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 : مقدمة 
فالتعليم العام  .  أنه ال يوجد نظام تعليمي يتصف بالكمال أو بالكفاءة التامة            – ابتداًء   –من المفترض   

 . عملية معقدة متعددة الجوانب والمسارات ومتنوعة في مكوناتها واألنشطة والعمليات المتعلقة بها 
 ، فإن إشكالية تجويد التعليم ، ومحاوالت رفع المستوى التعليمي للطالب، والتي تمثل              وبشكل محدد 

هدفاً أساسياً للنظام التعليمي قد تعني ضرورة االهتمام بمدخالت العملية التعليمية ذات الصلة المباشـرة               
سـلطة التعليميـة   المناهج ومصادر التعلم والمعلم واإلدارة وعوامل أخرى خارج نطاق ال  : بالمتعلم مثل   

مثل النظم االجتماعية واالقتصادية السائدة والتي قد تفرض توجهات ضاغطة وربما عكسية لمسـارات              
  ) . ٢١٧ ، ص ٢٠٠٢الشراح ، . (الحاجة لتطوير التعليم 

لتعليميـة  اوقد يبدو األمر أكثر تعقيداً ، عندما نفترض أن ثمة عوامل عديدة تكمن خلف المشكالت                
سها علينا من حين ألخر ، أو ما زالت طافية على سطح الواقع التعليمي ولم تختف بعـد ،                  التي تطل برأ  

 . أو نفشل في احتوائها بشكل فعلي 
فالمناهج الدراسية باعتبارها واحدة ، من أكثر مدخالت العملية التعليمية أهمية ، والتي قـد يعلـق                 

و متطورة وليس فيها ما يدعو للقلـق ، لكـن           عليها البعض كثيراً من جوانب الفشل ، قد تكون مناسبة أ          
االختالالت الناجمة قد تكون راجعة لتراخي المعلمين وضعف كفاءتهم وتدني برامج إعدادهم ، وربمـا               
تتأثر الجودة التعليمية بضعف عمليات اإلرشاد والتوجيه في المـدارس أو تـدني فـي كفـاءة اإلدارة                  

ثرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المستوى التعليمي         المدرسية ، أو غير ذلك من عناصر كثيرة مؤ        
 . للطالب 
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ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث ، كمحاولة للتعرف على بعض المظاهر السلبية لجوانـب العمليـة                 
التعليمية والتي تمثل إشكاليات مفترضة أو مدركة من قبل عينة من مديري المدارس الـذين يعايشـون                 

 بأن ثمة جهود جادة مبذولة من قبل السلطات         – ابتداًء   –مع التسليم   . عام في المملكة    واقع نظام التعليم ال   
. التعليمية لرصد هذه المشكالت ومحاولة التخفيف من حدتها ورفع كفاءة النظام التعليمـي ومكوناتـه                

 جوانب   التعرف على نمط المشكالت أو المظاهر السلبية المتعلقة ببعض         – أيضاً   –ولكن يبقى من المهم     
العملية التعليمية ، والتي ما زالت متواترة من وجهة نظر عينة من مديري المـدارس وثيقـي الصـلة                   

 . بالواقع التعليمي 
واألمر يدخل في إطار محاولة لنقد الذات واستشراف لتطلعات إيجابية لتجاوز هذه المظاهر السلبية               

 . الجادة لتطوير نظام التعليم العام في المملكة التي تلقى بظاللها على الجهود اإليجابية والمحاوالت 
فإن التواضع عنصر الزم وجـوهري  " ونحن بحاجة إلى قدر من التواضع ، وكما يوضح جير سلد     

فالشخص المتواضع يستطيع أن يحتمل نفسه ، ليس فقط كشخص ناقص المعرفة ،             .. للبحث عن المعنى    
 " .لسعي في طلبها حينما توجد  مستعد لتقبل الحقيقة وا– أيضاً –ولكن كشخص 

  ) ١٥٥-١٥٢ ، ص ١٩٦٤جيرسلد ، ( 
فالرضا عن التعليم والقناعة بمخرجاته ، أمر ال يتفق مع نزعة األمم للتطور والنماء ، فحين يكتمل                 

 " . الرضا وتتم القناعة تخلد األمة إلى الراحة والسكون ، وتغلب النمطية على األداء ويغيب اإلبداع 
  )  ٣٣ ، ص ٢٠٠٣ القرني ،(

 : مشكلة البحث 
يستهدف البحث الحالي التعرف على بعض المظاهر السلبية أو المشكالت التي تواجه عينـة مـن                

المتدربين بمركز الدورات التدريبيـة بكليـة       )  ثانوي   – متوسط   –ابتدائي  (مديري مدارس التعليم العام     
وذلك فيمـا يتعلـق بـبعض       ) هـ١٤٢٢(ي عام    جامعة الملك سعود في الفصل الدراسي الثان       –التربية  

المعلم ، الطالب ، اإلدارة المدرسية ،       : " مكونات العملية التعليمية موضوع البحث والتي تتمثل فيما يلي          
االختبارات المدرسية ، المناهج الدراسية ، الوسائل التعليمية ، العالقة مع إدارة التعليم ، العالقـة مـع                  

 . المجتمع المحلي 
 : ع اهتمام الباحث بمشكلة البحث من خالل نوعين من االعتبارات يتمثالن فيما يليويرج

 حيث بدأ إحساس الباحث بمشكلة البحث من خالل المناقشـات التـي كـان               : اعتبار شخصي    –أ  
والتـي  " تقويم العمل المدرسي    "  في إطار تدريسه لمادة      – عينة البحث    –يجريها مع مديري المدارس     
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اللها وجود مظاهر سلبية أو مشكالت متعلقة ببعض جوانب العملية التعليمية تضعف من             استشعر من خ  
 . كفاءة النظام التعليمي من حيث آلياته ومخرجاته 

 يتمثل في أنه على الرغم من إجراء عديد من البحوث أو الدراسـات التـي                : اعتبار أكاديمي    –ب  
ليم العام في المملكة ودول الخليج ، فـإن ثمـة           حاولت رصد بعضاً من هذه المشكالت عبر مراحل التع        

إحساس بتواتر هذه المشكالت ، بشكل يوحي بضرورة إجراء دراسات متنوعة ومستمرة لمعرفة مـدى               
هذا التواتر أو التكرار لنوعية هذه المشكالت أو المظاهر السلبية وسببية استمراريتها ،رغم مـا تبذلـه                 

ا ، ومحاولة طرح تصورات تتضمن تطلعات إيجابية للحد من هذه           السلطات التعليمية من جهود لمعالجته    
 . المشكالت في ضوء ما انتهت إليه دراسات عديدة في المجال 

 : أهداف البحث 
محاولة التعرف على بعض المظاهر السـلبية التـي تمثـل           " يتمثل الهدف العام للبحث الحالي في       

