌة تةأ ٌرا ةً حٌةاا اإل سةاا مسةت ٌا أدائةه اسةتدراره ال فسةً
السةةٌما اا الخبةةرا المؤلمةةة التةةً ٌتعةةر لتةةا المةةرو حسةةه عةةدتتا تةةدخ ةةً مةةا
ٌسمى (األحداث الضاغاة) التً تد ع الفرد الةى اسةتجابا ٌبة ا الةبع م تةا بعٌةدا
لا حالته الابٌعٌةو قد ٌتعر مدٌر المدارس ال ا ٌة ً أ او تأدٌتتم لمكتم الى
ضغ ا عتى قد تب ا تٌجة ضغ ا مرضٌة أ ظر ف عتى تة عبس لكةى المةدٌرٌا
ً أ او ممارستتم أللمالتم و
لةةذلك تمربةةز معةةبكة البحةةث ح ة التعةةرف لكةةى الضةةغ ا التةةً تعٌةةق مةةدٌر
المدرسة ال ا ٌة لا تحدٌق المزٌد ما التددم اإلبداع ً لمكه تتجكى أهمٌة البحث
الحالً بأ ه ٌسعى الى تم الضغ ا ال فسةٌة التعةرف لكٌتةا تأ ٌرهةا ةً أداو مةدٌر
المدرسة ال ا ٌة لبةً سةتم ةً الحةد مةا تأ ٌرهةا مةا خة إٌجةاد ال سةائ ال زمةة
لكتخفٌف ما حدتتا تأ ٌرها ال فسً ذلةك مةا خة التمةاد اسةتمارا اسةتبٌاا تة زع
لكى مدراو المدارس ال ا ي و
بعد معالجة ال تةائج التةً تةم الحصة لكٌتةا إحصةائٌا ت صةك ا الةى االسةت تاجا
اآلتٌة :
 oالمحور األول  :بٌا إدارا المدرسة بٌا المدٌرٌة العامة لكتربٌة و
اا لدم تة ٌر الابعةا الحدٌ ةة مةا البتةه الم تجٌةة لكاكبةة ةً بةدو السة ة الدراسةٌة
بةةاو المخاابةةا بةةٌا المدٌرٌةةة العامةةة لكتربٌةةة إدارا المدرسةةة بةةذلك التدٌةةٌم الةةذي
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ٌجده مدٌر المدرسة غٌر م صف بحده غٌرها ما األم ر التً ٌجدها مدٌر المدرسة
ال ا ٌة ضغ اا تتسبه بتا المدٌرٌة العامة لكتربٌة و
 oالمحور الثانً  :بٌا إدارا المدرسة بٌا الاكبة و
إا متابعة أ لٌاو أم ر الاكبة الب ائتم تباد تب ا قكٌكة ا معد مة ما خ الدٌةام
بزٌارا إدارا المدرسة لد مرا خ الس ة الدراسٌة ل اة ع لكةى مسةت اهم
العكمً األخ قً لبً ٌسةالد ا إدارا المدرسةة ةً تدة ٌم أب ةائتم بةذلك ضةعف
دا عٌةةةة الاةةة ه حةةة الت ةةةا س ةةةً التحصةةةٌ العكمةةةً لجةةة ئتم الةةةى الةةةدر س
الخص صةةٌة لةةد مدرسةةٌتم تةةأخرهم لةةا الةةد ام بةة هةةذا غٌرهةةا ٌزٌةةد مةةا
الضغ ا ال فسٌة لد مدراو المدارس الذٌا ٌععر ا بعةع ر أبة ي تجةاه الاالةه
الذي ٌجد ه غٌر مبا بدراسته مستدبكه الدراسً و
 oالمحور الثالث  :المتام اإلدارٌة و
ما األم ر العائعة ةً هةذا ال قة لةدم تة ر األب ٌةة المدرسةٌة حةظ اا ه ةاك
مدرسةتٌا ا ة ث مةةدارس تت ةةا ه بالةةد ام ةً الب اٌةةة ال احةةدا التةةً ربمةةا لةةدد
صف تا ال تبفً لفتح مختبر البٌمٌاو الفٌزٌاو األحٌاو غٌرها و مما ٌةؤ ر ةً
لةةدم إمبا ٌةةة الاالةةه مةةا االسةةتفادا مةةا المةةادا العكمٌةةة معةةاهدا التجةةاره اذا
حظ ا تةا تفتدةر الةى ابسةا مد ماتتةا بةذلك م جة دا
ت ر هذه المختبرا
الدرجا الدٌ د غٌرها ما هذه األم ر التةً قةد
المدرسة ما ال ائق سج
تسبه ضغ اا لد مدراو المدارس ال ا ٌة ً بٌفٌة المحا ظةة لكٌتةا ت ٌرهةا
لكاكبة و
ً ض و االست تاجا أل ه جاو ت صٌا الباحث لكى ال ح األتً :
 )1ت ة ٌر الابعةةا الحدٌ ةةة مةةا البتةةه تجتٌةةز المةةدارس بتةةا قب ة بةةدو الةةد ام ةةً
المدارس بإلداد تبفً لب مدرسة و
بةٌا أدار المةةدارس مدٌرٌةة التربٌةةة م ة
 )2التمةاد اةةرد حدٌ ةة ةةً المراسة
بٌ تا و
رباتا بعببة اال تر لبً تست لمكٌة المراس
 )3التمةةاد العدالةةة الم ضةة لٌة ةةً تعامةة المدٌرٌةةة العامةةة لكتربٌةةة مةةع مةةدٌري
المدارس
 )4تعجٌع ا عداد مجالس اآلباو المعكمٌا ت ٌق الصكة بٌا المدرسة أ لٌةاو أمة ر
الاكبة و
 )5تعةةجٌع الاكبةةة حة العمة المدرسةةً ارتفةةاع مسةةت التحصةةٌ بتدةةدٌم الحة ا ز
اإل ابة الدائمة تخصٌص الج ائز لكمتف قٌا م تم و
 )6ت ٌر األب ٌةة المدرسةٌة ةً مختكةف الم ةااق تة ٌر ال سةائ التعكٌمٌةة ب صةفتا
ل ام مسالدا ً التعكم و
 )7ضر را تعا ا المدٌرٌة العامةة لكتربٌةة مةع إدارا المةدارس تةذلٌ الصةع با
التةةً ت اجةةه العم ة المدرسةةً ت ة ا ر الحةةراس حفاظةةا لكةةى م ج ة دا المدرسةةة
التخفٌف ما قكق المدٌر بعأا حماٌتتا و
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 -1-1املقذمة وأهمية انبحث :
أصبح ضغ ا الحٌةاا اال فعةاال مةا اخاةر الظة اهر المعدةدا التةً تتةدد
حٌاا اإل ساا المعاصر ً تفالكه تعامكه مع البٌئةة المحٌاةة بةه  ،مةا ٌترتةه لكٌتةا
ما أ ار فسٌة سكبٌة الحٌاا العصرٌة تتمٌز بتعر اإل ساا لب ٌر ما م اقف الفع
اإلحباا ً تحدٌق رغباته إعباع حاجاته  ٌ ،فعة اإل سةاا تٌجةة لةذلك ٌتةألم لمةا
ٌاكه م ه و مما ٌؤدي الى ق له تح اةأا الضةغ ا ال فسةٌة سةٌارا اال فعةاال
لكى ب عاا ٌد م بهو
إا األزما ال فسٌة العدٌدا أ الصدما اال فعالٌةة أ أي اضةاراه ةً ل قةة
الفرد مع غٌره ما األ راد لكى مست البٌ أ المدرسة ا المجتمع غٌر ذلةك مةا
الصع با التً ٌجابتتا الفرد ً حٌاته  ،بة حالةة مةا هةذه الحةاال ا
المعب
بعضتا ما الست اا تد ع العخص الى حالة ما الضٌق الت تر الدكق و
 -2-1مشكهة انبحث :
تعد الضغ ا ال فسٌة لمدٌري المدارس ال ا ٌة ما أب ر الظ اهر خا را لما لتا
ما ا ار سكبٌة المتم كة ً اإلجتاد اإل تاك االحتراد ال فسةً  ،ه ةاك العدٌةد مةا
الع ام التً تؤدي الى زٌادا هذه الضغ ا م تا تبكٌف مدراو المةدارس بالمسةئ لٌا
ال اجبا الخارجة لةا اةاد لمكةه األساسةً م ة لجةاا اال تخابةا لجةاا التعةداد
السبا ً غٌرها  ،بذلك تدرٌس بع الحصص ب را لدد الت مٌةذ ةً الصةف ف
ل قته بالمدرسٌا غٌرها و ممةا ٌةؤدي ةً ال تاٌةة الةى قكةة الدا عٌةة دةداا الدةدرا
لكى اإلبداع ً العم الدٌام بجمٌع ال اجبا بصة را ألٌةه ظتة ر حالةة التعةاؤم
ال مباالا و تتضح أهمٌة البحث الحةالً ةً ا ةه محا لةة لكمٌةة مةا الباحةث لكتعةرف
لكى الضغ ا ال فسٌة التً ت اجه مةدٌري المةدارس ال ا ٌةة حتةى ٌةتم إٌجةاد ال سةائ
ال زمة لتخفٌف حدا هذه الضغ ا التدكٌ ما أ ارها السكبٌة و
 -3-1أهذاف انبحث :
ٌتدف البحث الحالً التعرف لكى الضغ ا ال فسٌة التً ت اجه مدٌري المةدارس
ال ا ٌة ( ً قضاو المددادٌة بمحا ظةة دٌةالى) أ ةاو لمكتةم مةا جتةة ظةر المةدٌرٌا
أ فستم ضع بع الحك الم اسبة و
 -4-1جماالت انبحث :

