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مهمات مديري املدارس يف ضوء نظام املدارس الثانوية يف العراق مو وجهة نظر املدرسني

الباحثة .اميل جابر عناد

أ.د .ابتسام جواد مهدي

كلية التربية للبنات  /جامعة بغداد  /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ممخص البحث
ييدف البحث الحالي تعرف:
 .1مستوى تطبيق مديري المدارس الثانوية و االعدادية لمميمات التي حددىا نظام المدارس
الثانوية في العراق من وجية نظر مدرسييا .
 .2الفروق ذات الداللة االحصائية في مدى تطبيق مديري المدارس الثانوية و االعدادية
لمميمات التي حددىا نظام المدارس الثانوية من وجية نظر المدرسين تبعا لمتغير (الجنس ,
التخصص  ,عدد سنوات الخدمة) .
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي كونو يعد االنسب في مثل ىذه الدراسات  ,ولغرض
تحقيق اىداف البحث قامت الباحثو باستعمال االستبانة كأداة لمبحث  ,اشتممت عمى (  ) 7مجاالت
رئيسة تمثل ميمات مديري المدارس الواردة في نظام المدارس الثانوية رقم (  )2لسنة ( ) 1977
كما اشتممت عمى (  )77فقرة  ,تمثل مجتمع البحث من مديري ومديرات المدارس الثانوية و
االعدادية الصباحية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد (الكرخ الثانية  ,والرصافة الثانية ) والبالغ
عددىم ( ) 4497مدرسا ومدرسة  ,اختيرت منيم عينة قصدية عشوائية بمغت (  ) 457مدرسا
ومدرسة ,بنسبة( )% 17من مجتمع البحث واستعانت الباحثة بالحقيبة االحصائية ( )spssلتحميل
استجابات عينة البحث .
أظيرت نتائج البحث ما يأتي :
 .2ان ىناك مستوى عال في تطبيق مديري المدارس الثانوية و االعدادية لمميمات التي حددىا
نظام المدارس الثانوية في العراق رقم (  )2لسنة ( )1977المعدل.
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تطبيق مديري المدارس لمميمات التي حددىا
نظام المدارس الثانوية لدى عينة البحث تعزى الى متغير الجنس لصالح الذكور
واخرى تعزى إلى متغير مدة الخدمة لصالح الذين مدة خدمتيم اقل من عشر سنوات .
ووضعت الباحثتان التوصيات والمقترحات بحسب نتائج البحث .
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الفصل االول
التعريف بالبحث
اوال  :مشكمة البحث :

تشكل االدارة العمود الفقري لجميع المنظمات والمؤسسات في تحقيق اىدافيا  ,فما يميز
المجتمعات المتقدمة عن غيرىا من المجتمعات االخرى  ،حسن االدارة وكفاءتيا وقدرتيا عمى تحقيق
االىداف المرجوة واستغالل الموارد المادية والبشرية بأعمى درجة من الكفاءة ومواكبة التطورات التقنية
والمستحدثات االدارية عن طريق تطوير اساليبيا ومناىجيا لمواجية المواقف المتجددة .
وتستخدم العديد من الدول المتقدمة في أنظمتيا االدارية المختمفة اساليب ادارية متطورة
لتحقيق االىداف المرجوة بأقل جيد وتكمفة وذلك ضمن اتباع خطوات عممية ومنيجية منظمة ومحددة
 ,ووضع البدائل العديدة أمام االداريين من اجل اختيار انسبيا (عميان . ) 78 : 2775 ,
السيما ان التعميم بمفيومو
وتعد المدرسة قاعدة النشاط العممي واالجتماعي واالقتصادي السميم
ّ
العممي الحديث لم يعد عممية استيالكية و انما اخذ يتجو نحو امكانية قياس مدى عائديتو كي يمكن
ربط تمك العائدية بمدى االنفاق عميو ( الدويك  , ) 81: 1994 ,و تنطوي العممية االدارية
المدرسية عمى مجاالت متنوعة ادارية  ,وفنية  ,واجتماعية و انسانية يقوم بادارتيا و االشراف عمييا
مدراء

المدارس

بغية

الوصول

الى

االىداف

التربوية

المرجوة

.

( عمر  )2774: www.yemen-info/Contenfo/studies/section-php ,فقد اصبحت
الوظيفة الرئيسة لالدارة المدرسية تييئة الظروف وتقديم الخدمات التي تساعد عمى تربية الطمبة ,
رغبة في تحقيق النمو المتكامل ليم ( .اسعد . ) 34 : 2775 ,
وألن مدير المدرسة ىو المسؤول عن ادارة المدرسة  ,فقد تطور دوره لينسجم مع متغيرات
العصر وحاجاتو  ,فالتربية الحديثة تنظر الى مدير المدرسة كقائد فعال يتصف سموكو القيادي
بالحيوية والمرونة  ,ويركز عمى اتباع الديمقراطية في االدارة وتطبيق الالمركزية في اتخاذ الق اررات ,

وكذلك مساعدة الموظفين عمى إٍشباع حاجاتيم التقنية واالجتماعية ىذا بجانب تركيزه عمى االنتاجية
والعمل عمى استمرار زيادتو (عبود . ) 85 : 1994 ,

لقد أشار العقيل ( ) 1983الى العديد من المشكالت التي تواجو االدارة المدرسية والتي تحد من
عمميا في تطبيق النظام منيا  :تنوع سموكيات المعممين وعدم استقرار الجدول المدرسي نتيجة
لتنقالت بعض المدرسين والعجز في بعض التخصصات وعدم توفر االمكانيات المادية ( ,العقيل ,
 )176: 1983في حين اشار احمد ( )2772الى ان المشكالت التي تعترض االدارة المدرسية تتمثل
بعدم وضوح قواع د العمل واالىتمام بالكم و اىمال الكيف وكثرة الضغوط وزيادة االعباء (احمد ,
 ، ) 37 : 2772اما عقمة ( )1993فقد حدد اىم المشكالت التي تعترض االدارة المدرسية بقمة
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مديري المدارس المؤىمين ومركزية االنظمة االدارية والتعميمية وقمة الوسائل التعميمية و اليدر
التربوي (عقمة . )225 : 1993 ,
فقد ارتأت الباحثتان الخوض بيذا الموضوع  ,ويمكن صياغة مشكمة البحث بالسؤال االتي :
" ما مدى تطبيق مديري المدارس الثانوية و االعدادية لمميمات الموكمة الييم في ضوء نظام
المدارس الثانوية في العراق رقم ( )2لسنة  1977المعدل برقم ( )23لسنة  " 1981؟
ثانيا  :اىمية البحث  :تتحدد اىمية البحث باالتي :
 .1اىمية االدارة المدرسية نفسيا بعدىا القائد والمحرك والموجو لممدرسة بكل ما تشتمل عميو
من كوادر و امكانات بشرية ومادية لذلك فان اعطائيا ىذا االىتمام بالبحوث والدراسات
العممية امر ضروري ينسجم مع مكانتيا المتميزة في العممية التعميمية .
 .2اىمية المرحمة الثانوية بعدىا مرحمة اعداد الطالب اما لمحياة ودخول غمار العمل مباشرة بعد
التخرج او االنتقال الى مرحمة الدراسة الجامعية بكل ما تتطمبو من رصانة عممية وشخصية
قوية .
 .3يشكل ىذا البحث انطالقة نحو بحوث ميدانية اخرى في الواقع التربوي ال سيما في مجال
ادارة المدارس الثانوية  ,كونو يقدم بيانات ينتفع منيا في تخطيط البرامج التدريبية لتدريب
الكوادر االدارية التي تقيميا وزارة التربية .
 .4يسيم البحث الحالي في اكتشاف جوانب الضعف والقصور في مجاالت االدارة المدرسية
والعمل عمى تقويميا .
 .5اىمية نظام المدارس الثانوية في ترشيد الكفاءة التعميمية وتنشيطيا ومعاونتيا عمى زيادة
فاعميتيا و انتاجيتيا .
 .6ومما يدعم البحث الحالي عدم وجود دراسة مماثمة ( حسب عمم الباحثة ) في ىذا المجال .