الطالب ، المعلم   "والتي تتمثل في    . تعلق ببعض مكوناتها    مشكالت تحد من فعالية العملية التعليمية فيما ي       
، اإلدارة المدرسية ، االختبارات المدرسية ، المناهج الدراسية ، الوسائل التعليمية ، عالقـة المدرسـة                 

 ". بإدارة التعليم ، عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي 
 : ويمكن صياغة هذا الهدف العام من خالل التساؤالت التالية 

 فيمـا يتعلـق     – عينـة البحـث      – ما المظاهر السلبية المدركة من قبل مديري المدارس          –أ  
 بالطالب كمدخل أساسي ومخرج نهائي للعملية التعليمية ؟

 فيما يتعلق بالمعلم كطرف فاعـل       – عينة البحث    – ما المظاهر السلبية المدركة من قبل        -ب  
 في العملية التعليمية ؟ 

بية المدركة فيما يتعلق باإلدارة المدرسية باعتبارها المكون التنظيمي في           ما المظاهر السل   –ج  
 العملية التعليمية ؟ 

 ما المظاهر السلبية المدركة فيما يتعلق باختبارات المدرسية والمناهج الدراسية والوسائل            –د  
 التعليمية كآليات فاعلة في العملية التعليمية ؟

 التي تكتنف عالقة المدرسة بـإدارة التعلـيم مـن جهـة              ما المظاهر السلبية المدركة    -هـ  
 والمجتمع المحلي من جهة أخرى ؟ 
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 : حدود البحث 
 : تتحدد نتائج البحث الحالي بما يلي 

 اقتصاره على رصد بعض المظاهر السلبية أو المشكالت المدركة من قبل عينة البحـث فيمـا                 –أ  
لة تحليل سببية شيوع هذه المظاهر ، وطرح تصـورات          ومحاو. يتعلق ببعض مكونات العملية التعليمية      

 . تمثل تطلعات إيجابية للتخفيف من حدة هذه السلبيات ومحاولة تالفيها 
 الطبيعة الوصفية التحليلية لمنهجية البحث والتي أعتمدت على سؤال مفتوح تم طرحـه علـى      –ب  

ظاهر السلبية المتواترة فيمـا يتعلـق بكـل    عينة البحث ، ونم تحليل بياناته كمياً وكيفياً للتعرف على الم       
 –جانب من جوانب العملية التعليمية ، وصياغتها بشكل مقنن وتطبيقها مرة ثانية على هيئة استبيان مقيد                 

 .  بعد إجراء معامالت الثبات والصدق الخاصة به –على نفس العينة 
 : إجراءات البحث 

اته والعينة والخصـائص السـيكومترية ألداة       يشتمل ذلك على عرض محدد لمفاهيم البحث ، وأدو        
 : البحث ، وإجراءات التطبيق وأساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات ، وفيما يلي عرض لذلك 

 :  مفاهيم البحث –أ 
 وتعني الصعوبات أو المعوقات المتعلقة بأي من مكونات أو جوانب           : مشكالت التعليم العام     -

 . فعالية النظام التعليمي العام في المملكة العربية السعودية العملية التعليمية ، وتحد من 
 وتعنى أي قول أو فعل أو إشارة اجتماعية لها طابع التكرار ، وتكشـف           : المظاهر السلبية    -

عن تدني أو انخفاض مستوى األداء أو الفعالية فيما يتعلق بأي من مكونات أو جوانـب العمليـة                  
 . ر نظام التعليم العام بالمملكة التعليمية موضوع البحث في إطا

 تعني التصورات المطروحة في البحث والمستدمجة عبـر البحـوث           : التطلعات اإليجابية    -
السابقة في الميدان ، لمعالجة هذه المظاهر السلبية والتخفيف من حدتها لتحقيق مزيد من الفاعليـة                

 . والكفاءة للعملية التعليمية 
 هني ذلك النوع من الدراسات الذي يستخدم المنهج الوصفي وأدوات          وتع : الدراسة التحليلية    -

 . للتوصيف والتحليل الكمي والكيفي للبيانات المتعلقة بجوانب المشكلة موضوع البحث 
 مـن قبـل     – وتعني التصورات واآلراء أو وجهات النظر المعبر عنها لفظياً           : المدركات   -

 . راتهم الميدانية لجوانب المشكلة موضوع البحث  من واقع خب– عينة البحث –مديري المدارس 
  هم األشخاص الذين يتولون إدارة بعض مؤسسات التعلـيم العـام            : مديري المدارس المتدربين     -
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بمدينة الرياض وبعض مدن المملكة األخرى والذين كانوا منتظمـين          )  الثانوي   – المتوسط   -االبتدائي( 
دريبية ، بكلية التربية ، جامعة الملك سعود ، للفصل الدراسـي            ضمن دورة تدريبية بمركز الدورات الت     

 . هـ١٤٢٢الثاني 
 : أداة البحث 

 على طرح سؤال كتابي مفتوح على عينة البحث يستوضح نوعية المظاهر            – ابتداًء   –أعتمد الباحث   
ض جوانـب   السلبية أو المشكالت التي تواجههم كمديري مدارس أثناء ممارستهم لعملهم فيما يتعلق ببع            

وبعد ذلك تم تحليل استجابات عينة البحث على السؤال المفتـوح           . العملية التعليمية السابق اإلشارة إليها      
وفقاً ألسلوب مبسط في تحليل المضمون ، وتم صياغة بنود محددة أو عبارات تقريرية تمثـل مظـاهر                  

) ٦٢( المقيد في صورته النهائية      وقد تضمن االستبيان  . سلبية لجوانب العملية التعليمية موضوع البحث       
مكونات أو جوانب للعملية التعليمية في إطار نظـام التعلـيم العـام             ) ٨(عبارة تمثل مظاهر سلبية لـ      

 . بالمملكة وفيما يلي توضح لذلك 
  )١( جدول 

 مكونات العملية التعليمية موضوع البحث وعدد البنود أو العبارات " 
 "داة البحث المتعلقة بها في االستبيان أ

 الوسائل المناهجاالمتحانات اإلدارة المعلم الطالب المكون
العالقة مع إدارة 

 التعليم
العالقة مع 
المجتمع المحلي

عدد 
 العبارات

٥ ٥ ٧ ١١ ٩ ٨ ٩ ٨ 
 

 : صدق وثبات االستبيان 
ـ                   تبيان فيما يتعلق بثبات األداء على بنود االستبيان ، تم حساب الثبـات األداء علـى محـاور االس

ونباخ ، وكـذا ثبـات األداء علـى         كرباستخدام معامل ألفا    ) مكونات العملية التعليمية موضوع البحث      (
 . االستبيان ككل باستخدام نفس المعامل ، وفيما يلي توضيح لهذه الخطوة 

  )٢( جدول 
 معامالت الثبات ألداء عينة البحث 

  )٣٥= ن ( على محاور استبيان مشكالت التعليم 
المجتمع المحلي إدارة التعليم الوسائل المناهجاالختبارات اإلدارة المعلم الطالب حورالم