 -1-4-1اجملال انبشري :
مدٌر المدارس ال ا ٌة ً قضاو المددادٌة بمحا ظة دٌالى و
 -2-4-1اجملال أنزماني :
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 -3-4-1اجملال املكاني :
المةةدارس ال ا ٌةةة ةةً قضةةاو المددادٌةةة التةةً تضةةمتا مدٌرٌةةة تربٌةةة المددادٌةةة
التابعة لمدٌرٌة تربٌة محا ظة دٌالى و
 -5-1حتذيذ املصطهحات :
التعلٌم الثانوي :
هةةً المرحكةةة التةةً تجمةةع بةةٌا المرحكةةة المت سةةاة المرحكةةة اإللدادٌةةة أي الفتةةرا
العمرٌة بٌا  19-13س ة و
( إا مرحكة الدراسة المت سةاة تعتبةر تةرا ا تدالٌةة تبة ا خ لتةا درجةة مة الفةرد
سرٌعة مصح بة بعدم االستدرار الراحة  ،تظتر اخت ا ً ال ضج البةد ً ةً
بع األحٌاا تغكه لكٌتم العاافة قد ٌظتر قكدا ب ٌةرا مةا ٌمٌكة ا إلةى االسةتد لٌة
إظتار العخصٌة ٌكٌتةا مرحكةة الدراسةة اإللدادٌةة التةً ٌبة ا ٌتةا ابتمةا ال ضةج
()1
ارتفاع مست البفاوا الجسمٌة  ،تب ا هذه الفتةرا تةرا المراهدةة لةد الفةرد )
و
الضغوط النفسٌة :
هً تغٌر داخكً ا خارجً ما عأ ه اا ٌؤدي الى استجابة ا فعالٌة حةادا مسةتمرا
( )2و لر تا راٌبا ( اا الضغ ا لبارا لا ظام استجابة لحاال ضاغاة تتب ا
()3
سٌ ل جٌة فسٌة س او مباعرا ا غٌر مباعرا )
الضغ ا ما ظام تفال
 -2انذراسات اننظرية وانذراسات املشابهة :
 -1-2الدراسات النظرٌة :
الضةةغ ا ال فسةةٌة  :الضةةغ ا مفتة م ٌعةةٌر الةةى درجةةة اسةةتجابة ا سةةك ك  ،ه ة
التعبٌةةر الظةةاهري لكفةةرد لألحةةداث ا المتغٌةةرا البٌئةةة ةةً حٌاتةةه الٌ مٌةةة  ،هةةذه
المتغٌرا ربما تب ا مؤلمة تحدث بع اآل ار الفسٌ ل جٌة و مع اا تكةك التةأ ٌرا
تختكف ما عخص الى أخر تبعا لتب ٌا عخصٌته خصائصه ال فسٌة التً تمٌزه لا
اآلخرٌا  ،هً ر د ردٌة بٌا اال راد ( )4و
اذا استمر هذه الضغ ا مدا ا ٌكة ربما تب ا ه اك خا را ً بع األحٌاا
تسةةبه اخةةت ت ظةةٌم السةةك ك الةةذي ربمةةا ٌةةؤدي الةةى بع ة األمةةرا السةةٌب ماتٌة
الجسةةمٌة  ،مةةا رد د الفعة ال فسةةٌة تكةةك الع قةةا الفسةةٌ ل جٌة اإلدرابٌةةة العاافٌةةة
( - )2عجبط ادًذ صبنخ ؛ طشق انزذسٚظ ف ٙانزشثٛخ انشٚبضٛخ (ثغذاد،يطجعخ انزعهٛى انعبنٔ ٙانجذش انعهًٙ
)2892،ص. 271
( )3عجذ انغزبس اثشاْٛى ؛االكزئبة اضطشاة انعصش انذذٚش (انكٕٚذ ،عهى انًعشفخ  )2889،ص. 229
(ْ )4بسٌٔ رٕفٛك انششٛذ٘ ؛ انضغٕط انُفغٛخ  ،طجٛعزٓب  ،ثشَبيج نًغبعذح انزاد ف ٙعالجٓب (انمبْشح  ،صْشاء انششق
 )2893 ،ص. 33
(4) Selye ,H.the stross of life .New york; Megraw –Hill com.1978.P131 .
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ال جه األلةم ةً
السك بٌة التً قد تتضما العع ر بالتعه الغ ٌاا تدكص لض
اإلحسةةاس بالضةةٌق االخت ةةاد الع مةةا اإلدرابٌةةة التةةً تتضةةما دةةداا
العضة
()5
الذابرا العجز لا تذبر األسماو الصع بة ً اتخاذ الدرار الم اسه و
كيف تتكىن انضغىط :
قد ت عأ الضغ ا ما داخ العخص فسه  ،تسمى ضغ اا داخكٌةة  ،ا قةد تبة ا
ما المحٌا الخارجً  ،م العم  ،الع قة مع األصدقاو االخت ف معتم ً الرأي
 ،أ خ ا مع عرٌك الحٌاا  ،أ م عخص لزٌز  ،أ التعةر لم قةف صةادم
مفاجئ ووو تسمى ضغ اا خارجٌة و لكى العم م اا الضةغ ا سة او با ة داخكٌةة
الم عةةأ تٌجةةة ا فعةةاال أ ضةةغ اا خارجٌةةة متم كةةة ةةً أحةةداث الحٌةةاا  ،أ تةةا تعةةد
استجابا لتغٌرا بٌئٌة ()6و
اذ ٌتعر اإل ساا لكضغ ا المختكفة باسةتمرار ٌسةتاٌع اا ٌعٌةد ت از ةه بعةب
سةةرٌع حةةا ا تتةةاو الم قةةف الضةةاغا ا مةةد قدرتةةه لكةةى الم اجتةةة الماا لةةة ةةً
التحم  ،العخصٌة اإل سا ٌة ذا خصائص ٌتمٌز بعضتا لا البع األخر بع
الع ام الضاغاة تعب لبئا لكى أ ماا معٌ ة مةا العخصةٌا  ،ةً حةٌا تسةتاٌع
أ ماا أخر تحمكتا ما م تصرٌفتا بالعب الذي ال ٌتةرك ا ةرا لةد الفةرد ،أٌضةا
تتدخ المب ا البٌ ل جٌة ً قدرا التحم ق ا أجتزا الفرد البد ٌة ( )7و
ٌمبةةا قٌةةاس الضةةغا ال فسةةً ل ةةد اإل سةةاا بعةةدا سةةائ ا أد ا مةةا تكةةك
األد ا أد ا الدٌاس ال فسً المستخدمة لد المختصٌا ً م ض ع الدٌاس ال فسً
ا اإلبكٌ ٌبةةً و تبة ا تكةةك األداا امةةا مبت بةةة  ،أي لةةا ارٌةةق اإلجابةةة لكةةى بعة
األسئكة  ،م تحسه اإلجابا لتستخرج سبة اإلجتاد ا بمٌةة الضةغ ا ال اقعةة لكةى
الفةةرد  ،ا ٌدةةاس ب اسةةاة أجتةةزا لمكٌةةة تدةةٌس الت ة ازا الحربةةً العدكةةً ا ق ة ا
اال فعاال عدتتا ( )8و
 -2-2انذراسات املشابهة
 -1-2-2الضغغوط النفسغٌة التغغً توادغر مغدٌري المغغدار
دمحم مخلف وكرٌم ناصر علً (.)9