ثالثا  :اىداف البحث :

ييدف البحث الحالي تعرف :
 .1مستوى تطبيق مديري المدارس الثانوية و االعدادية لمميمات التي حددىا

نظام المدارس

الثانوية في العراق من وجية نظر مدرسييا .
 .2الفروق ذات الداللة االحصائية في مدى تطبيق مديري المدارس الثانوية و االعدادية لمميمات
التي حددىا نظام المدارس الثانوية من وجية نظر المدرسين تبعا لمتغير (الجنس  ,التخصص ,
عدد سنوات الخدمة) .
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رابعا  :حدود البحث :

 .1الحدود المكانية  :المدارس الثانوية و االعدادية الرسمية الصباحية التابعة لممديرية العامة
لتربية بغداد (الكرخ /الثانية)  ,والمديرية العامة لتربية بغداد ( الرصافة /الثانية ) (ذكور ,
اناث )
 .2الحدود البشرية  :المدرسين في المدارس الثانوية و االعدادية التابعة لممديرية العامة لتربية
بغداد (الكرخ /الثانية )  ,والمديرية العامة لتربية بغداد ( الرصافة /الثانية ) (ذكور ،اناث ).
 .3الحدود الموضوعية  :نظام المدارس الثانوية في العراق رقم ( )2لسنة  1977المعدل بنظام
المدارس الثانوية رقم ( )23لسنة . 1981
 .4الحدود الزمانية  :العام الجامعي .2714 _ 2713

خامسا  :تحديد المصطمحات :
اوال  :الميمة ( لغة ) :

" من االمور الشدائد واليام الممك لعظم ىمتو ونقول ال يكاد وال ييم كودا والىما وال ميمة
وال مكادة" (معجم العين  ,بال . ) 357 :
الميمة ( اصطالحا ) عرفيا :
ـ احمد ( : ) 2777
" مجموعة من الوظائف والمسؤوليات المتوقعة والتي يمكن ان يقوم بيا قطاع او مؤسسة
لتحقيق اىداف معينة داخل المجتمع " ( احمد . )35 : 2777 ,
 بارنيت ) : ( Barnett , 1999" الميام التي يقوم بيا القائد التربوي لقيادة القوى العاممة في العممية التربوية في مؤسسة
تعميمية وتوجيييا نحو تحقيق االىداف التربوية " ). ) Barnett , 1999: 32
وتعرف الباحثتان ( الميمة ) نظريا :
" عبارة عن وظائف ومسؤوليات يقوم بيا مدير المدرسة لتحقيق اىداف تربوية داخل المدرسة "
الميمة ( اجرائيا ) :
سو المدارس الثانوية واالعدادية عن طريق اجاباتيم عمى فقرات
" ىي الدرجة التي يحصل عمييا مدر ّ
استبانة البحث "
ثانيا  :المدرسة الثانوية ( لغة ) عرفيا :
 قاموس ويبستر ): (Webster , 1971" المؤسسة التي تقدم منيجا متكامال يعد الطالب لممينة او لمواصمة الدراسة في الكميات ويقترن
المنيج بنشاطات ال صفية " ). ) Webster , 1971 :P. 467
المدرسة الثانوية ( اصطالحا ) عرفيا :
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 -ـ الزغيبي ( : ) 2773

" الحمقة النيائية في التعميم العام  ,وقد تدمج في انظمة بعض الدول مع المرحمة المتوسطة وقد
تنفصل عنيا " ( الزغيبي . )2773 :www.almarefh-org ,
ثالثا  :مدير المدرسة ( اصطالحا )  :عرفو :
 صالح (: ) 2774" الشخص المع ين رسميا في المدارس ليكون مسؤوال عن جميع جوانب العممية االدارية والفنية
واالجتماعية والعممية داخل المدرسة  ,وىو المسئول عن اتخاذ االجراءات المناسبة لتحقيق اىداف
المدرسة بالتنسيق مع االدارات التربوية العميا " ( صالح . ) 23 : 2774 ,
ـ الحر (: ) 2775
" فرد في المدرسة مسؤول عن اداء جماعة من المرؤوسين لغرض تحقيق اىداف المدرسة ,
وذلك ما يقوم بو من وظائف العممية االدارية من تخطيط وتنظيم وضع  ,واتخاذ قرار وقيادة وتوجيو "
(الحر ) 15 : 2775 ,
رابعا  :النظام  ( :اصطالحا ) عرفو :
 حسين (: ) 2776" مجموعة من العناصر او الكيانات المرتبطة بعالقات تبادلية بين بعضيا البعض وتنظم داخل
اطار مشترك يتقبل متغيرات محددة تتفاعل مع الكيانات بداخمو تحت تأثير الظروف المحيطة بو
لتتحول الى عوامل محددة " (حسين ) 2776 :www.almarefh-org ,
 السنبل (: ) 2713" مركب من مجموعة من االجزاء المترابطة والمتفاعمة والتي يختص كل منيا بوظيفة معينة  ,مع
وجود درجة من التعاون والتكامل بين تمك االجزاء في ادائيا لوظائفيا " ( السنبل . )11 : 2713 ,
خامسا  :المدرس ( اصطالحا )  :عرفو :
 وزارة التربية ( : ) 1981" الشخص المتخرج من كمية او معيد عالي ذو عالقة بأحد ميادين الدراسة الثانوية  ,ويفضل من
حممة الشيادات الجامعية بدرجة بكالوريوس فأعمى والمعد اعدادا تربويا لمتدريس والمعين من قبل
وزارة التربية لمتدريس في مدارسيا الثانوية " ( نظام المدارس الثانوية . ) 7 : 1981 ,
 خميل ( : ) 2779" حجر الزاوية في العممية التعميمية  ,فيو في مركز منظومتيا  ,وىو الصمة المباشرة في تحقيق
االىداف التربوية " ( خميل ) 83 : 2779 ,
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة
اوال  :دراسات عراقية :
 . 1دراسة العامري ( ) 2712

" السموك القيادي لمديري المدارس االعدادية عمى وفق نظرية ىالبن وعالقتو بفاعميتيم
االدارية وثقة المدرسين بيم "
ىدفت الدراسة الى تعرف :
 .1السموك القيادي لمديري ومديرات المدارس االعدادية في بغداد عمى وفق نظرية ىالبن من وجية
نظر المدرسين والمدرسات .
 .2الفروق ذات الداللة االحصائية في توزيع المدراء عمى انماط السموك القيادي ببعديو العمل
واالعتبارية عمى وفق نظرية ىالبن .
 .3الفاعمية االدارية لمديري ومديرات المدارس االعدادية من وجية نظر المدرسين والمدرسات .
 .4العالقة بين السموك القيادي والفاعمية االدارية .
 .5العالقة بين السموك القيادي ودرجة الثقة .
 .6العالقة بين السموك القيادي والفاعمية االدارية ودرجة الثقة .
تكون مجتمع الدراسة من :مدرسي ومدرسات المدارس االعدادية في المديريات العامة لمتربية في
محافظة بغداد والبالغ عددىم ( )7552مدرسا و مدرسة  ,بواقع (  ) 3631مدرساٌ و( )3921
مدرسة موزعين عمى المديريات العامة لمتربية .