معامل 
 الثبات

٠,٩٧ ٠,٥٢ ٠,٨٧ ٠,٩١ ٠,٥٤ ٠,٤١ ٠,٦٨ ٠,٦٣ 

 )  .٠,٩ (نباخثبات األداء على االستبيان ككل باستخدام معامل ألفاكرو 
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كذا تراوح معـامالت ثبـات األداء علـى      ويتضح مما سبق ارتفاع معامل الثبات الكلي لالستبيان و        
 ) . ٠,٩٧ – ٠,٤١(المحاور بين التوسط واالرتفاع 

وفيما يتعلق بصدق االستبيان ، فإنه يترجح من خالل الصدق الظاهري للبنود حيث أنها مشتقة عبر                
تساق استجابات لفظية لعينة البحث على السؤال المفتوح الذي طرح عليهم ابتداء كما تم حساب معامل اال               

وقد أتضح عدم داللة بعض معامالت االرتبـاط لـبعض          . الداخلي لألداء على بنود ومحاور االستبيان       
بنـداً أو   ) ٦٢(البنود بالمحاور الخاصة بها في االستبيان وتم حذفها لتصبح الصورة النهائية لالسـتبيان              

داء على محـاور االسـتبيان      عبارة ، وفيما يلي جدول يوضح معامالت االرتباط أو االتساق الداخلي لأل           
 : بالدرجة الكلية عليه 

 )٣( جدول 
 اق الداخلي ألداء عينة البحث على معامالت االرتباط أو االتس" 

 "محاور االستبيان بالدرجة الكلية لألداء عليه 
المجتمع المحلي إدارة التعليم الوسائل المناهجاالختبارات اإلدارة المعلم الطالب المحور

معامل 
 التساقا

٠,٧٦ ٠,٧٦ ٠,٨٢ ٠,٧٩ ٠,٦٩ ٠,٤٥ ٠,٥٤ ٠,٤٩ 

ويتضح من الجدول السابق داللة معامالت االرتباط أو االتساق الداخلي لدرجات المحاور بالدرجـة              
 .الكلية ، مما يوحي بنوٍع من صدق المفهوم أو التكوين لما يستهدف االستبيان قياسه 

 : عينة البحث 
مـن منـاطق    )  ثانوي   – متوسط   –دائي  ابت(مدير مدرسة   ) ٣٥(ث على   ية للبح اشتملت العينة النهائ  

 -تعليمية مختلفة بالمملكة ، والمنتظمين ضمن دورة تدريبية بمركز الدورات التربوية بكليـة التربيـة                
 . هـ ١٤٢٢جامعة الملك سعود للفصل الدراسي الثاني عام 

 : إجراءات التطبيق 
أفراد العينة في جلسة تطبيق جماعي مالئمة بطريقة طوعية ،          تم تطبيق االستبيان أداة البحث على       

) ٣٠(وبعد التأكد من تفهم أفراد العينة لتعليمات األداء على االستبيان وخالل مدة زمنية ال تزيـد عـن                   
وقد تم تحفيز المديرين عينة البحث لالستجابة بشكل جيد والتعبير          . هـ  ١٤٢٢دقيقة ، خالل شهر صفر      

حة وواقعية على بنود االستبيان ، والتنبيه على أن كتابـة األسـماء علـى ورقـة                 عن استجابات صري  
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االستبيان أمر اختياري وغير ضروري ، إلتاحة الفرصة لهم لإلحساس بالمجهوليـة والتعبيـر بشـكل                
 . تلقائي وصريح عن مدركاتهم إزاء موضوع االستبيان 

  : *التحليل اإلحصائي لبيانات البحث
 : تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية 

 . ت  التوزيع التكراري والنسب المئوية للتكرارا-
 .  المتوسطات واالنحرافات المعيارية -
 . معامل ارتباط بيرسون للدرجات الخام -
 

                                     
  جامعة الملك سعود ، –اإلحصائية للبحث بمرآز البحوث التربوية بكلية التربية  أجريت التحليالت  *

 .   ويشكر الباحث الزميل الدآتور السيد أبو هاشم مستشار المرآز إلسهاماته في إنجاز هذه التحليالت 



 ٨

 )نتائج البحث  ( 
 

سيتم استعراض نتائج البحث من خالل جداول متتالية متعلقة بالمظـاهر السـلبية أو اإلشـكاليات                
بحث من مديري المـدارس  المتعلقة بجوانب العملية التعليمية موضوع البحث ، وذلك كما تدركها عينة ال     

 : من واقع خبراتهم ومعايشتهم لواقع نظام التعليم العام في المملكة وفيما يلي عرض لذلك 
 :  مظاهر سلبية مدركة متعلقة بالطالب – ١

  )٤( جدول 
 التكرارات والنسب المئوية لمدى شيوع بعض المظاهر السلبية المدركة " 

  )٣٥= ن " (  العام المتعلقة بسلوك الطالب مجال التعليم

 البنــود م
 موافق

 %ك 
 غير متأكد

 %ك 
 غير موافق

 %ك 
 ٣٠ .الضعف التحصيلي لمستوى الطالب من الناحية العلمية  ١

٨٥,٧% 
٢ 
٥,٧% 

٣ 
٨,٦% 

 ٢٨ الغياب المتكرر للطالب عن المدرسة  ٢
٨٠,٠% 

٣ 
٨,٦% 

٤ 
١١,٤% 

 ٢٧ انخفاض الدافعية للتعليم  ٣
٧٧,١% 

١ 
٢,٩% 

٧ 
٢٠% 

ضعف تعاون أولياء األمور مع المدرسة في رفع المستوى          ٤
 التحصيلي ألبنائهم 

٢٧ 
٧٧,١% 

٦ 
١٧,١% 

٢ 
٥,٧% 

 ١٨ التأخر في الحضور مبكراً إلى المدرسة ٥
٥١,٤% 

٧ 
٢٠% 

١٠ 
٢٨,٦% 

 ٢٢ تسرب الطالب وانقاطاعهم عن الدراسة ٦
٦٢,٩% 

٧ 
٢٠% 

٦ 
١٧,١% 

 ١٤ شطة المدرسية ضعف المشاركة من قبل الطالب في األن ٧
٤٠% 

١٤ 
٤٠% 

٧ 
٢٠% 

 ١٤ كثرة األعباء على الطالب من قبل البيت والمدرسة ٨
٤٠% 

٥ 
١٤,٣% 

١٦ 
٤٥,٧% 

 



 ٩

 :  مظاهر سلبية مدركة متعلقة بالمعلم – ٢
  )٥( جدول 

 التكرارات والنسب المئوية لمدى شيوع بعض المظاهر السلبية المدركة " 
  )٣٥= ن " ( ليم العام  المتعلقة بالمعلم في مجال التع
 