األساسغٌة للبغاحثٌ احمغغد

( )6دغٍ دمحم ظبْش  ،انضغٕط انُفغٛخ انزٚ ٙزعشض نٓب يعهً ٙانًذاسط اال ثزذائٛخ  ،يجهخ انزشثٛخ  ،انغُخ انشاثعخ ،
ُٚبٚش  /يبسط  ، 2884ص .597
( )7نُذل دافٛذٔف؛ يذخم عهى انُفظ ( ثٛشٔد ،داس يبكجشْٔٛم نهُشش  )2891،ص. 727
(7) Kobasa ,S,styess ful life . events personality and health an inquiry to hardiness. Journal
of personality and social psychology , 1979, P.126 .
(8)Arerill,J,R.Personal control over aresive stimuli and it Relation ship to stsess .J.of
Psychological Bulletin . 1973 .Vol 8o.P. 286 .
( – )8ادًذ دمحم يخهف ٔكشٚى َبصش عه ٙ؛ انضغٕط انُفغٛخ انز ٙرٕاجّ يذٚش٘ انًذاسط االعبعٛخ  ،يجهخ انفزخ  ،كهٛخ
انزشثٛخ االعبعٛخ  ،انعذد  43عُخ .3113
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و.و .ادًذ يبنك اثشاْٛى

هد الدراسة الى التعرف لكى الضغ ا ال فسةٌة التةً ت اجةه مةدٌري المةدارس
األساسٌة ً أ او تأدٌتتم ألمالتم حا لة تةم لتةذه الضةغ ا ال فسةٌة تأ ٌرهةا ةً
أداو مدٌر المدرسة األساسٌة و التمد لٌ ة بكغة  36مدٌر ا ٌم ك ا  36مدرسة ً
بغداد و
 -2-2-2الضغوط النفسٌة لدى المعلمغٌ وحادغات م اشردغادٌة للباحغث ٌوسغف عبغد
الفتاح دمحم(. )11
استتد دراسة الت ا ق المت ً ل قته باالحتراد ال فسةً لةد المعكمةا اذ لةد
الباحث االحتةراد ال فسةً مؤعةر ا لكضةغ ا ال فسةٌة لةد المعكمةا و عةمك العٌ ةة
 125معكمةةة برٌةةا األافةةا ةةً الب ٌ ة ابةةق الباحةةث لكةةٌتا مدٌةةاس االحتةةراد
ال فسةةً مدٌةةاس أخةةر لكت ا ةةق المت ةةً لكةةى ةةق األ م ة ذج التفةةالكً (لتارٌس ة ا )
ٌتضما هذا األ م ذج بعدٌا هما إدراك الفرد م ئمة ذاته لمتاكبةا المت ةة (الةذا )
مد إدراك الفرد م ئمة المت ة لحاجته ال فسٌة ال ظٌفٌة تبٌا ما ال تائج لدم ت ر
ل قة الت ا ق المت ً االحتراد ال فسً و
 -3إجراءات انبحث :

 -1-3منهج انبحث :
تكجأ البح ث العكمٌة ً ح معب تتا الى اختٌار م تج ٌت وم ابٌعة المعبكة ،
التمادا لكى اا الم تج ه ( الارٌدة ا األسةك ه الةذي ٌ تتجةه الباحةث ةً بح ةه ا
دراسة معبكته ال ص الى حك لتا ) ( )11لكٌه اسةتخدم الباحةث المة تج ال صةفً
بأسك به المسحً و
 -2-3جمتمع انبحث وعينته :
تحدد مجتمع البحث بمدٌري المدارس ال ا ٌة ً قضاو المددادٌة بمحا ظةة دٌةالى
ال احً الدر ح لتا التً تضمتا مدٌرٌة تربٌة المددادٌة ضةما ااقتةا اإلداري
و عةةمك لٌ ةةة البحةةث المةةدارس ال ا ٌةةة (المت سةةاة اإللدادٌةةة) لكب ةةٌا الب ةةا
المختكاة التً بكة لةددها  76مدرسةة بةذلك تبة ا العٌ ةة مم كةة لمجتمةع البحةث
بأبمكه الجد رقم ( ٌ )1ضح المدارس و
ددول رقم ( )1عدد المدار ودنس ا
لدد
جس
ع المدرسة
المدارس
المدرسة
(ٕٚ – )21عف عجذ انفزبح دمحم ؛ انضغٕط انُفغٛخ نذٖ انًعهًٔ ٍٛدبجبرٓى اإلسشبدٚخ  ،جبيعخ لطش  ،يجهخ انجذٕس
انزشثٕٚخ  ،انعذد  26عُخ . 2888
( – )22عجذ انفزبح انعٛغٕ٘ ٔعجذ انشدًٍ انعٛغٕ٘ ؛ يُبْج انجذش انعهً ٙف ٙانفكش اال عالئ ٙانفكش انذذٚش ،
ثٛشٔد ،داس انشارت انجبيعٛخ  ، 3112 ،ص. 24
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1
2
3
4
5
6
7
8