كما اختيرت عينة عشوائية طبقية بنسبة ( ( )%5من مجتمع الدراسة من المدرسين
والمدرسات اذ بمغت ( )378مدرساٌ ومدرسة .
وقام الباحث باستخدام مقياس وصف السموك القيادي المعد من قبل ىالبن كأداة لمدراسة
وقام ببناء مقياس الفاعمية االدارية ومقياس الثقة الذي تكون من (  ) 29فقرة .
كما استخدم الباحث الوسائل االحصائية االتية ( اعادة االختبار ,معادلة الفا كرونباخ  ,القوة
التمييزية  ,االختبار التا ئي لعينة واحدة  ,معادلة ارتباط بيرسون  ,المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية  ,مربع كاي  ,تحميل التباين االحادي  ,االختبار التائي لعينتين مستقمتين )
وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج اىميا :
 .1ىناك اىتمام عا ٍل ببعد االعتبارية لدى المدراء ويضعون تركي ازٌ عاليا عمى توجيو المدرسين
وتحديد طرق االنجاز ليم و االتصال معيم وتقويم ادائيم في المدرسة .
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 .2ان المديرين والمديرات يتمتعون بفاعمية ادارية عالية سواء كان في اداء مياميم االدارية او في
تفاعميم بروح تشاركية مع المدرسين .
 .3ان المدرسين في المدارس االعدادية لدييم ثقة عالية بمديرييم ( العامري  : 2712 ,ك-ط )
.2دراسة الكناني ( ) 2713
" الميارات االدارية والفنية الالزمة لممدير الفعال في مدارس المتميزين "
ىدفت الدراسة الى تعرف :
 .1مستوى الميارات االدارية لدى مديري مدارس المتميزين ومديراتيم من وجية نظر معاونييم
ومعاوناتيم و اعضاء الييئة التدريسية .
 .2مستوى الميارات الفنية لدى مديري مدارس المتميزين ومديراتيم من وجية نظر معاونييم
ومعاوناتيم و اعضاء الييئة التدريسية .
 .3الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى الميارات االدارية لدى مديري مدارس المتميزين تبعا
لمتغير (النوع االجتماعي  ,عدد سنوات الخدمة )
 .4الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى الميارات الفنية لدى مديري مدارس المتميزين تبعا
لمتغبر (النوع االجتماعي  ,عدد سنوات الخدمة )
تكون مجتمع الدراسة من  :معاوني مديري و معاونات مديرات مدارس المتميزين و اعضاء الييئة
التدريسية فييا ,في محافظة بغداد لمعام الدراسي (  ) 2713 -2712والبالغ عددىم () 1737
بواقع ( )87معاونا ومعاونة و( )957من اعضاء الييئة التدريسية موزعين عمى ( )21مدرسة .كما
اختيرت عينة عشوائية طبقية بنسبة (  )% 57من مجتمع المعاونين والمعاونات و ( ) 435من
اعضاء الييئة التدريسية بنسبة ( )% 46من المجتمع .
وقام الباحث ببناء استبانة لتعرف مستوى الميارات االدارية والفنية لمديري المدارس  ,كما
استخدم الحقيبة االحصائية لمعموم التربوية والنفسية )  ) spssلتحميل البيانات والوصول الى
النتائج.
وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج اىميا :

 .1ان مستوى الميارات االدارية لمديري مدارس المتميزين كان فوق درجة القطع بتقدير ٍ
عال .
 .2ان مستوى الميارات الفنية لمديري مدارس المتميزين كان فوق درجة القطع بتقدير متوسط .
 .3ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجيات نظر افراد العينة تبعا لمتغير النوع االجتماعي
وعدد سنوات الخدمة حول مستوى الميارات االدارية لدى مديري مدارس المتميزين .
 .4توجد فروق ذات داللة احصائية بين وجيات نظر افراد العينة تبعا لمتغير النوع االجتماعي حول
مستوى الميارات الفنية لدى مديري مدارس المتميزين وال توجد فروق ذات داللة احصائية تبعا
لمتغير الخدمة ( .الكناني  : 2713 ,ط-ي )
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ثانيا  :دراسات عربية :
-دراسة الغامدي (  ) 2713المممكة العربية السعودية

" درجة جودة اداء القيادة التربوية وتنمية الموارد البشرية في المدارس الثانوية والمتوسطة
في المدينة المنورة "
ىدفت الدراسة الى معرفة :
 .1جودة اداء القيادة التربوية وتنمية الموارد البشرية في المدارس الثانوية والمتوسطة بالتطبيق
عمى مدارس البنين بالمدينة المنورة .
 .2الفروق بين اراء عينة الدراسة تبعا لمتغير ( الوظيفة  ,المستوى العممي  ,الخبرة العممية في
مجال التعميم  ,الدورات التدريبية في مجال االدارة المدرسية ) .
 .3مقترحات افراد عينة الدراسة لرفع جودة اداء القيادة التربوية وتنمية الموارد البشرية في المدارس
الثانوية والمتوسطة لمبنين بالمدينة المنورة .
تكون مجتمع الدراسة من :مديري المدارس الثانوية بالمدينة المنورة والبالغ عددىم ( ) 148
مدي ار .
كما وتم اختيار العينة بنسبة  %177من المجتمع االصمي لمدراسة اي ( ) 148مدي ار
وقام الباحث باستعمال االستبانة أداة لمدراسة والتي اشتممت عمى (  ) 38فقرة موزعة عمى
مجالين االول القيادة التربوية والثاني تنمية الموارد البشرية .
واستخدم الباحث في دراستو الوسائل االحصائية االتية ( التك اررات  ,النسب المئوية  ,المتوسط
الحسابي  ,االختبار التائي  ,تحميل التباين االحادي  ,اختبار شيفيو  ,معامل ارتباط بيرسون ) .
توصمت الدراسة الى عدة نتائج اىميا :
 .1ان درجة موافقة افراد العينة عمى جودة اداء القيادة التربوية كان بدرجة كبيرة جداً حيث بمغ
( )4,433وىذا دال احصائيا .