 البنــود م
 موافق

 %ك 
 غير متأكد

 %ك 
 غير موافق

 %ك 
 ٣٣ ضعف االستعداد لمهنة التدريس لدى بعض المعلمين  ١

٩٤,٣% 
٢ 
٥,٧% 

 صفر 
- 

 ٢٩ كثرة الحصص واألعباء المدرسية  ٢
٨٢,٨% 

٣ 
٨,٦% 

٣ 
٨,٦% 

 ٢٨ ضعف مستوى اإلعداد الفعلي من الناحية التربوية  ٣
٨٠% 

٥ 
١٤,٣% 

٢ 
٥,٧% 

قلة توافر األعداد الكافية من المعلمين الـوطنيين فـي بعـض             ٤
 التخصصات العلمية 

٢٧ 
٧٧,١% 

٤ 
١١,٤% 

٤ 
١١,٤% 

 ٢٦ ضعف االنتماء لمهنة التعليم  ٥
٧٤,٣% 

٥ 
١٤,٣% 

٤ 
١١,٤% 

 ٢٦ الغياب المتكرر لبعض المعلمين  ٦
٧٤,٣% 

٥ 
١٤,٣% 

٤ 
١١,٤% 

 ٢٣ لم إذا أساء أو قصر في عمله ضعف السيطرة على المع ٧
٦٥,٧% 

٦ 
١٧,١% 

٦ 
١٧,١% 

 ٢٣ عدم استطالع رأيه في المناهج الدراسية  ٨
٦٥,٧% 

٦ 
١٧,١% 

٦ 
١٧,١% 

 ٢٠ التأخر عن الحضور إلى المدرسة في وقت مبكر  ٩
٥٧,١% 

١٠ 
٢٨,١% 

٥ 
١٤,٣% 

 



 ١٠

 :  مظاهر سلبية مدركة متعلقة باإلدارة المدرسية – ٣
  )٦( جدول 

 التكرارات والنسب المئوية لمدى شيوع بعض المظاهر السلبية المدركة " 
  )٣٥= ن " ( والمتعلقة باإلدارة المدرسية مجال التعليم العام 

 

 البنــود م
 موافق

 %ك 
 غير متأكد

 %ك 
 غير موافق

 %ك 

 ٣٤ عدم وجود حوافز مالية للمديرين المتميزين  ١
٩٧,١% 

 صفر 
- 

١ 
٢,٩% 

كفايات أو المهارات المطلوبة إدارياً لدى بعـض مـديري          قلة توافر ال   ٢
 المدارس 

٣٠ 
٨٥,٧% 

٥ 
١٤,٣% 

 صفر 
- 

 ٢٩ قلة الدورات التدريبية للمديرين لتدريبهم على مهام عملهم  ٣
٨٢,٩% 

٤ 
١١,٤% 

٢ 
٥,٧% 

 ٢٦ عدم توافر الكوادر الالزمة للعمل في مجال اإلدارة المدرسية  ٤
٧٤,٣% 

٦ 
١٧,١% 

٣ 
٨,٦% 

 ٢٥ ة توافر المعاونين أو العناصر اإلدارية المساندة لمدير المدرسة قل ٥
٧١,٤% 

٦ 
١٧,١% 

٤ 
١١,٤% 

 ٢٤ شيوع المحسوبية أو الواسطة في تعيين بعض مديري المدارس  ٦
٦٨,٦% 

٧ 
٢٠% 

٤ 
٤% 

 ٢٣ تغيير موقع مدير المدرسة أو نقله دون استشارته  ٧
٦٥,٧% 

٤ 
١١,٤% 

٨ 
٢٢,٩% 

 ٢٢ ون رغبة منه أو استعداد لذلك تعيينه مديراً د ٨
٦٢,٩% 

٧ 
٢٠% 

٦ 
١٧,١% 

 



 ١١

 :  مظاهر سلبية مدركة متعلقة باالختبارات المدرسية – ٤
 

  )٧( جدول 
 التكرارات والنسب المئوية لمدى شيوع بعض المظاهر السلبية االمدركة " 

 "والمتعلقة باالختبارات المدرسية في مجال التعليم العام 

 البنــود م
 فقموا
 %ك 

 غير متأكد
 %ك 

 غير موافق
 %ك 

 ٣٠ أصبحت غاية وليست وسيلة لتقويم التعلم ١
٨٥,٧% 

٤ 
١١,٤% 

١ 
٢,٩% 

 ٢٩ أدت النتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ٢
٨٢,٩% 

٤ 
١١,٤% 

٢ 
٥,٧% 

 ٢٧ عدم وضوح األهداف المتعلقة بأسئلة االمتحان من قبل بعض المعلمين  ٣
٧٧,١% 

٨ 
٢٢,٩% 

 صفر 
- 

 ٢٦ ز على الجانب المعرفي فقط لدى الطالب ترك ٤
٧٤,٣% 

٧ 
٢٠% 

٢ 
٥,٧% 

 ٢٥ مرهقة للطالب  ٥
٧١,٤% 

٥ 
١٤,٣% 

٥ 
١٤,٣% 

 ٢٤ مضللة في نتائجها أحياناً  ٦
٦٨,٦% 

٩ 
٢٥,٧% 

٢ 
٥,٧% 

 ٢٢ غير صادقة في تقييم مستوى تعلم الطالب أحياناً  ٧
٦٢,٩% 

١٠ 
٢٨,٦% 

٣ 
٨%  

 ٢١ مكلفة وغير اقتصادية  ٨
٦٠% 

١٢ 
٣٤,٣% 

٢ 
٥,٧% 

 ٢٠ ال تمثل واقع األداء التعليمي للطالب  ٩
٥٧,١% 

١١ 
٣١,٤% 

٤ 
١١,٤% 

 



 ١٢

 :  مظاهر سلبية مدركة متعلقة بالمناهج الدراسية – ٥
 

  )٨( جدول 
 التكرارات والنسب المئوية لمدى شيوع بعض المظاهر السلبية " 

 "المدركة المتعلقة بالمناهج الدراسية 
 
 غير موافق غير متأكد موافق البنود م
عدم مشاركة أو استطالع آراء المعلمين والطالب  ١

 وأولياء األمور في موضوعاتها 
٣١ 
٨٨,٦% 

٣ 
٨,٦% 

١ 
٢,٩% 

عدم قناعة بعض المعلمين والطالب ببعض موضوعات  ٢
 المنهج

٢٩ 
٨٢,٩% 

٣ 
٨,٦% 

٣ 
٨,٦% 

 ٢٨ ال تراعي حاجات الطالب ومتطلبات نموهم أحياناً  ٣
٨٠% 

٥ 
١٤,٣% 

٢ 
٥,٧% 

 على الغالف الخارجي – أحياناً –اقتصار التجديد فيها  ٤
 للكتاب 

٢٦ 
٧٤,٣% 

٧ 
٢٠ 

٢ 
٥,٧% 

تأخر وصول بعض الكتب الدراسية للمدارس عن  ٥
 موعد بدء الدراسة

٢٥ 
٧١,٤% 

٥ 
١٤,٣% 

٥ 
١٤,٣% 

 ٢٥ .عدم مالءمة بعض موضوعاتها للواقع ومتطلباته ٦
٧١,٤% 

٧ 
٢٠% 

٣ 
٨,٦% 

 وكثرة – أحياناً –كبر حجم الكتاب المدرسي  ٧
 موضوعاته 

٢٣ 
٦٥,٧% 

٥ 
١٤,٣% 

٧ 
٢٠% 

 ٢٠ تتسم بالحشو والتكرار  ٨
٥٧,١% 

١١ 
٣١,٤% 

٤ 
١١,٤% 

 ٢٠ رتيبة ومملة  ٩
٥٧,١% 

٩ 
٢٥,٧% 

٦ 
١٧,١% 

 ١٩ غير مترابطة في موضوعاتها  ١٠
٥٤,٣% 

١٢ 
٣٤,٤% 

٤ 
١١,٤% 

 ١٩ واللغوية ال تخلو من األخطاء المطبعية  ١١
٥٤,٣% 

٩ 
٢٥,٧% 

٧ 
٢٠% 

 