مت سا
الدادي
ا ي
مت سا
الدادي
ا ي
مت سا
ا ي
المجم ع

و.و .ادًذ يبنك اثشاْٛى

ب ٌا
ب ٌا
ب ٌا
با
با
با
مختكا
مختكا

9
9
7
4
4
5
16
22
76

 -3-3أدوات انبحث :
هً ( ال سٌكة ا الارٌدة التً ٌسةتاٌع بتةا الباحةث حة معةبكته متمةا با ة
()12
تكك األد ا  ،بٌا ا  ،لٌ ا  ،ا أجتزا غٌرها ووو)
قد استعاا الباحث باألد ا اآلتٌة :
 -1-3-3املصادر واملراجع انعهمية :
ااكع الباحث لكى الب ٌر ما المصةادر المراجةع العكمٌةة البحة ث الدراسةا
ً مجا الضغ ا ال فسٌة ه ا ٌؤبةد ةاا دالةٌا  ( :لبةً تدة م بةأي دراسةة ٌجةه اا
تبة ا قةةادرا لكةى حصةةر أ ضة المراجةةع الم جة دا المتعكدةةة بالمعةبكة اسةةتخ ص
()13
المعك ما األساسٌة م تا )
 -2-3-3املقابالت انشخصية :
العخصٌة مةع األسةاتذا المختصةٌا الخبةراو
التمد الباحث ب ٌرا لكى المداب
مدراو المدارس لغر استبما البحث اختٌار السب البفٌكة لك صة الةى ال تةائج
المت خاا  ،دد تةم التعةرف لكةى الحدةائق المعك مةا بعةب دقٌةق أل تةا األسةاس ةً
بحث الباحث و
 -3-3-3االستبيان :
التمد الباحث لكى استبا ة معتمدا سابدا ما قب الباح ٌا احمد دمحم مخكف برٌم
اصر لكً ()14و

(ٔ – )23ج ّٛيذجٕة ؛ انجذش انعهًٔ ٙيُبْجّ  (،ثغذاد  ،يذٚشٚخ داس انكزت نهطجبعخ ٔانُشش  )3113 ،ص . 274
( – )24عبيش ععٛذ جبعى ؛ ثُبء يمٛبط نهعذاد ٍٚعهٗ انشٚبض ( ٍٛٛأطشٔدخ دكزٕساِ ،كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ  ،جبيعخ
ثغذاد  )3113 ،ص. 237
( )25ادًذ دمحم يخهف ٔكشٚى َبصش عه ٙ؛ يصذس عجك ركشِ
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و.و .ادًذ يبنك اثشاْٛى

 -4-3خطىات إجراءات انبحث :

 -1-4-3إجراءات حتذيذ مؤشرات انبحث :
ضةةع صةةٌغة م ئمةةة السةةتبٌاا الضةةغ ا ال فسةةٌة التةةً ت اجةةه مةةدٌري المةةدارس
ال ا ٌة ً قضاو المددادٌة و
تم التماد استبا ة مد ة معدا ما قبة البةاح ٌا احمةد دمحم مخكةف بةرٌم اصةر لكةى
( )15المتضم ة ث محا ر هً :
 -1الضغ ا التً ٌتعر لتا مدٌر المدرسة مع المدٌرٌة العامةة لكتربٌةة بكة
لددها  8درا
 -2ضغ ا الاكبة التً ٌتعر لتا مدٌر المدرسة بك لددها  12درا و
 -3الضغ ا ال اجمة لا المتام اإلدارٌة لددها  8درا و
ألج ضع الصٌغة الم ئمة الستبٌاا الضغ ا ال فسٌة التً ت اجه مدٌري المدارس
ال ا ٌة تم لر االسةتبا ة لكةى مجم لةة مةا األسةاتذا الخبةراو ممةا لةدٌتم الخبةرا
الباع الا ٌ ً هذا المجا مكحق رقم ( )1و
 -2-4-3اعذد تعهيمات االستبانة :
حتى تبتم ص را االستبا ة  ،لغر ت زٌعتا لكى أ راد لٌ ة البحث تةم إلةداد
تعكٌما م تا :
 -1لدم ذبر اسم المبح ث و
 -2ضر را اإلجابة لكى جمٌع الفدرا و
 -3ما المتم اا تب ا اإلجابة صرٌحة دقٌدة و
 -4ضع ل مة أمام الجمكة ً حد البدائ ال ث (دائما  ،أحٌا ا  ،ادرا) و
قد رالى الباحث ما هذه التعكٌما تعجٌع أ راد لٌ ة البحث لكى اإلجابة الصرٌحة
لدم الخ ف ا التردد ما اإلجابة التً ٌجدها م اسبة و
()16
اذ اا م هذا اإلجراو ٌدك ما زٌف اإلجابة لكى المدٌاس ا االستبٌاا
(مكحق رقم ٌ ) 2بٌا تعكٌما االستبا ة دراته و
 -3-4-3إجراءات جتريب استبانه انبحث :
بعد ابتما ضع الصٌغة الم ئمة ألص االستبا ه ت ظٌفتةا لمعر ةة الضةغ ا
ال فسٌة التً ت اجه مدٌري المدارس ال ا ٌة ً قضاو المددادٌة بمحا ظة دٌالى و جاو
د ر تجرٌبه تابٌده لكى مفردا لٌ ة البحث و
 -1-3-4-3انتجربة األساسية الستبانه انبحث :
( ) - )26ادًذ دمحم يخهف ٔكشٚى َبصش عه ٙ؛ يصذس عجك ركشِ
( – )27دمحم دغٍ عالٔ٘ ؛ يذخم ف ٙعهى انُفظ انشٚبض ( ٙانمبْشح ،ط، 2يشكض انكزبة نهُشش  )2889،ص. 297
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و.و .ادًذ يبنك اثشاْٛى

ً ٌ م الخمٌس المصادف  2212/12/14باا ه اك اجتماع الدارا المدارس
ال ا ٌة مع مدٌر تربٌة المددادٌة ً إلدادٌة أبً ح ٌفة ال عمةاا أسةتغ الباحةث هةذه
الفرصة قام بت زٌع االستبٌاا تعكٌماته التً تم ذبرها ً ()2-4-3و بعدها تم جمع
البٌا ةةا الخاصةةة بةةأ راد لٌ ةةة البحةةث بأبمكتةةا ترتٌبتةةا ةةً جةةدا خاصةةة تمتٌةةدا
لتحكٌكتا إحصائٌاو
 -5-3انىسائم اإلحصائية :
اسةةتخدم الباحةةث ال سةةا الحسةةابً المةةرجح لتحدٌةةد درجةةة الم ا دةةة لبة
درا االستبا ه (: )17
س + 1 1س  + 2 2س3 3
س=
3 + 2 + 1

دةةرا مةةا

 -4عرض اننتائج وحتهيهها ومناقشتها
بعةد اال تتةاو مةةا العمكٌةا اإلحصةائٌة ل تةةائج االسةتبا ه التةً زلة لكةى أ ةةراد
لٌ ةةة البحةةث البةةال لةةددهم  76مةةدٌرا  ،سة ت ا لةةر ال تةةائج التةةً ت صة إلٌتةةا
تةةائج ال كةةث األ مةةا ب ة مح ة ر مةةا محةةا ر
الباحةةث م اقعةةتتا ذلةةك مةةا خ ة
االستبا ه ال ث بما ٌأتً :
لتةةا مةةدٌر المةةدارس مةةع المدٌرٌةةة العامةةة

المحغغور األول  :الضةةغ ا التةةً ٌتعةةر
لكتربٌة و
ددول رقم (  ) 2نتائج المحور األول
الرتبة رقم
الفدرا
11
1
2