 .2وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المؤىل العممي وىذا يوضح ان المؤىل العممي لو
تأثير كبير و قوي عمى درجة اداء المديرين في رفع الكفاءة البشرية ومستواىا داخل تمك المدارس
 .3وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة مما يبين ان عدد سنوات
الخ دمة لو تأثير كبير و قوي عمى درجة اداء المديرين في رفع الكفاءة البشرية ومستواىا داخل
المدارس .
 .4بالنسبة لعدد سنوات التدريب ايضاً تبين لو تأثير قوي وفعال عمى المديرين ورفع كفاءتيم .
( الغامدي  : 2713 ,ي-ك)

ثالثا  :دراسات اجنبية :
-دراسة بميزر ( ) 2775

 ( Blazerانكمت ار )

" تقويم العناصر االساسية ألعداد المدير الفعال في المدارس الزراعية "
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ىدفت الدراسة الى :تحديد الكفايات المعرفية والميارات والميام االدارية االساسية لبرنامج اعداد
المدير الفعال في ادارة المدارس الزراعية وتقويميا .
اشتممت عينة الدراسة عمى( )68مدي ار ومديرة و( )124مشرفا لمعممية التعميمية  ,واستعمل الباحث
طريقة ( دلفي )  ,اذ عرض االستبانة عمى الخبراء مرات عدة  ,واستخدم الباحث الوسائل االحصائية
االتية  ( :تحميل التباين االحادي  ,مربع كاي )
اىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة :
 .1ان المدراء الذين خضعوا لمتقويم كانت استجاباتيم تشير الى انيم كانوا منخفضي الفاعمية
لبعض الفقرات  ,كفاعمية التقويم والتدريب والتأىيل االداري ومتوسطي الفاعمية لباقي الفقرات
االخرى  .و اظيرت نتائج تحميل التباين ان لمخبرة دو ار واضحا في فاعمية مدير المدرسة .
 .2ان الكفايات المعرفية و كفايات الميام االدارية االساسية تعد كفاية ميمة و اساسية في
برامج التدريب والتأىيل االداري  ,وكذلك كفايات العالقات االنسانية واالتصال .
 .3ان الكفايات االساسية لممدير الفعال تمثمت في الكفايات القيادية والعالقات االجتماعية و
كفايات شؤون الطمبة والتدريسيين وكفاية االتصال االداري .
 .4تعد كفاية تحمل الضغوط و االجياد او التوتر من الكفايات الميمة التي ينبغي تدريب مدراء
المدارس الزراعية عمييا ثم تمتيا كفاية اتخاذ القرار وكفاية التخطيط و التنظيم .
 .5ينبغي االىتمام بالجوانب النظرية ( ادبيات االدارة المدرسية و ادبيات التدريب والتطوير
الميني في مجال الزراعة ) وربطيا بالجوانب العممية والتطبيقية عند اعداد البرامج التدريبية
.
( )Blazer , 2005 :12-13
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الفصل الثالث

منيجية البحث واجراءاتو
 منيجية البحث :
اعتمد البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي (  ) Descriptive Researchلكونو المنيج
المناسب لتحقيق اىدافو .
مجتمع البحث :
المجتمع البشري  :تكون مجتمع البحث* من مدرسي المدارس الثانوية و االعدادية الصباحية
في مديريتي تربية بغداد (الكرخ  /الثانية و الرصافة  /الثانية ) ذكور و اناث لمعام الدراسي
(  ) 2714 _ 2713اذ بمغ المجتمع الكمي لمبحث ( ) 4497مدرسا ومدرسة بواقع ()1712
مدرسا و (  )2785مدرسة موزعين كاالتي :
 ) 2948 ( -1مدرسا ومدرسة في المدارس الثانوية و االعدادية التابعة لمديرية تربية بغداد (الكرخ
 /الثانية ) بواقع ( ) 794مدرساُ و(  ) 2154مدرسة موزعة كاالتي :

ـ المدارس الثانوية (  )1481مدرساَ ومدرسة منيا (  )197مدرس و(  )1284مدرسة .

ـ المدارس االعدادية (  )1467مدرساَ ومدرسة منيا (  )597مدرس و (  ) 877مدرسة .

2ـ (  ) 1549مدرسا ومدرسة في المدارس الثانوية و االعدادية التابعة لمديرية تربية بغداد (الرصافة

 /الثانية) بواقع (  ) 918مدرسا و ( ) 631مدرسة موزعة كاالتي :
ـ المدارس الثانوية (  )464مدرساً ومدرسة منيا (  )317مدرس و(  )154مدرسة .

ـ المدارس االعدادية (  ) 1785مدرساُ ومدرسة منيا(  )678مدرس و (  ) 477مدرسة .

 المجتمع المكاني  :بمغ مجتمع المدارس (  ) 279مدرسة ثانوية و اعدادية تابعة لمديريتي تربية
بغداد (الكرخ  /الثانية و الرصافة  /الثانية ) بواقع (  )83مدرسة لمذكور و(  )126مدرسة
لالناث لمعام الدراسي ( ) 2714 _ 2713موزعة كاالتي :

1ـ (  ) 177مدرسة ثانوية و اعدادية تابعة لممديرية العامة لتربية بغداد ( الكرخ  /الثانية ) بواقع
(  ) 38مدرسة ثانوية و اعدادية لمذكور و (  ) 62مدرسة ثانوية و اعدادية لال ناث موزعة كاالتي
ـ (  )55مدرسة ثانوية منيا ( )13مدرسة لمذكور و(  )42مدرسة لألناث .
ـ (  )45مدرسة اعدادية منيا ( )25مدرسة لمذكور و (  )27مدرسة لالناث .
ـ (  ) 179مدرسة ثانوية تابعة لممديرية العامة لتربية بغداد ( الرصافة  /الثانية ) بواقع () 45
مدرسة

ثانوية و اعدادية لمذكور و (  ) 64مدرسة ثانوية و اعدادية لالناث موزعة كاالتي :

ـ ( ( )69مدرسة ثانوية منيا ( )16مدرسة لمذكور و (  )53مدرسة لالناث.
ـ ( )47مدرسة اعدادية منيا (  )29مدرسة لمذكور و ( )11مدرسة لالناث  .والجدول رقم ( )1
يوضح ذلك .
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جدول ( ) 1

يوضح مجتمع البحث* موزعا حسب الموقع الجغرافي والجنس
ت مديرية التربية
الكرخ الثانية

1

المجموع

نوع

جنس المدرسة

المجموع

جنس المدرسين

المدرسة

ذكور

اناث

الثانوية

13

42

55

االعدادية

25

27

45

597

----

38

62

177

794

المجموع

ذكور

اناث

الكمي

197

1284

1481

877

1467

2154

2948

* تم الحصول عمى البيانات من مديرية تربية بغداد الكرخ  /الثانية ( وحدة البحوث والدراسات ) و
مديرية تربية بغداد الرصافة  /الثانية ( وحدة االحصاء ) لمعام الدراسي 2714 _ 2713
 عينة البحث :
 العينة البشرية  :بمغت عينة البحث (  ) 457مدرسا من مدرسي ومدرسات المدارس الثانوية و
االعدادية الصباحية التابعة لممديريات العامة لتربيتي بغداد ( الكرخ  /الثانية  ,و الرصافة /الثانية )
 ,بنسبة( )% 17من مجتمع البحث  ,بواقع (  ) 172مدرسا و ( )278مدرسة  ,لتكون العينة
ممثمة لمجتمع البحث موزعين كاالتي :
ـ ( )295مدرسا ومدرسة في ا لمدارس الثانوية و االعدادية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد
(الكرخ  /الثانية ) بواقع (  ) 87مدرس و (  ) 215مدرسة  ,منيا ( )148مدرس ومدرسة في
المدارس الثانوية بواقع (  )27مدرس و(  )128مدرسة و (  )147مدرس ومدرسة في المدارس
االعدادية بواقع ( )67مدرس و(  )87مدرسة .
ـ (  ) 155مدرس ومدرسة في المدارس الثانوية و االعدادية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد
(الرصافة  /الثانية) بواقع (  ) 92مدرس و (  ) 63مدرسة  ,منيا (  ) 46مدرس ومدرسة
ثانوية( )31مدرس و ( )15مدرسة و ( )179مدرس مدرسة اعدادية بواقع ( )61مدرس و ()48
مدرسة
 العينة المكانية  :بمغت عينة البحث (  ) 21مدرسة ثانوية و اعدادية تابعة لممديريات العامة
2