 ١٣

 :  مظاهر سلبية مدركة متعلقة بالوسائل التعليمية – ٦
 

  )٩( جدول 
 التكرارات والنسب المئوية لمدى شيوع بعض المظاهر السلبية المدركة " 

 "المتعلقة بالمناهج الدراسية 
 
 غير موافق غير متأكد موافق البنود م
 ٢٩ ناً قلتها وعدم توافرها أحيا ١

٨٢,٩% 
٤ 
١١,٤% 

٢ 
٥,٧% 

 ٢٩ قلة االهتمام بها وضعف صيانتها  ٢
٨٢,٤% 

٤ 
١١,٤% 

٢ 
٥,٧% 

 ٢٨ قديمة في معظمها  ٣
٨٠% 

٥ 
١٤,٣% 

٢ 
٥,٧% 

 ٢٨ غير مهيأة لالستخدام عند طلبها  ٤
٨٠% 

٥ 
١٤,٣% 

٢ 
٥,٧% 

 ٢٧ انخفاض الدافعية لدى المعلمين الستخدامها  ٥
٧٧,١% 

٥ 
١٤,٣% 

٣ 
٨,٦% 

 ٢٢ ضعف معرفة المعلمين بكيفية استخدامها  ٦
٦٢,٩% 

٧ 
٢٠ 

٦ 
١٧,١% 

 ١٩ غير مالئمة لموضوعات المناهج الدراسية أحياناً  ٧
٥٤,٣% 

٩ 
٢٥,٧% 

٧ 
٢٠% 

 
 



 ١٤

 :  مظاهر سلبية مدركة متعلقة بعالقة المدرسة مع إدارة التعليم – ٧
 

  )١٠( جدول 
 ظاهر السلبية المدركة التكرارات والنسب المئوية لمدى شيوع بعض الم" 

 "المتعلقة بعالقة المدرسة بإدارة التعليم  
 غير موافق غير متأكد موافق البنود م
 ٣٣ ضعف الثقة بين إدارة التعليم وبعض مديري المدارس  ١

٩٤,٣% 
٢ 
٥,٧% 

 صفر 
- 

تلعب الواسطة دوراً في توثيق عالقة اإلدارة المدرسية  ٢
 بإدارة التعليم

٣١ 
٨٨,٦% 

٤ 
١١,٤% 

 صفر 
- 

ضعف التعاون بين بعض مديري المدارس وإدارات  ٣
 التعليم 

٣٠ 
٨٥,٧% 

٣ 
٨,٦% 

٢ 
٥,٧% 

 ٢٩ ال تلبي إدارات التعليم حاجات اإلدارة المدرسية أحياناً  ٤
٨٢,٩% 

٦ 
١٧,١% 

 صفر 
- 

 بين إدارة التعليم واإلدارة – أحياناً –غياب التنسيق  ٥
 المدرسية 

٢٦ 
٧٤,٣% 

٦ 
١٧% 

٣ 
٨,٦% 

 

 :  مظاهر سلبية مدركة متعلقة بعالقة المدرسة مع المجتمع المحلي – ٨
  )١١( جدول 

 التكرارات والنسب المئوية لمدى شيوع بعض المظاهر السلبية المدركة " 
 "المتعلقة بعالقة المدرسة بالمجتمع المحلي  

 غير موافق غير متأكد موافق البنود م
المدرسة في حل ضعف مشاركة أولياء األمور  ١

 مشكالت أبنائهم الطالب 
٣٣ 

٩٤,٣% 

١ 

٢,٩% 

١ 

٢,٩% 

انخفاض مستوى وعي بعض أولياء األمور بأهمية  ٢
 دور المدرسة 

٣٠ 

٨٥,٧% 

٢ 

٥,٧% 

٣ 

٨,٦% 

توجد صعوبة في تعامل إدارة المدرسة مع مؤسسات  ٣
 المجتمع المحلي 

٣٠ 

٨٥,٧% 

٤ 

١١,٤% 

١ 

٢,٩% 

 ومؤسساته في أنشطة ضعف مساهمة المجتمع المحلي ٤
 المدرسة وحل مشكالتها 

٣٠ 

٨٥,٧% 

٣ 

٨,٦% 

٢ 

٥,٧% 

غياب التواصل وضعف تأثير المدرسة في المجتمع  ٥
 المحلي 

٢٩ 

٨٢,٩% 

٦ 

١٧,١% 

 صفر 

- 



 ١٥

 )مناقشة النتائج ( 
 

يتضح من استعراض الجداول السابقة المتضمنة لنتائج البحث ، بروز أو شيوع عديد من المظاهر 
المتعلقة بجوانب أو مكونات مختلفة في العملية التعليمية ، والتي تمثل مشكالت أو صعوبات السلبية 

. تؤثر على كفاءة نظام التعليم العام بالمملكة ، وفقاً للمدركات الذاتية لمديري المدارس عينة البحث 
 : وفيما يلي مناقشة لهذه النتائج 

 :  المدركة الخاصة بالطالب في مجال التعليم العام مناقشة النتائج المتعلقة بالمظاهر السلبية–١
عدة مظاهر سلبية متعلقة بسلوك الطالب في مجال التعليم ) ٤(أوضحت نتائج البحث في جدول 

 : العام يمكن تلخيصها فيما يلي 
 %) .٨٥,٧( ضعف المستوى التحصيلي للطالب من الناحية العلمية –أ 

 %) . ٧٧,١ ( انخفاض الدافعية للتعلم–ب 
 ).٧٧,١( ضعف تعاون اولياء األمور مع المدرسة في رفع المستوى التحصيلي ألبنائهم –ج 
 ، والتأخر في الحضور مبكراً للمدرسة %) ٨٠( الغياب المتكرر للطالب عن المدرسة –د 

 %) . ٦٢,٩(، التسرب أو االنقطاع عن الدراسة %) ٥١,٤(
 : وفيما يلي مناقشة لذلك 

 علق بضعف المستوى التحصيلي للطالب من الناحية العلمية وانخفاض الدافعية للتعلمفيما يت □
فإن هذه الظاهرة هي نتيجة لعوامل عديدة ، ويترتب عليها أيضاً تداعيات سلبية متنوعة قد تفضي 