4

3

5

4

8

اس م الفدرا
لدم ص الابعا الحدٌ ة ما البته
الم تجٌة الى المدارس ً بداٌة الس ة
الدراسٌة
ص البته الرسمٌة الى المدرسة ً ق
متأخر
ضٌق ال ق الذي تحدده المدٌرٌة لإلجابة لا
مخااباتتا
المدٌرٌة العامة لكتربٌة ال تم ح ً التددٌر الذي

ال سا الحسابً
المرجح
77و2
67و2
55و2
55و2

(ٔ – )27دٚع ٚبع ٍٛدمحم ٔ دغٍ دمحم عجذ ؛ انزطجٛمبد اإلدصبئٛخ ٔاعزخذايبد انذبعٕة ف ٙثذٕس انزشثٛخ انشٚبضٛخ
(انًٕصم  ،يطجعخ جبيعخ انًٕصم  )28888،ص . 218
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5

2

6

7

7

1

8

6

9

12

12
11

3
9

استحده
تزلج ً قكة الح ا ز التً تم ح لمدٌر
المدرسة
ضعف تعا ا المدٌرٌة العامة لكتربٌة مع
المدٌر
بع األ ظمة التعكٌما تحم المدٌر أب ر
ما ااقته
تمارس المدٌرٌة العامة لكتربٌة ضغ اا
مختكفة لكى المدٌر
تاكه المدٌرٌة العامة لكتربٌة أ عاة عالٌا
ب ٌرا
تزلج ً الزٌارا المفاجئة لكمعرف الترب ي
ضعف اإل ادا ما م حظا المعرف
اإلداري

و.و .ادًذ يبنك اثشاْٛى

53و2
46و2
32و2
26و2
2
69و1
57و1

الابعا الحدٌ ة ما البته الم تجٌة الةى المةدارس ةً

المرتبة االولى  :لدم ص
بداٌة الس ة الدراسٌة و
حصك الفدرا  11لكةى ألكةى سةا حسةابً مةرجح ضةما هةذا المحة ر اذ بكة
ساتا المةرجح 77و 2هةذا ٌع ةً اا اغكةه أ ةراد العٌ ةة ٌعةا ا مةا هةذه المعةبكة
خص صةةا اا ه ةةاك ابعةةا حدٌ ةةة لكبتةةه المدرسةةٌة ٌجةةه اا تعتمةةد ةةً المةة تج
الدراسً لب تا لم تص ً قتتا المحةدد هة بداٌةة السة ة الدراسةٌة  ،حٌةث سةٌؤ ر
ذلك سكبٌا لكى الااله مةا خة لةدم قدرتةه لكةى تتٌئةة درسةه ممةا أد ةً اآل ةة
األخٌةةرا لمكٌةةة است سةةاك لكبتةةه الم تجٌةةة الحدٌ ةةة التةةً لةةم تص ة الةةى المةةدارس ممةةا
ٌضٌف لهو مادي لكى الااله و
المرتبة الثانٌة  :ص البته الرسمٌة الى المدرسة ً ق متأخر و
حصةةك الفدةةرا  4لكةةى سةةا مةةرجح 67و 2هةةذا ٌع ةةً اا ه ةةاك عةةع را
معةةتربا لةةد مةةدٌري المةةدارس ال ا ٌةةة مةةا خةة لةةدم صةة البتةةه الرسةةةمٌة
المخاابةةا بةةٌا مدٌرٌةةة التربٌةةة بةةٌا إدارا المةةدارس مببةةرا حتةةى ٌتةةٌح رصةةة
إلدارا المدرسة اإلجابة لكٌتا أ تبكٌ ما ٌستفاد م تا ما التٌئة التدرٌسٌة أ الاكبةة
و
المرتبة الثالثة  :ضٌق ال ق الذي تحدده المدٌرٌة لإلجابة لا مخااباتتا و
حصةةك الفدةةرا  11لكةةى سةةا مةةرجح 55و 2هةةذا ٌع ةةً اا مةةدراو المةةدارس
ٌعترب ا ً المعا ا ما خ ما تفرضه لكٌتم مدٌرٌة التربٌة بتحدٌد سدف زم ً
لإلجابة لكى بتبتا الرسةمٌة هةً دةرا مرتباةة بةالفدرا السةابدة حٌةث اذا جةاو بتةاه
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و.و .ادًذ يبنك اثشاْٛى

ق محدد ربما ٌب ا هذا ال ق ٌ م احةد
مدٌرٌة التربٌة متأخر ٌاكه الرد خ
ا سالا قد ال ٌجد مدٌر المدرسة المعك مةا البا ٌةة ا مةا ٌدة م بت صةٌ االجابةة
الى مدٌرٌة التربٌة ً ذلك ال ق و
المرتبة الرابعة  :المدٌرٌة العامة لكتربٌة ال تم ح ً التددٌر الذي استحده و
حصةةةك الفدةةةرا  8لكةةةى سةةةا مةةةرجح 55و 2هةةةذا ٌع ةةةً اعةةةتراك مةةةدٌري
المدارس ً هذه المعبكة التً ربما تدك ما دا عٌة المدٌر ً لمكةه و حٌةث اا خاةأ
احد ربما ٌخاأ به مدٌر المدرسةة تٌجةة اإلرهةاد ا هة خاةأ بةاا السةبه ٌةه احةد
المعا ٌا ا المدرسٌا ٌحاسه لكٌة مدٌر المدرسة ٌةتم إهمةا بة االٌجابٌةا التةً
حددتا هذا المدٌر خ مسٌرته المت ٌة و

المحور الثانً  :ضغ ا الاكبة التً ٌتعر لتا المدٌر و
ددول رقم (  ) 3نتائج المحور الثانً
رقم
الرتبة
الفدرا
1
2

1
2

3

12

4
5
6
7
8
9
12

12
11
3
4
5
9
7

اس م الفدرا
ٌضاٌد ً قكة اهتمام أ لٌاو األم ر بمتابعة أب ائتم
ٌؤلم ً ا خفا دا عٌة الااله لكتعكم
ٌضاٌد ً لج و بع الاكبة الى الدر س الخص صٌة
لد مدرسٌتم
ٌزلج ً الاكبة الذٌا ٌتأخر ا لا الد ام باستمرار
ٌضاٌد ً ب را لدد الاكبة ً الصف
ٌضاٌد ً ضعف تجا ه الاكبة مع مدرسٌتم
ا زلج ما قكة ا ضباا الاكبة ً المدرسة
أتضاٌق ما مزاج بع الاكبة
اضاره إذا لم أ ق ً اإلجابة لا أسئكة الاكبة
أتضاٌق ما ج د اكبة معاغبٌا ً المدرسة
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الحسابً
المرجح
68و2
73و2
57و2
46و2
44و2
42و2
29و2
89و1
76و1
75و1
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8
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و.و .ادًذ يبنك اثشاْٛى