الرصافة

الثانوية

16

53

69

317

154

464

الثانية

االعدادية

29

11

47

678

477

1785

المجموع

----

45

64

179

918

631

1549

المجموع الكمي

----

83

126

279

1712

2785

4497
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لتربيتي بغداد ( الكرخ الثانية  , /و الرصافة  /الثانية ) بواقع ( )9مدارس لمذكور و ()12
مدرسة لالناث موزعة كاالتي :
ـ (  ) 17مدارس ثانوية و اعدادية تابعة لممديرية العامة لتربية بغداد ( الكرخ  /الثانية ) بواقع (
 ) 4مدارس لمذكور و(  ) 6مدارس لالناث ,منيا (  )5مدارس ثانوية ( واحدة لمذكور  ،و 3
لالناث ) و ( )5مدارس اعدادية منيا (  3لمذكور و  2لالناث ) .
ـ (  ) 11مدرسة ثانوية و اعدادية تابعة لممديرية العامة لتربية بغداد ( الرصافة  /الثانية) بواقع
( )5مدارس لمذكور و (  ) 6مدارس لالناث منيا (  )7مدارس ثانوية (  2منيا لمذكور ،و 5
لالناث ) و( )4مدارس اعدادية ( 3منيا لمذكور  ،و  1لالناث )  .والجدول رقم (  )2يوضح ذلك .
جدول ()2
يوضح عينة البحث موزعة حسب الموقع الجغرافي والجنس
2

الثانوية

2

5

7

31

15

46

االعدادية

3

1

4

61

48

179

المجموع

----

5

6

11

92

63

155

المجموع الكمي

----

9

12

21

172

278

457

جنس المدرسين

المجموع

الرصافة الثانية

ت

مديرية التربة

1

الكرخ الثانية
المجموع

المدرسة

جنس المدرسة

المجموع

ذكور

اناث

الكمي

27

128

148

87

147

215

295

ذكور

اناث

الثانوية

1

4

5

االعدادية

3

2

5

67

----

4

6

17

87

 اداة البحث  :ان طبيعة البحث وأىدافو ىي التي تحدد االداة المناسبة  ,إذ ان لكل موضوع اداة
تناسبو وقد اعتمد البحث الحالي االستبانة اداة رئيسة لتحقيق اىدافو كونيا اداة يستخدميا
المشتغمون بالبحوث التربوية والنفسية عمى نطاق واسع ). ) Bogdon ,1992: 90
وقامت الباحثتان بالخطوات االتية العدادىا :
ـ مراجعة االدبيات والدراسات ذات الصمة بموضوع البحث .
ـ مراجعة نظام المدارس الثانوية رقم (  ) 2لسنة  1977المعدل بنظام المدارس الثانوية رقم ()23
لسنة ( . ) 1981
اشتممت االستبانة عمى (  ) 7مجاالت رئيسة تمثل ميمات مديري المدارس الواردة في نظام
المدارس الثانوية رقم (  )2لسنة (  ) 1977وىي ( المحافظة عمى الدوام  ,العناية ببناية المدرسة
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ونظافتيا  ,االشراف عمى اعمال الييأة التدريسية وعمى سير التدريسات في المدرسة  ,االشراف عمى
االمتحانات  ,المراسالت  ,التقارير  ,السجالت المدرسية )  ,وتضمنت (  ) 77فقرة بصيغتيا االولية
 ،واعتمدت الباحثتان مقياس ليكرت في تحديد بدائل االجابة  ,اذ حددت خمسة بدائل لألجابة وىي
( موافق بدرجة كبيرة  ,موافق بدرجة متوسطة  ,موافق بدرجة ضعيفة ,موافق  ,غير موافق)  ,وبعد
عرض االستبانة عمى الخبراء تمت صياغة االستبانة بصيغتيا النيائية اذ لم يتم اي حذف او تعديل
او اضافة عمييا ليبقى مجموع فقراتيا ( ) 77فقرة بمجاالتيا السبعة  ,عمما ان االوزان التي اعطيت
لبدائل االجابة ىي ( . )1 , 2 , 3 , 4 , 5
وقامت الباحثتان بتوزيع (  ) 577استبانة لممدرسين والمدرسات في المدارس الثانوية و االعدادية
التابعة لممديريات العامة لتربيتي بغداد ( الكرخ  /الثانية  ,والرصافة  /الثانية ) وحصمتا عمى
( ) 457استبانة صالحة لمتفريغ .
 صدق االداة :
يعد الصدق احد الخصائص السيكومترية التي يجب ان تتوافر في المقاييس النفسية والتربوية
ألنو مؤشر عمى قدرة المقاييس في قياس ما اعد لقياسو ( ممحم  , )277 : 2777 ,وعن طريقو
يتم التحقق من مدى قدرة المقياس في قياس الغرض الذي اعد ألجمو ( 7عودة 333 : 1998 ,
)  ،وقد اتبعت الباحثتان االجراءات التالية لمتحقق من صدق االداة المستعممة في البحث
( االستبانة ) :
-

الصدق الظاىري :

لمتحقق من صدق االستبانة فقد عرضت الباحثتان االداة عمى مجموعة من الخب ارء والمحكمين في
مجال االدارة التربوية والقياس والتقويم التربوي وبمغ عددىم (  ) 11خبي ار من اجل دراستيا و إبداء
الرأي حول االداة وفقراتيا من حيث وضوح صياغتيا و مالءمتيا لقياس المجال الذي تنتمي اليو  ,و
ابداء آرائيم في حذف او تعديل او إضافة اية فقرة يرونيا مناسبة  ,وقد اعتمدت نسبة اتفاق ( 87
وبناء عمى ما تقدم فقد حصمت فقرات
 ) %من آراء الخبراء والمحكمين لقبول الفقرة او رفضيا .
ً
االستبانة عمى نسبة اتفاق قدرىا ( .) % 177
القوة التمييزية لمفقرة :
يعد التمييز من الخصائص القياسية الميمة لفقرات المقاييس النفسية والتربوية كي يتمكن
المقياس من كشف الفروق الفردية بين االفراد في السمة المقاسة التي يقوم عمييا القياس النفسي ,
ويقصد بالقوة التمييزية لمفقرات مدى قدرة الفقرة عمى التمييز بين افراد العينة من ذوي المستويات
العميا