 . للرسوب والتسرب مما يفضي لتفاقم مشكلة الهدر التربوي 
 قد تلجأ للقفز على هذه المشكلة وتجاوزها بالتخفيف في وعلى الرغم من أن بعض األنظمة التعليمية

المناهج وأنظمة االمتحانات ، وخفض الحد األدنى من الدرجات المطلوبة للنجاح في المواد العلمية بشكل 
وتبدو . يؤثر على مستوى الجودة واالتقان في المخرج التعليمي ومن ثم تنخفض معدالت الرسوب 

في هذا الصدد ، وهو ما يجب االنتباه له والتنبيه عليه ، لما لذلك من آثار اإلحصاءات خادعة أحياناً 
 . سلبية على كفاءة ومستوى مهارات المخرجات المتعلقة بنظام التعليم العام 

هناك ثالثة نماذج أو حاالت في النظام التعليمي العام تفضي ) " ٢٠٠٢(وكما يوضح يعقوب الشراح 
نظام التعليمي ، وإنما على خطط التنمية الشاملة في دول الخليج والبلدان آلثار سلبية ليس فقط على ال

وهي تعكس بصفة عامة ضعف آليات التنفيذ وتعثر الخطط وعدم تحقيق معالجات صحيحة . العربية 
 : لمشكالت كبرى ، وتتمثل هذه الحاالت فيما يلي 

 .  للتنمية البشرية  الهدر المتمثل في الرسوب والتسرب في التعليم كظاهرة معطلة-



 ١٦

 انخفاض المستوى التعليمي للطالب إلى ما دون المعايير الدولية للتعليم والذي يشكل أزمة تعليم -
 . خانقة 

 )٢٠٨م ، ص٢٠٠٢الشراح ، (.  عدم مالءمة مخرجات التعليم الثانوي لسوق العمل -

عن الكفاية الداخلية وفي الدراسة التي أعدتها وزارة المعارف والتي تضمنت تحليل إحصائي 
 والتي )هـ١٤١٤القرني ، (هـ ١٤١٣/١٤١٤للتعليم العام بالمملكة في المراحل التعليمية الثالث لعام 

  من سنة دراسية إلى أخرى منذ دخوله الصفاتتتبعت بالتحليل التدفق الفعلي ألفواج الطالب والطالب
هـ للوقوف على ١٤١٤ في العام الدراسي خر دفعة من هؤالء الطالباألول االبتدائي إلى أن تخرجت أ

معدالت الترفيع والرسوب والتسرب ، وذلك بهدف استخالص نتيجة العملية التعليمية وتكلفتها وقياس 
 . الهدر التربوي 

يمكن من خالل التحليل النوعي لنتائج هذه الدراسة الحصول على بعض المؤشرات التي توضح 
 :طالب فيما يتعلق بالرسوب والتسرب كما يلي اآلثار النوعية للضعف التحصيلي لل

هـ ١٤٠٦تجد بالصف األول لعام مسطالب ) ١٠٠٠(في المرحلة االبتدائية من بين  -
ان سنوات ، ترك مطالب بعد ث% ١٨في سبع سنوات % ٣٠ سنوات ، ٦في %) ٣٥(تخرج 

 ) عشرة مليون ريال(االنفاق المهدر للفوج % . ١٧المدرسة أو تسرب 
ما بين سنة وثالث %) ٢٩(في المدة المقررة ، %) ٤٤(رحلة المتوسطة تخرج في الم -

 لم يكملوا المرحلة المتوسطة واالنفاق المهدر للفوج %) ٢٦(سنوات ، وانقطع عن الدراسة 
 ) . مليون ريال٨,٥(

ما بين سنة وثالث %) ٢٩(في المدة المقررة ، %) ٤٤(وفي المرحلة الثانوية ، تخرج  -
دون أن يحصلوا على الثانوية العامة ، %) ٢٦(رك الدراسة أو انقطع عنها سنوات ، وت

  ) ٣٧ – ٢٢هـ ، ص ص ١٤١٨ ، ٣٨المعرفة ، عدد ) . ( مليون ريال٦,٥(واالنفاق المهدر للفوج 

 منها ضعف مستوى الدافعية ومن المفترض أنه توجد أسباب متنوعة للضعف التحصيلي للطالب
الب ، وضعف كفاءة بعض المعلمين وعدم مالءمة بعض المناهج الدراسية لالنجاز التحصيلي لدى الط

لميول الطالب وحاجاتهم ، ونقص خدمات التوجيه واإلرشاد المدرسي وقصور أنظمة االمتحانات 
وإزدحام الخطة الدراسية ، والمناخ االجتماعي السائد والذي قد ييسر أو يعوق بشكل مباشر أو غير 

 . لالنجاز التحصيلي مباشر دافعية الطالب 
تدني االنجاز المدرسي أسبابه " في دراسة مستفيضة عن ) ١٩٩٩(ويوضح محمد عبد الرحيم عدس 

متدني " ، أن متدني االنجاز المدرسي ليسوا كلهم سواء ، ويصنفهم ألنماط تتمثل فيما يلي " وعالجه 
 لمحتال ، الحزين المكتئب ، االنجاز الالمبالي ، القلق ، الباحث عن ذاته وهويته ، المخادع ا
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ويطرح توصيفاً جيداً لألعراض واألسباب وأساليب التعامل من الناحية النفسية مع ) . الخ ... المتحدي 
 . مثل هذه األنماط يمكن الرجوع إليها 

فإن ارتفاع كلفة التعليم ال تعني الجودة أو ) ٢٠٠٢(ومهما يكن من أمر ، كما يوضح الشراح 
مستوى ، واألمر بحاجة لدراسات بحثية دقيقة في إطار اقتصاديات التعلم لمعرفة التحسين في ال

 )٢٢ ، ص ٢٠٠٢الشراح ، (. االختالالت في عدم تطابق المستوى التعليمي للمخرجات مع ارتفاع كلفة التعليم 

دو وفيما يختص بضعف تعاون أولياء األمور مع المدرسة في رفع المستوى التحصيلي ألبنائهم ، فيب
ذلك أحد المظاهر السلبية واإلشكاليات التي تعاني منها كثير من األنظمة التعليمية وهو أحد المطالب 

عن ماذا يريد ) هـ١٤٢٣(التي طرحت بشكل بارز في فعالية الندوة التي نظمتها وزارة المعارف حديثاً 
 وسيتم الرجوع لهذه )م ٢٠٠٣ ، ٩٣ المعرفة عدد(. المجتمع من التربويين وماذا يريد التربويين من المجتمع 

 .اإلشكالية بشكل مفصل الحقاً 
وفيما يختص بالسلوكيات السلبية المتعلقة ببعض الطالب مثل الغياب والتأخر عن الحضور  □