تزلج ً تتدٌدا بع الاكبة إلدارا المدرسة
بع الاكبة ٌستخف ا بالمدٌر ٌدكك ا ما عأ ه

59و1
57و1

المرتبة األولى ٌ :ضاٌد ً قكة اهتمام أ لٌاو األم ر بمتابعة أب ائتم و
حصك الفدرا  1لكى ألكى سا حسابً مرجح 68و 2بما ٌعةٌر الةى معا ةا
مدٌري المدارس ما إهما أ لٌاو األم ر لدم اهتمامتم بأب ائتم لدم متةابعتتم مةا
تةرا الدراسةة  ،بة ٌجةه لكةٌتم اا ٌد مة ا بزٌةارا
احٌة التحصٌ الدراسً و خة
المدرسةةةة متابعةةةة أب ةةةائتم معر ةةةة مسةةةت اهم العكمةةةً السةةةك بً غٌرهةةةا  ،رأي
مدرسٌتم ً مست اهم العكمً و
المرتبة الثانٌة ٌ :ؤلم ً ا خفا دا عٌة الااله لكتعكم و
حصك الفدرا  2لكى سا مرجح قدره 73و 2تعٌر هذه الفدرا الى ا زلاج
المدٌر ما قكة االهتمام لكااله لدم رغبته ً التعكم ا خفا دا عٌةتتم ذلةك ٌ ةتج
ل ةةةه اإلهمةةةا لةةةدم التفةةة د التسةةةره مةةةا المدرسةةةة ممةةةا ٌسةةةت جه لكةةةى األسةةةرا
المدرسة تحفٌز الااله تعجٌعه بمختكف الج ا ه المادٌة المع ٌة و
الاكبةةةة الةةةى الةةةدر س الخص صةةةٌة لةةةد

المرتبغغغة الثالثغغغة ٌ :ضةةةاٌد ً لجةةة و بعةةة
مدرسٌتم و
حصك الفدرا  12لكى سةا حسةابً مةرجح قةدره 57و 2تعةٌر هةذه الفدةرا
الةةى ا زلةةاج المةةدٌر مةةا حالةةة الةةدر س الخص صةةٌة مةةع المدرسةةٌا التةةً قةةد ٌتخة ف
المدٌر ما تح هذه الحالة الى ل قة م فعة ما قب المدرسة تغاضٌه لما ٌد م بةه
الاالةةه مةةا تصةةر ا سةةكبٌة داخة المدرسةةة أ الصةةف بةةذلك التمةةاد الاالةةه لكةةى
المدرس بأ ه سٌعاٌه درجة جٌدا ت صكه الى ال جاح و
المرتبة الرابعة ٌ :زلج ً الاكبة الذٌا ٌتأخر ا لا الد ام باستمرار و
حصك الفدرا  12لكى سا حسابً مرجح قدره 46و 2تةد هةذه الفدةرا
لكى ا زلاج المدٌر ما حالة بعة الاكبةة الةذٌا ٌتةأخر ا ةً الحضة ر قبة م لةد
الدرس اال حٌث أ تم ربما ٌرببة ا المةدرس الةذي قةد بةدأ ٌسترسة بالمةادا العكمٌةة
التً ٌعاٌتا خ الدرس إذا بالااله ٌةأتً الةى الصةف ربمةا ٌاكةه مةا المةدرس
الادا الم ض ع ٌما بعد أ ربما الٌسمح لتم مدٌر المدرسة ما الدخ الى الصةف
مما ٌؤ ر لكٌتم سكبٌا لذلك ٌجه لكى الااله الحض ر بابرا الى المدرسة قب م لةد
الدرس األ حتى ٌب ا متتٌئا بص را بامكة لتكدً المعك ما ٌب ا قةد ارتةاح مةا
تعه الارٌق الى المدرسة و
المح ر ال الث  :الضغ ا ال اجمة لا المتام اإلدارٌة و
ددول رقم (  ) 4نتائج المحور الثالث
الرتبة

رقم

اس م الفدرا
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الفدرا
1
2

7
8

3

2

4

1

5

4

6
7
8

6
5
3

ٌضاٌد ً ازد اج المدرسة مع غٌرها
ٌضاٌد ً قكة ال سائ التعكٌمٌة المختبرٌة ً المدرسة
ٌدكد ً ب ٌرا الحفاظ لكى م ج دا المدرسة إحبام
األقفا
ٌزلج ً ضعف تحضٌر المدرس لكدرس
اععر اا األلما غٌر اإلدارٌة تب ا لكى حساه
اإلدارا
ٌضاٌد ً ازد اج المدرسة مع فستا
ٌضاٌد ً ب را مراجعا الاكبة لإلدارا
أجد صع بة ل د بدو الد ام

الحسابً
المرجح
48و2
42و2
31و2
28و2
27و2
97و1
94و1
86و1

المرتبة األولى ٌ :ضاٌد ً ازد اج المدرسة مع غٌرها و
حصك الفدرا  7لكى سا حسابً مرجح قدره 48و 2تعٌر هذه الفدرا الى
ضٌق المدٌر ما حالة االزد اج ةً الةد ام مةع مدرسةة أخةر و حٌةث اا الةد ام بعةد
السالة ال ا ٌة لعر ظترا قد ٌععر الااله بالتعه ال عاس لةدم إمبا ٌتةه مةا تكدةً
المادا العكمٌة داخ الصف لبس الد ام الصباحً الذي ٌبدأ ً السالة ال ام ة صباحا
ٌب ا الااله قد استٌدظ ما ال م اخذ تةرا راحةة جٌةدا تمب ةه مةا تكدةً المعك مةا
بعب صحٌح د ا تعه و اا هذه الحالة م ج دا ً اغكه مدارس ا و
المرتبة الثانٌة ٌ :ضاٌد ً قكة ال سائ التعكٌمٌة المختبرٌة ً المدرسة و
حصةةك الفدةةرا  8لكةةى سةةا حسةةابً مةةرجح قةةدرا 42و 2هةةً تعةةٌر الةةى
تضاٌق مدٌر المدرسة ما قكة ال سائ التعكٌمٌة المختبرٌة ً المدرسة التً تجتةز
ما قب المدٌرٌة العامة لكتربٌة حٌث ٌحتاج مدرس الكغة اال بكٌزٌة الى إسماع الاكبةة
ب اساة باسٌ ا  CDارٌدة الكفظ ا األص ا غٌرها ٌحتاج مدرس اإلس مٌة
الةةى إسةةماع الاكبةةة الدةةراوا الصةةحٌحة بةةذلك ٌحتةةاج مةةدرس األحٌةةاو الةةى الرسةة م
الت ضٌحٌة ا جتاز لر س ٌدا ٌساهم ً ت ضةٌح المةادا العكمٌةة أب ةر لكاالةه
بذلك مدرس البٌمٌاو ٌحتاج الى مة اد بٌمٌائٌةة لإلجةراو التجةاره مةدرس التةارٌ
الجغرا ٌة ٌحتاج الى الخرائا غٌرهم ما المدرسٌا و ربما تفتدر بع المةدارس
الى لدم ت ر المختبرا أص و اا ال سائ التعكٌمٌة جد لبةً ترسة الفتةم لةد
الااله تبسا المادا العكمٌة له و
المرتبة الثالثة ٌ :دكد ً ب ٌرا الحفاظ لكى م ج دا المدرسة إحبام األقفا و
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حصك الفدرا  2لكى سا حسابً مرجح قدره 31و 2تعٌر هذه الفدرا الةى
قكق مدٌر المدرسة بسبه المسؤ لٌة الببٌةرا التةً تدةع لكةى لاتدةه تة المسةئ لةا
م ج دا المدرسة حرصه لكٌتا ٌععره بالدكق الدائم حٌث ا ه خ اإلجازا لكاكبة
المدرسٌا لكٌه اا ٌد م بزٌارا المدرسة لكتأبد ما ج د الحراس إحبام األقفا ً
غرف المدرسة و ه ةا لكةى المدرسةٌا أ المعةا ٌا مسةا دا مةدٌر المدرسةة ةً هةذه
الحالةةة بةةاا ٌتةةابع ا العم ة معةةه ٌعةةعر ه بةةأ تم حرٌص ة ا أٌضةةا لكةةى م ج ة دا
المدرسة إ تم ٌتأبد ا ما إحبام إقفا غر تم ا المختبرا غٌرها لامأ ةة المةدٌر
و
 -5االستنتاجات وانتىصيات :