وذوي

المستويات

الدنيا

بالنسبة

(جابر ) 272 : 1983 ,

50
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اعتمدت الباحثتان اسموب المجموعتين المتطرفتين في استخراج القوة التمييزية لفقرات االستبانة ,
وسيتم توضيحو عمى النحو االتي :
اسموب المجموعتين المتطرفتين :
بعد الحصول عمى الدرجات الكمية الفراد عينة التمييز البالغة (  ) 457مستجيبا عمى استبانة
البحث  ,رتبت الدرجات تنازليا من اعمى درجة الى اقل درجة  ,ثم حددت المجموعتين المتطرفتين في
االستبانة  ,وحددت نسبة (  ) % 27من الدرجات العميا ونسبة ( ) %27من الدرجات الدنيا لتشمل
المجموعتين المتطرفتين  ,إذ بمغت المجموعة العميا ( )122فردا ومثميا المجموعة الدنيا  ,وىي
نسبة تحقق اقصى ما يمكن من حجم مناسب في كل مجموعة وتباين جيد بينيما (عبد الرحمن ,
 , )215 : 1998وتشير ادبيات القياس والتقويم الى ان اعتماد نسبة (  )% 27لكل من
المجموعتين العميا والدنيا تمثل افضل نسبة يمكن اعتمادىا ألنيا تقدم لنا مجموعتين بأقصى ما يمكن
من حجم وتمايز  ( .الزوبعي ) 74 : 1981 ,
وتم تطبيق "االختبار التائي " (  ) t-testلعينتين مستقمتين لحساب القوة التمييزية لكل فقرة من
فقرات االستبانة  ,وذلك ألن القيمة التائية المحسوبة تمثل القوة التمييزية لمفقرة بين المجموعتين
العميا والدنيا  ( .خيري  , ) 222 : 1997 ,و اظيرت نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين  ,ان
القيمة التائية المحسوبة لفقرات االستبانة كانت جميعيا ذات داللة احصائية  ,اي ( مميزة )  ,وعمى
النحو الموضح في الجدول رقم ( ) 3

المجموعة العميا
الفقرة

حجم

المجموعة الدنيا

القيمة
التائية

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

1

65,4

45,6

95,3

1541

45,4

1

65,1

45,4

9591

1541

19599

9

65,1

45,,

9511

4939

1,511

65,9

45,1

9514

453,

115,4

,

6561

45,,

951,

1514

35,,

4

65,3

454,

9511

4539

19519

,

65,,

45,9

1534

45,,

1,533

العينة

6

111
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,

6543

45,9

9544

4534

1,596

3

65,6

45,1

1534

1511

195,9

14

65,4

45,1

15,3

154,

1,546

11

65,4

454,

9544

1544

1,5,9

11

65,,

4566

9594

154,

19599

19

6543

4541

1533

1546

1,564

16

65,1

4544

15,,

1543

1,5,6

1,

6544

49,4

15,9

1546

1,5,,

14

6543

454,

15,6

154,

1,51,

1,

65,1

454,

15,9

1549

14531

1,

65,1

4543

15,4

151,

1,514

13

654,

454,

154,

1511

1,5,1

14

654,

4531

154,

151,

1459,

11

656,

4531

154,

154,

16514

11

65,3

45,1

154,

4531

1,5,4

19

6564

45,,

1561

4531

1,534

16

6561

453,

156,

453,

1,5,,

1,

6561

4936

1561

4531

1,541
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اي ان الفقرات جميعيا دالة احصائيا والقيمة التائية الجدولية (  ) 1,96عند مستوى داللة
( ) 7,75وبدرجة حرية ( .) 242
● ثبات االداة :
يقصد بالثبات أن االختبار قادر عمى اعطاء النتائج نفسيا  ,أو نتائج قريبة منيا إذا ما أعيد
تطبيقو عمى االفراد انفسيم تحت الظروف نفسيا  ( .الخرابشة ) 189 : 2777 ,
إن معامل االرتباط ىو االساس االحصائي المستخدم لتقرير الثبات اعتمادا عمى طرائق
حساب معامل الثبات  ,لمحصول عمى مجموعتين من الدرجات و ايجاد معامل االرتباط بينيما الذي
يمثل درجة الثبات ) Fox , 1969 . 353 ( .
وتم التحقق من ثبات أدوات البحث باستخدام :
معادلة االتساق الداخمي "الفا كرونباخ " :
تعد معادلة "الفا كرونباخ " من الطرائق الشائعة في حساب ثبات المقاييس التربوية والنفسية إذ
يشير معامل الثبات المحسوب بيذه الطريقة الى االتساق بين فقرات االداة  ,او ما يسمى بالتجانس
الداخمي لمفقرات .

(عبد الرحمن ) 83 : 1998 ,

ولمتحقق من االتساق الداخمي لممقياس طبقت معادلة "الفا كرونباخ " وبمغ معامل الثبات الكمي
بيذه الطريقة (  )7,83وىذه النتيجة مقبولة احصائياً وتدل عمى ان االداة تمتاز بدرجة مقبولة

لمثبات .


الوسائل االحصائية :

اعتمدت الباحثتان وسائل االحصائية عديدة في اجراءات تحميل البيانات المتحصمة من عينة
البحث وبحسب ما يتطمبو البحث  ,وذلك باستعمال الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية المعروفة (
 , ) SPSSوالوسائل االحصائية المستعممة ىي :
 .1معامل ارتباط بيرسون ( ) Pearson Correlation Coefficient
 .2معادلة ( الفا _ كرونباخ ) ( ) Cronbach _ Alpha
 .3االختبار التائي (  ) t_testلعينتين مستقمتين
 .4تحميل التباين الثالثي
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الفصل الرابع

عرض النتائج ومناقشتيا
اليدف االول :
" مستوى تطبيق مديري المدارس الثانوية و االعدادية لمميمات التي حددىا نظام المدارس
الثانوية في العراق من وجية نظر مدرسييا "
اظيرت نتائج البحث أن متوسط درجات افراد العينة والبالغ عددىا (  ) 457مدرسا ومدرسة ىو
( )277 ,25درجة في حين كان المتوسط الفرضي ( )217درجة  ,ولمعرفة داللة الفرق بين
المتوسطين استعمل االختبار التائي (  ) t-testلعينتين مستقمتين  ,إذ بمغت القيمة التائية
المحسوبة (  , ) 26 , 54وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة (  , ) 1 , 96عند مستوى داللة
( ) 7 ,75وبدرجة حرية ( , ) 449وىذا يشر الى ان الفرق بين متوسط درجات العينة ومتوسط
درجات المجتمع دال احصائيا  .,و تشير ىذه النتيجة الى ان مديري المدارس الثانوية يتمتعون

بمستوى ٍ
عال في تطبيقيم لمميمات التي حددىا نظام المدارس الثانوية رقم ( )2لسنة () 1977
المعدل  ,وكما موضح في الجدول رقم ( . )5
جدول ( ) 5
يوضح نتائج االختبار التائي لمفرق بين متوسط درجات العينة والوسط الفرضي لمستوى تطبيق مديري
المدارس لمميمات التي حددىا نظام المدارس الثانوية
القيمة التائية

حجم

المتوسط

االنحراف

المتوسط

العينة

الحسابي

المعياري

الفرضي

المحسوبة

457

277,25

48,15

217

26,54

درجة

مستوى

الجدولية

الحرية

الداللة

1,96

449

دالة

ولغرض التعرف عمى مستوى تطبيق مديري المدارس لمميمات التي حددىا نظام المدارس الثانوية
بحسب اراء عينة البحث من المدرسين والمدرسات عمى وفق مجاالت البحث تعرض الباحثتان الجدول
رقم ( . ) 6
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جدول () 6

يوضح مستويات تطبيق مديري المدارس لمميمات التي حددىا نظام المدارس الثانوية رقم ( )2لسنة
(  ) 1977المعدل برقم (  )23لسنة ( )1981
المجال