من خالل مقالة بحثية عن التعامل مع ) م٢٠٠١(يعرض علي عبد الخالق القرني  . للمدرسة مبكراً
لمدى شيوع هذه المظاهر السلوكية " مدارس نماذج عالية وانموذج مقترح السلوك الطالبي السلبي في ال

م عبر دراسة أجراها المركز الوطني األمريكي ٩٦/١٩٩٧السلبية في المدارس الحكومية األمريكية عام 
إلحصاءات التعليم من خالل إفادات مديري المدارس ، والتي أوضحت أن نسبة تأخر الطالب عن 

والمشاجرات البدنية %) ٢٥(ونسبة الغياب أو االنقطاع عن الدراسة %) ٤٠(درسة الحضور المبكر للم
%) ٦٧(في المرحلة االبتدائية ، %) ٣٢(وعلى مستوى المراحل التعليمية بلغت نسبة التأخر %). ٢١(

في المدارس %) ١٧(في المرحلة الثانوية ، أما مشكلة الغياب واالنقطاع عن الدراسة فقد بلغت 
 ) ٧٠ ، ص ٢٠٠١القرني ، (. في المدارس الثانوية %) ٥٢(ة ، واالبتدائي

مدرسة اشترك في إعدادها خمس ) ٥٠٠(ألف طالب سعودي في ) ١٨٠(وفي دراسة أجريت على 
قضية طالبية ، جاء ) ٨٢٠(مشكلة سلوكية و) ٤٢٠١٤(إدارات تعليمية في وزارة المعارف ، تناولت 

بينما ترتفع نسبة مشكالت % ٣٥,٢ منطقة الرياض بنسبة السلوك العدواني بنسبة أعلى لدى طالب
التأخر الصباحي والدراسي بالمنطقة الشرقية ، كما ترتفع مشكالت الغياب والتأخر الدراسي في منطقة 
جدة وتأخذ مشكالت التأخر الدراسي والغياب وإهمال الواجبات والتأخر الدراسي مستوى أقل شيوعاً في 

 وبشكل عام فإن هذه المظاهر السلوكية السلبية ، )١٦ ، ص٢٠٠٣ ، ١٢٦٢٠ ، عدد الرياض(. منطقة الرياض 
فاالنضباط شرط أساسي للتدريس . تدخل في إطار مشكلة أكثر اتساعاً هي مشكلة االنضباط المدرسي 

والتعلم ، وبدونه ال يمكن أن يكون هناك تدريس فعال ، مما قد يؤدي إلى انخفاض في تحصيل الطالب 
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ويقدر بعض التربويين أن نصف وقت المعلم في الفصل يضيع في التعامل مع عوارض . ي الدراس
 . سلوكية خارج نطاق التدريس معظمها مشكالت انضباط ومخالفات سلوكية 

وتتكاتف أسباب متنوعة مدرسية وأسرية واجتماعية وإعالمية في تكريس مظاهر السلوك غير 
 :  يلي المنضبط لدى الطالب يتمثل بعضها فيما

 وسائل اإلعالم بما تعرض من نماذج للعنف والجريمة وعادات سلوكية وممارسات مخالفة لها – ١
 .أثر كبير على سلوك الطالب ، بشكل قد ينعكس سلباً على سلوكهم داخل المدارس 

 ضعف التوجيه األسري في كثير من األسر ، وضعف االهتمام بالجوانب التربوية ، وإنشغال – ٢
 واألمهات عن توجيه أبنائهم وإكسابهم األخالق والعادات الحميدة وضعف مهاراتهم التربوية ، اآلباء

 . باإلضافة إلى التفكك الذي تعانيه أحياناً 
 أن المدارس غير المنضبطة سلوكياً تعاني من خلل من أسلوب – أيضاً – من المالحظ – ٣

في الالمباالة وعدم االنضباط الذاتي وعدم تفعيل المعلمين للتعامل مع مشكالت عدم االنضباط ، يتمثل 
فعدم التزام المعلمين بالمشاركة الفاعلة في . آليات الثواب والعقاب فيما يتعلق بمعاقبة الطالب المتأخرين 

البرامج التي تخصصها المدرسة لتحقيق االنضباط ومن ذلك األنشطة اإلضافية واإلشراف على الطالب 
لحضور للمدرسة واالنصراف منها ، كما أن عدم انضباط المعلمين أنفسهم بتأخرهم أثناء أوقات الفسح وا

في الحضور إلى المدرسة أو الدخول إلى الفصول عند بداية كل حصة أو حتى التغيب عن المدرسة 
 )٣٨-٢٦ ، ص ص٢٠٠١الحكمي ، (. دون عذر ، يمكن أن يؤثر سلباً فيما يتعلق باقتداء الطالب بهم 

 فإن برامج المدرسة ومناهجها وأنشطتها الصفية والالصفية ، وكذلك برامجها  وأخيراً– ٤
والمدارس ذات االنضباط الجيد تتميز . اإلرشادية عناصر مهمة في تحقيق االنضباط في المدرسة 

بوجود وبرامج ومناهج وأنشطة صممت لكي تجعل الطالب أكثر مشاركة في العملية التعليمية واستمتاعاً 
وقد أوضحت الدراسات أن الطالب الذين ال يحبون المدرسة أو أصحاب األداء . تفادة منها بها واس

المدرسي الضعيف ، وكذلك الطالب الذين ال توجد لهم أهداف مهنية محددة هم أكثر الطالب إحداثاً 
  )٣٥المرجع نفسه ، ص (. للفوضى 

 : اصة بالمعلم في مجال التعليم العام  مناقشة النتائج المتعلقة بالمظاهر السلبية المدركة الخ–٢
بروز عدة مظاهر سلبية متعلقة بسلوك المعلم ) ٥(أوضحت نتائج البحث كما هو موضح في جدول 

 : في مجال التعليم العام يمكن تلخيصها فيما يلي 
وضعف االنتماء لمهنة %) ٩٤,٣( ضعف االستعداد لمهنة التدريس لدى بعض المعلمين –أ 
 %) .٧٤,٣(التعليم 
 %) . ٨٠( ضعف مستوى اإلعداد الفعلي للمعلم من الناحية التربوية –ب 
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  قلة توافر األعداد الكافية من المعلمين المواطنيين في بعض التخصصات العلمية –ج 
)٧٧,١ . (% 

، والتأخر عن الحضور إلى المدرسة في وقت %) ٧٤,٣( الغياب المتكرر لبعض المعلمين –د 
 %) .٥٧,١(مبكر 
 %) . ٦٥,٧( ضعف آليات الضبط المتعلقة بالمعلم إذا أساء أو قصر في عمله -ـ ه

 : وفيما يلي مناقشة لذلك 
 ، فيما يتعلق بضعف االستعداد لمهنة التدريس وضعف االنتماء للمهنة من قبل بعض المعلمين □