 -1-5االستنتاجات :
مةةا خ ة ال تةةائج التةةً تةةم البعةةف ل تةةا مةةا خ ة االسةةتبا ة المددمةةة لمةةدراو
المةةدارس ال ا ٌةةة تةةم التعةةرف لكةةى بع ة األم ة ر التةةً تةةؤدي الةةى زٌةةادا الضةةغ ا
ال فسٌة لد مدٌري المدارس ال ا ٌة ً قضاو المددادٌة ما خ لتا ت صة الباحةث
الى مجم لة ما االست تاجا حسه المحا ر :
لتةةا مةةدٌر المةةدارس مةةع المدٌرٌةةة العامةةة
المحغغور األول  :الضةةغ ا التةةً ٌتعةةر
لكتربٌة
اا األم ر التً تتسبه بتا مدٌرٌة التربٌة ما خ لةدم تة ٌر الابعةا الحدٌ ةة
لكبته الم تجٌة سرلة المخاابا بٌ تا بٌا إدارا المدارس ال ا ٌةة بةذلك التدٌةٌم
الذي ٌجده مدٌر المدرسة غٌر م صةف بحدةه تزٌةد مةا الضةغ ا ال فسةٌة لةد مةدراو
المدارس ال ا ٌة و
المحور الثانً  :ضغ ا الاكبة التً ٌتعر لتا المدٌر و
ٌجه لكى أ لٌاو أم ر الاكبة متابعة أب ائتم خ الدراسة الدٌام بزٌارا إدارا
المدرسة لد مرا خ الس ة الدراسٌة ل ا ع لكى مست اهم العكمً األخ قً
لبً ٌسالد ا ادارا المدرسة ً تد ٌم أب ائتم بذلك دا عٌة الاالةه حة الت ةا س ةً
التحصةةةٌ العكمةةةً و اا لجةةة و الاكبةةةة الةةةى الةةةدر س الخص صةةةٌة لةةةد مةةةدر سةةةٌتم
تأخرهم لا الد ام ب هذا غٌره ٌزٌد مةا الضةغ ا ال فسةٌة لةد مةدراو المةدارس
الذٌا ٌععر ا بعع ر أب ي تجاه الااله الذي ٌجد ه غٌةر مبةا بدراسةته مسةتدبكه
الدراسً و
المحور الثالث  :الضغ ا ال اجمة لا المتام اإلدارٌة و
ما األم ر العائعة ً هذا ال ق هً لدم ت ر األب ٌة المدرسٌة حٌةث حةظ
ث مدارس تت ا ه بالد ام ً الب اٌة ال احدا التً ربما لدد
اا ه اك مدرستٌا ا
صف تا ال ٌبفً لفتح مختبر البٌمٌاو الفٌزٌاو األحٌاو غٌرها و مما ٌؤ ر ً لدم
إمبا ٌة الااله ما االسةتفادا مةا المةادا العكمٌةة معةاهدا التجةاره اذا تة ر هةذه
حةةظ ا تةةا تفتدةةر الةةى ابسةةا مد ماتتةةا بةةذلك م ج ة دا المدرسةةة مةةا
المختبةةرا
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الدرجا الدٌ د غٌرها ما هذه األم ر التً تسبه ضةغ اا لةد
ال ائق سج
مدراو المدارس ً بٌفٌة المحا ظة لكٌتا ت ٌرها لكاكبة و
 -2-5انتىصيات :
ً ض و االست تاجا أل ه جاو ت صٌا الباحث لكى ال ح األتً :
1و ت ٌر الابعا الحدٌ ة ما البتةه تجتٌةز المةدارس بتةا قبة بةدو الةد ام ةً
المدارس بألداد تبفً لب مدرسة و
بٌا إدار المدارس مدٌرٌة التربٌة م
2و التماد ارد حدٌ ة ً المراس
بٌ تا و
رباتا بعببة اال تر لبً تست لمكٌة المراس
3و التمةاد العدالةة الم ضة لٌة ةً تعامة المدٌرٌةة العامةة لكتربٌةة مةع مةدٌري
المدارس و
4و تعجٌع ا عداد مجالس االباو المعكمةٌا ت ٌةق الصةكة بةٌا المدرسةة أ لٌةاو
أم ر الاكبة و
5و تعجٌع الاكبة ح العم المدرسً ارتفاع مست التحصٌ بتددٌم الحة ا ز
اال ابة الدائمة تخصٌص الج ائز لكمتف قٌا م تم و
6و ت ٌر األب ٌة المدرسٌة ً مختكف الم ااق ت ٌر ال سائ التعكٌمٌة ب صفتا
ل ام مسالدا ً التعكم و
7و ضةةةر را تعةةةةا ا المدٌرٌةةةة العامةةةةة لكتربٌةةةةة مةةةع إدارا المةةةةدارس تةةةةذلٌ
الصةةةع با التةةةً ت اجةةةه العمةةة المدرسةةةً تةةة ا ر الحةةةراس حفاظةةةا لكةةةى
م ج دا المدرسة التخفٌف ما قكق المدٌر بعأا حماٌتتا و

The psychological pressure that opposite headmaster of
secondary schools
Ahmed Malik Ibrahim
Summary
The school prepared the complex component
establishment , which content much of the similar and reactant in
gradients which reflecting its effects on produces represents in
students acquisition , gained and achievements in variant and
different fields which concerned with academic program
inclusively meaning and school contribution in surrounding
environment , and this producers clear affecting with work stuff
-26-
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of teachers and management and others establishments , which
take part school with works for carrying out its aims and
programs , so that affecting in school direction work , and the
important of school directions appears in contribution on
individual education and prepare him for live that through school
carrying out from nurturing generation by description it one of
primary power that teaching in society that elongate him with
raising support and firm piling .
The inside and outside psychological pressure which
acquired its important from it being makes to psycho logical state
being hard for avoiding , because it may create an reaction in
living organism responding to necessity for adaptation especially
that the pain experience the person exposure to it according to its
intensity enter on what called pressuring events , so from this
starting the psycho logical pressures that opposite the secondary
school headmaster causes the distress meanwhile they practice
their work , and from some outside factors like some problems
with teachers , students and directory of education , so that the
search problem centralize around the recognition on pressure .
That prepared obstacle which prevent the school
headmaster upon realization more of development and invention
in its work and the important of current research appears that it
attempt to understand the psycho logic pressure and recognition
it and its affect or effect some of it in performance of secondary
school headmaster .
All of that contributing in prevention of its affect through
finding corollary means for lightening from its asperity and its
psychological affect through credit questionnaire of application
form which distributed on schools headmaster , and after results
treated which be done occurrence by statistical way we reaching
to this conclusions :° First axis : between management of school and general
department of education
-27-
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The things that causes by department of education through
lack supplying of modern printing books and the speed speeches
between it and secondary school management and also
appreciation which finding it unjust by the school director upon
him increase psychological pressure on secondary schools
director
° Second axis : between school management and students
The resumption of students owners matter for sons be near to
few or absent through doing a visit to school management which
prepared as some times through hall academic year for notifying
their ethical and scientific level for school management help in
their sons correction and also student weak interest toward
competition in scientific raising and resorting to special lessons
at their teachers and delaying from dizziness (time at school ) all
of this and others increase of psycho logical pressure on schools
director , which sense with parental feeling toward student which
find him careless in study and his studying future .
° Third axis : Management tasks :
From common things in this time no supplying of schools
building so we see that there are two schools or three which
alternate in dizziness in the same building which its classes may
be not enough for opening chemistry, physiology , biology
laboratory or others that will affect on student be incapable of
benefit from the scientific matter and watching experiments and
if this laboratories being supply we observe that it become poor
or lack to its simplest ingredients also the school finding or
school constituent from documents and marks or band archives
and others from this things which may cause pressure on
secondary schools directories in how preserving it and supply
for student.
In viewing conclusions above the
recommendation are coming at the list below :-27-