القيمة التائية

حجم

المتوسط

االنحراف

المتوسط

العينة

الحسابي

المعياري

الفرضي

المحسوبة

19,81

4,75

15

25,24

المحافظة عمى
الدوام

الجدولية

درجة

مستوى

الحرية

الداللة
دالو

العناية ببناية
22,98

المدرسة

5,56

18

دالة

18,99

ونظافتيا
االشراف عمى
اعمال الييئة
التدريسية
االشراف عمى

457

61,75

14,75

51

15,47

1,96

449

دالة

37,44

7,63

24

17,91

دالة

التقارير

15,87

3,84

12

21,38

دالة

المراسالت

23,66

5,36

18

22,38

دالة

95,77

18,93

72

26,55

دالة

االمتحانات

السجالت
المدرسية

يتضح من الجدول السابق ان مستوى تطبيق مديري المدارس الثانوية لمميمات التي حددىا
نظام المدارس الثانوية من وجية نظر المدرسين والمدرسات دالة احصائيا في جميع مجاالت البحث
ففي مجال ( المحافظة عمى الدوام ) بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )25,24وىي أكبر من القيمة
الجدولية البالغة ( )1,96وبمتوسط فرضي ( ، )15و في مجال ( العناية ببناية المدرسة ونظافتيا )
بمغت القيمة التائية المحسوبة ( ) 18,99وىي اكبر من القيمة الجدولية وبمتوسط فرضي (  ، )18و
أما في مجال (االشراف عمى اعمال الييئة التدريسية ) بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )15,47وىي
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ايضا

وبمتوسط

فرضي

()51

،

وكذلك

في

مجال

( االشراف عمى االمتحانات ) بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )17,91وبمتوسط فرضي ( ، )24وفي
مجال (التقارير) بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )21,38وبمتوسط فرضي (  ،)12وكذلك في مجال
(المراسالت) فقد بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )22,38وبمتوسط فرضي ( ،)12و اخي ار في مجال
(السجالت المدرسية ) بمغت القيمة التائية
المحسوبة( )26,55والمتوسط الفرضي ( )92وجميعيا اكبر من القيمة الجدولية وبدرجة حرية

( )449عند مستوى داللة ( )7,75وىذا يدل عمى ان مديري المدارس يتمتعون بمستوى ِ
عال
بتطبيقيم لتمك الميمات.
اليدف الثاني :

" تعرف الفروق ذات الداللة االحصائية في مدى تطبيق مديري المدارس لمميمات التي حددىا
نظام المدارس الثانوية من وجية نظر المدرسين تبعا لمتغير( الجنس  ,التخصص  ,وعدد سنوات
الخدمة) "
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جدول ()7

يوضح تحميل التباين الثالثي لتعرف الفروق ذات الداللة االحصائية بحسب متغيرات البحث
وقد أظيرت نتائج تحميل التباين لمفروق في تطبيق مديري المدارس لمميمات التي حددىا
نظام المدارس الثانوية عمى وفق متغيرات ( الجنس و التخصص وعدد سنوات الخدمة ) ،أن القيمة
الفائية لمجنس كانت ( )14,4775وىي دالة إحصائياً لصالح الذكور  ،إذ إنيا أكبر من القيمة

الفائية الجدولية البالغة ( )3,84وبدرجة حرية ( )1,379عند مستوى داللة (.)7,75

وفي التخصص كانت القيمة الفائية ( )2,127غير دالة إحصائياً  ،إذ إنيا اصغر من

القيمة الفائية الجدولية البالغة ( )3,84عند درجة الحرية ( )1,379وعند مستوى داللة (.)7,75

وفي عدد سنوات الخدمة كانت القيمة الفائية ( )6,924وىي دالة احصـائيا  ,النيـا اكبـر مـن
القيمة الجدولية البالغة ( )3,84عند درجة حرية ( )1,379وعند مستوى داللة (. )7,75
كــذلك التفاعــل بــين الجــنس والتخصــص بمغــت القيمــة الفائيــة (  )2,271وكانــت غيــر دالــو
القيمة الفائية

مستوى

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

المحسوبة

32877,137

14,4775

دالة

2,127

غير دالة
دالة

مصدر التباين

مجموع المربعات

الجنس

32877,137

1

التخصص

5737,382

1

5737,382

مدة الخدمة

15733,343

1

15733,343

6,924

الجنس×التخصص

5771,457

1

5771,457

2,271

الجنس×مدة الخدمة

6332,652

1

6332,652

2,787

غير دالة

6712,783

1

6712,783

2,646

غير دالة

6985,765

2

3492,882

1,537

الخطأ

1771954,375

441

2272,775

الكمي

1741716,624

449

التخصص×مدة
الخدمة
الجنس ×التخصص
×مدة الخدمة
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إحصــائيا ألنيــا اصــغر مــن القيمــة الفائيــة الجدوليــة البالغــة ( )3,84بدرجــة حريــة ( )1,379وعنــد
مستوى داللو (.)7,75
وبمغت القيمة الفائية ( )2,787في التفاعل بين الجنس ومدة الخدمة حيث كانت غير دالة احصائيا
النيا اصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة ( )3,84وبدرجة حرية ( )1,379وعند مستوى داللة
(.)7,75
وبمغت القيمة الفائية في التفاعل بين التخصص ومدة الخدمة ( )2,646وكانت غير دالة احصائيا
النيا اصغر من القيمة الجدولية البالغة ( )3,84وبدرجة حرية ( )1,379عند مستوى داللة
(.)7,75
وبمغت القيمة الفائية في التفاعل بين الجنس والتخصص ومدة الخدمة ( )1,537وىي غير دالة
احصائيا النيا اصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة ( )3,84وبدرجة حرية ( )2وعند مستوى
داللة (. )7,75

مناقشة النتائج وتفسيرىا -:
اوال  :مناقشة النتائج المتعمقة باليدف االول :
( مستوى تطبيق مديري المدارس الثانوية واالعدادية لمميمات التي حددىا نظام المدارس
الثانوية في العراق من وجية نظر المدرسين ) .
. 1اظيرت النتائج ان عينة البحث قد اشارت الى ان مديري المدارس الثانوية واالعدادية التابعة
لممديريات العامة لتربيتي بغداد (الكرخ  /الثانية  ,و الرصافة  /الثانية ) يتمتعون بمستوى عال من
تطبيقيم لمميمات المحددة من قبل نظام المدارس الثانوية في العراق وفي المجاالت كافة  ,واتفقت
ىذه النتيجة مع دراسة (العامري  ) 2712 ,و (الكناني  )2713,و (الغامدي )2713 ,
وتفسر الباحثتان ىذا نتيجة أللماميم بالتوجييات التربوية ومعرفة السياقات واليات العمل
المدرسي والتزاميم بتطبيق القوانين  .إذ ان مدير المدرسة الفعال يمكنو التغمب عمى المعوقات التي
تقف امام االبتكار والتطور  ,وحتى تكون ىناك فاعمية في عمل مدير المدرسة البد من توفر درجة
كبيرة من ممارسات مديري المدارس لمميمات المنوطة بيم  . ) Philips ,1989 :79 ( .وتعتقد
الباحثتان ان تنظيم عمل مدير المدرسة بشكل ينسجم مع الخطط التربوية العامة يسيم في الوصول
الى االىداف التربوية المرجوة منو .
ثانيا :مناقشة النتائج المتعمقة باليدف الثاني :
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" الفروق ذات الداللة االحصائية في مدى تطبيق مديري المدارس الثانوية واالعدادية لمميمات التي
حددىا نظام المدارس الثانوية من وجية نظر المدرسين تبعا لمتغير (الجنس  ,التخصص  ,عدد
سنوات الخدمة) "
 -1أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في الجنس لصالح الذكور إذ بمغ متوسطيم
الحسابي ( ، )278,7558وىو اعمى من متوسط االناث الذي بمغ (. )264,9892
وتفسر الباحثتان ذلك في جدية ونشاط مديري المدارس الثانوية و االعدادية في تطبيقيم
لمميمات التي حددىا نظام المدارس الثانوية واالىتمام العالي باالعمال االدارية من حيث
امتالكيم الرؤية الفنية العالية والتقييم المستمر والدقيق لمياراتيم اعمى من االناث.
_ 2ال توجد فروق لدى عينة البحث عمى وفق متغير التخصص إذ بمغت القيمة الفائية ()2,127
 ,وتفسر الباحثتان ىذه النتيجة أن كل التعميمات والقوانين والميام و االدوار المدرسية تكون
عامة وموحدة وغير مميزة لمتخصص العممي أو االنساني  ,تختمف ىذه النتيجة مع دراسة
( الغامدي )2713 ,
 _3توجد فروق ذات داللة احصائية في مدة الخدمة لصالح الذين مدة خدمتيم اقل من عشر
سنوات اذا بمغ متوسطيم الحسابي ( ، )271,8137وىو اعمى من متوسط الذين مدة خدمتيم
اكثر من عشر سنوات الذي بمغ ( . )268,6182تتفق ىذه النتيجة مع دراسة ( الغامدي ,
 ) 2713حيث كان الفرق لصالح الذين مدة خدمتيم اكثر من عشر سنوات  .تعتقد الباحثتان
ان الذين مدة خدمتيم اقل من عشر سنوات ال يتمتعون بالمقدرة الكافية في الحكم عمى مدى
تنفيذ المديرين لمميمات التي حددىا نظام المدارس الثانوية عكس الذين مدة خدمتيم اكثر من
عشر سنوات  ,حيث ان مدة الخدمة لو تأثير من خالل التدريب والخبرة التراكمية التي حصموا
عمييا اثناء مدة خدمتيم ( .الزاممي )91 :2711 ,