researcher

ىْٛ ادًذ يبنك اثشا.و.و

3122 غبٌ نغُخَٛ .  يجهخ انفزخ. ٌٕانعذد انغبدط ٔاالسثع

1- Supplying the modern printing of books and provide the
schools with it before the begging of dizziness on schools and
with enough numbers for each school .
2- Credit modern ways in correspondence between schools
management and educational department like tied it with internet
network for simplest its correspondence between them .
3- Loan justice and objective in treating of general educational
department with schools headmaster .
4- Encouraging teachers and parents meeting and relation ship
strengthening between school and student owners things .
5- Encouraging students toward school work and level
acquisition elevation by stimulant offering and permanent reward
and prize allocation for superior from them .
6- Schools building providing in various areas and learning
means providing by describe it as cofactor for study .
7- The importance of cooperating between general educational
dependent and schools management and difficulty defeating
which opposite the schools finding and lightening from director
worry about its protection .
: املصادر انعربية واألجنبية
 احمةةةد دمحم مخكةةةف بةةةرٌم اصةةةر لكةةةً ة الضةةةغ ا ال فسةةةٌة التةةةً ت اجةةةه مةةةدٌري-1
و2222  س ة32  العدد،  بكٌة التربٌة األساسٌة،  مجكة الفتح، المدارس األساسٌة
،  الضغ ا ال فسٌة التً ٌتعر لتا معكمً المدارس اال بتدائٌةة، حسا دمحم ظاهر-2
، 1993  مارس/  ٌ اٌر،  الس ة الرابعة، مجكة التربٌة
مابعةة التعكةٌم،لبا س احمةد صةالح ة اةرد التةدرٌس ةً التربٌةة الرٌاضةٌة (بغداد-3
1981، ًالعالً البحث العكم
 لكةم المعر ةة، لبد الستار ابةراهٌم ةاالبتئةاه اضةاراه العصةر الحةدٌث (الب ٌة-4
)1998،
 لبةةد الفتةةاح العٌس ة ي لبةةد الةةرحما العٌسة ي ة م ةةاهج البحةةث العكمةةً ةةً الفبةةر-5
)2221 ، دار الراته الجامعٌة، ( بٌر، اإلس مً الفبر الحدٌث
، لامر سعٌد جاسةم ة ب ةاو مدٌةاس لكعةدادٌا لكةى الرٌاضةٌٌا ( أار حةة دبتة راه-6
)2222 ،  جامعة بغداد، بكٌة التربٌة الرٌاضٌة
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ملحق ر قم ( ) 1
األساتذة الخبراء

1
2
3
4

االسم
أ و د بٌ محم د عابر
أ و د سامً متدي العزا ي
أ و د لٌث برٌم حمد
أ و د مت د دمحم لبد الستار
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بكٌة التربٌة األساسٌة
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ملحق رقم ()2
تعلٌمات االستبٌا مع تفاصٌلر
األسةاتذا األ اضة ٌةر م الباحةث إجةةراو دراسةة حة الضةغ ا ال فسةٌة التةةً
ت اجةةه مةةدٌري المةةدارس ال ا ٌةةة ( إلةةدادي مت سةةا) بصةةفتبم مةةا ذ ي الع قةةة
االختصاص ً هذا المجا ما لدٌبم ما خبرا أرج تعا بم مع ا لخدمةة المسةٌرا
التر ب ٌةةة تةةذلٌ الصةةع با مةةا خة اإلجابةةة لكةةى األسةةئكة التةةً بةةٌا أٌةةدٌبم لبةةم
العبر التددٌر و
م حظة  :ال حاجة لذبر اسم مدٌر المدرسة أ اسم المدرسة
ع المدرسة :

ا ي

ج س المدرسة  :ذب ر
تارٌ مكًو االستمارا :

/

إلدادي

مت سا

إ اث

مختكا

2212 /

الباحث
احمد مالك إبراهٌم
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اس م ال ف د را

دائما

1
2
3
4

بع األ ظمة التعكٌما تحم المدٌر أب ر ما ااقته
تزلج ً قكة الح ا ز التً تم ح لمدٌر المدرسة
تزلج ً الزٌارا المفاجئة لكمعرف الترب ي
ص البته الرسمٌة إلى المدرسة ً ق متأخر

5
6
7
8
9
12
11

ضٌق ال ق الذي تحدده المدٌرٌة اإلجابة لا مخااباتتا
تمارس المدٌرٌة العامة لكتربٌة ضغ اا مختكفة لكى المدٌر
ضعف تعا ا المدٌرٌة العامة لكتربٌة مع المدٌر
المدٌرٌة العامة لكتربٌة ال تم ح ً التددٌر الذي استحده
ضعف اإل ادا ما م حظا المعرف اإلداري
تاكه المدٌرٌة العامة لكتربٌة أ عاة عالٌا ب ٌرا
لدم ص الابعا الحدٌ ة ما البته الم تجٌة إلى
المدارس ً بداٌة الس ة الدراسٌة
ٌضاٌد ً قكة اهتمام أ لٌاو األم ر بمتابعة أب ائتم
ٌؤلم ً ا خفا دا عٌة الااله لكتعكم
ٌضاٌد ً ضعف تجا ه الاكبة مع مدرسٌتم
ا زلج ما قكة ا ضباا الاكبة ً المدرسة
أتضاٌق ما مزاج بع الاكبة
بع الاكبة ٌستخف ا بالمدٌر ٌدكك ا ما عا ه
أتضاٌق ما ج د اكبة معاغبٌا ً المدرسة
تزلج ً تتدٌدا بع الاكبة إلدارا المدرسة
اضاره إذا لم أ ق ً اإلجابة لا أسئكة الاكبة
ٌزلج ً الاكبة الذٌا ٌتأخر ا لا الد ام باستمرار
ٌضاٌد ً ب را لدد الاكبة ً الصف
ٌضاٌد ً لج و بع الاكبة إلى الدر س الخص صٌة لد
مدرسٌتم
ٌزلج ً ضعف تحضٌر المدرس لكدرس
ٌدكد ً ب ٌرا الحفاظ لكى م ج دا المدرسة إحبام األقفا

12
13
14
15
16
17
18
19
22
21
22
23
24
25

و.و .ادًذ يبنك اثشاْٛى
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26
27
28
29
32
31

أجد صع بة ل د بدو الد ام
اععر أا األلما غٌر اإلدارٌة تب ا لكى حساه اإلدارا
ٌضاٌد ً ب را مراجعا الاكبة لإلدارا
ٌضاٌد ً ازد اج المدرسة مع فستا
ٌضاٌد ً ازد اج المدرسة مع غٌرها
ٌضاٌد ً قكة ال سائ التعكٌمٌة المختبرٌة ً المدرسة
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