االستنتاجات :

 -1ىناك مستوى عال في تطبيق مديري المدارس الثانوية واالعدادية لمميمات التي حددىا
نظام المدارس الثانوية في العراق رقم (  )2لسنة (  ) 1977المعدل.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تطبيق مديري المدارس لمميمات التي حددىا
نظام المدارس الثانوية لدى عينة البحث تعزى الى متغير الجنس لصالح الذكور .
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تطبيق مديري المدارس لمميمات التي حددىا
نظام المدارس الثانوية تعزى إلى متغير مدة الخدمة لصالح الذين مدة خدمتيم اقل من
عشر سنوات .
 -4ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى تطبيق مديري المدارس لمميمات التي
حددىا نظام المدارس الثانوية تعزى الى متغير التخصص .
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التوصيات :

 -1اجراء دورات تدريبية لمديري المدارس الثانوية و االعدادية خاصة الجدد منيم تتعمق بنظام
المدارس الثانوية في العراق رقم (  )2لسنة (  ) 1977المعدل وقواعد ومواقف تطبيقو .
 -2تقويم النشاط االداري لمدراء المدارس الثانوية و االعدادية بشكل دوري بيدف تشخيص نقاط
القوة والضعف لدييم بيدف معالجتيا و ايجاد السبل الكفيمة لذلك .
المقترحات :
 -1اجراء دراسة مماثمة حول نظام المدارس الثانوية في العراق رقم (  )2لسنة () 1977
المعدل في مدارس التعميم الثانوي عمى مستوى المحافظات االخرى .
 -2اجراء دراسات عن نظام المدارس الثانوية في العراق رقم (  )2لسنة (  ) 1977المعدل
تشمل متغيرات اخرى غير تمك التي شمميا ىذا البحث .
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Abstract: The current research aims know:
1.-level application managers secondary schools and junior high for the
tasks set by the high school system in Iraq, from the standpoint of
teachers.
2. statistically significant differences in the extent of the application of
secondary school principals and junior high for the tasks set by the high
school system from the viewpoint of teachers depending on the variable
(sex, specialty, number of years of service).
The researcher used the descriptive analytical method being considered
best suited to such studies, for the purpose of achieving the goals of
research, the researcher using the questionnaire as a research tool,
included (7) key areas represent tasks principals contained in the
system of secondary school No. (2) for the year (1977) also included on
(70) paragraph, representing the research community of principals high
school and junior high the morning of the General Directorate for
Educational Baghdad (Karkh second, and Rusafa second) totaling
(4497), a teacher and a school, was chosen them intentional sample
Random amounted to (450) as a teacher and a school, by (10%) of the
research community and hired a researcher bagful of statistical (spss)
for the analysis of the responses of the research sample.
The results showed the following:
1 that there is a high level managers in the application of high schools
and junior high for the tasks identified by the system of secondary
schools in Iraq No. (2) for the year (1977) average.
2. no statistically significant differences in the level of application of the
principals of the tasks set by the high school system in a sample search
attributable to variable sex in favor of males
And the other due to the variable length of service for the benefit of
those who serve for less than ten years.
The researcher has developed the recommendations and proposals in
the search results.
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 ,القاىرة
 " : )2772( 91االدارة المدرسية في مطمع القرن الحادي والعشرين"  ,ط  , 2دار الفكر العربي ,
القاىرة.
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914الزاممي  ,احمد نعيم حسن فيد ( " : )2711تقويم االداء االداري والفني لمديري المدارس
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جامعة بغداد  ,كمية التربية ابن رشد .
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بغداد "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة بغداد  ,كمية التربية ابن رشد .
916العامري  ,محمد عامر جميل محسن (  " : )2712السموك القيادي لمديري المدارس االعدادية
عمى وفق نظرية ىالبن وعالقتو بفاعميتيم االدارية وثقة المدرسين بيم "  ,اطروحة دكتوراه
غير منشورة  ,جامعة بغداد  ,كمية التربية ابن الييثم .
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91,عبود  ,عبد الغني (  " : )1994ادارة المدرسة االعدادية "  ,ط  , 2مكتبة النيضة المصرية ,
القاىرة .
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الخبتي الثقافية .
91,العقيل  ,سميمان عبد الرحمن ( " :)1983االدارة المدرسية وتعبئة قواىا في المممكة العربية
السعودية " مكتبة دار البشير لمطباعة والنشر  ,الرياض .
913عودة  ,احمد سميمان ( " : )1998الوضع الحالي لمتربية والتعميم في العراق والرؤى الجديدة "
 ,وزارة التربية  ,بغداد .
914عميان  ,ربحي مصطفى ( " : ) 2775ادارة الوقت النظرية والتطبيق "  ,دار جابر لمنشر
والتوزيع  ,عمان ,االردن .
911الغامدي  ,عمي بن محمد (  " : )2713درجة جودة اداء القيادة اتربوية وتنمية الموارد
البشرية في المدارس الثانوية والمتوسطة بالمدينة المنورة "  ,دراسات العموم التربوية  ,المجمد
( , )47الممحق (.)3
911الكناني  ,قاسم عبد الحسين (  " : )2713الميارات االدارية والفنية الالزمة لمدير المدرسة
الفعال في مدارس المتميزين "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة بغداد  ,كمية التربية ابن
الييثم .
919معجم العين (بال)  ,ج , 3دار مكتبة ىالل لمنشر والتوزيع .
916ممحم  ,سامي محمد (  " : )2777مناىج البحث في التربية وعمم النفس "  ,دار الميسرة لنشر
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