ودافعيته للعمل  فمن المفترض أن هناك عالقة ارتباطية واضحة ومنطقية بين ضعف العطاء لدى المعلم
فهذه الدافعية مسئولة عن تجدد العطاء وحرص المعلم على النمو المهني والتعلم المستمر ، ومحاولة 
اإلبداع في التدريس والنشاط في جميع األعمال التي تسند إليه ، وإثارة الحماس لمزيد من الجهد 

مام ، فاالهتمام مفتاح االنتباه ليس هناك نمو عقلي دون اهت) م١٩٩٢(وكما يوضح وايتهد . والعطاء 
واالستيعاب ، وقد تلجأ إلثارة االنتباه باستعمال العقاب ، أو قد تثيره بوسائل أخرى تبعث على السرور 

  ) ١١١ ، ص ٢٠٠١الحر ، " . ( والبهجة ، غير أنه ال تقدم دون اهتمام 
تبدو قاصرة على نظام تعليمي وفي اعتقادنا أن هذه اإلشكالية فيما يتعلق بسلوك بعض المعلمين ال 

 : دون آخر ، فثمة عوامل عديدة تفضي لحدوثها يتمثل بعضها فيما يلي 
 االفتقار إلى معايير واضحة فيما يتعلق بتوظيف المعلمين واختيار طالب كليات التربية  – ١

ية لمن فتوظيف المعلمين ال يخضع للمقابلة الشخصية للتحقق من الصفات الشخصية والجسمية والصح
كما أن اختيار طالب كليات التربية الذين سيتولون التعليم مستقبالً ، . سيتولون تربية األجيال القادمة 

 .غير خاضع ألسس واضحة ، ويكون غالبيتهم من أقل الطلبة تحصيالً في الثانوية العامة 
    )٢٦المرجع نفسه ، ص( 

إعداد المعلمين فإنه تجدر مراجعة األسباب  أنه مهما أتبع من نماذج لإلصالح والتطوير في – ٢
الدفينة األساسية التي تقف في وجه كل تقدم حقيقي للتربية والتعليم ، أال وهي األسباب االقتصادية 
االجتماعية الواقعة خارج المدرسة وهي األسباب التي ال تزال تحتقر المعلمين وتعتبر التعليم مرفقاً 

  )١٩٨٩ي ، فخر وصيداو(. وطنياً غير منتج 
 في بعض – من المفترض أيضاً أن التدني الشديد في رواتب المعلمين في شتى مراحل التعليم – ٣

 في العقود األخيرة ، البد أن يؤدي إلى جو من عدم اإلكتراث ، بل الكراهية للعلم والتعليم لدى –البلدان 
 آلية ال حياة فيها وال مكان فيها للمبادرة وبهذا ينقلب التعليم لعملية. المعلمين والمتعلمين على حد سواء 

 .الذاتية أو اإلبداع واإلبتكار ، وهو ما يرفع من كلفة التعليم ويقلل العائد التنموي له 
 )١٢، ص١٩٩٣عبد الدائم ، ( 
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، اوضحت الثالثين عاماً الماضية أن الروتب الكريمة تحقق نتائج ) ٢٠٠١(وكما يوضح بيرلنجر 
فقد أدت الزيادات الضخمة في رواتب المعلمين في . ف المعلمين والمحافظة عليهم فعلية في قضية توظي

السبعينات والثمانينات في بريطانيا إلى جعل رواتب المدرسين تقترب من معدل رواتب المهن األخرى ، 
األمر الذي حقق زيادة في عدد األشخاص الراغبين في التدريب ليصبحوا معلمين واالستمرار في هذه 

ومع تآكل هذه المكاسب المادية تدريجياً بسبب قلة المكافأة السخية بدأ عدد المتدربين على مهنة . لمهنة ا
  ) ٤٥ ، ص ٢٠٠١بيرلنجر ، ( . التدريس في االنخفاض 

ومع وضع العوامل السابقة في االعتبار ، فإن اإلسراع في تمهين التعليم ووضع آلية لذلك  بحيث 
ومن ثم يعين تحت التجربة ويدرب في . لتدريس بشروط معينة وكفايات جيدة يعمل المعلم في مجال ا

إطار برنامج يعد خصيصاً للمعلمين الجدد ، ثم تصدر من خالل اجتيازه الختبار في المادة العلمية 
والمهارات الفنية للمعلم رخصة تدريس ، يتحتم تجديدها كل خمس سنوات ، وتتجدد تلقائياً إذا قام المعلم 

كتساب عدد معين من النقاط من خالل برامج تدريبية ومقررات جامعية على مستوى الماجستير أو با
 ، وذلك حتى تختفي من بلداننا )٨٦م ، ص٢٠٠١الحر ، ( الدبلوم التربوي الخاص أو حضور المؤتمرات 

 النقل والتلقين ومن ثم ضعف التعليم القتصار دور المعلم على" أن التعليم مهنة من ال مهنة له " مقولة 
 .بدالً من رعاية النمو وتشجيع النقد واإلبداع 

فالمعلم عندما يرى أن االنتماء للمهنة من السهولة ) ٢٠٠١(وكما يوضح عبد العزيز عبد اهللا الجالل 
بمكان نتيجة الحتياج التعليم إلى العديد من المعلمين ، وضعف مستوى اإلعداد المهني لهم ، وتساوي 

رديء ، فإنه ال يشعر بالتحدي وال بالفخر واالنتماء للمهنة ومن ناحية أخرى ، فإنه عندما الجيد مع ال
يالحظ بعض الممارسات السلبية في المجتمع من قبل بعض األفراد يفضي لتكوين ثروات ، واسناد 

قدرة المسئوليات والترقيات في مجال عمله دون معايير موضوعية وارتباط النجاح والتقدم بالجهود الم
فإنه البد وأن يشعر بعبثية ما يقوم به ، بشكل قد يدفعه للسلوك بشكل غير سوي أو ) وليست الفعلية(

 ) ٧٨،ص٢٠٠١الجالل ،(" . اإلنزواء السلبي 

 ، يوضح علي عبد وفيما يختص بضعف مستوى اإلعداد الفعلي للمعلم من الناحية التربوية □
ن اآلخيرين تطور مستوى اإلعداد للمعلم في كل دول المنطقة ، انه خالل العقدي) ١٩٩٣(الخالق القرني 

بحيث أصبحت الدرجة الجامعية أو ما في مستواها هي الحد المقبول إلعداد جميع المعلمين في تلك 
ولسوء الحظ فإن هذا التطور في مدة اإلعداد ، لم يصاحبه رفع المستوى من حيث اختيار .. المراحل 

ث مناهج اإلعداد والتقويم أثناء الخدمة ، وارتباط مواد اإلعداد التربوي الطالب المعلين ، ومن حي
فاختيار المرشح لمؤسسات اإلعداد ال يتم وفق معايير ذات عالقة .. بقضايا التدريس وعملياته اليومية 

  )١٩٩٣الغربي ، ( . وثيقة بمهمات التدريس أو المهارات والصفات في غير المهيئين للمهنة من الخريجين 
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ورغم أن نوعية اإلعداد قد تحسنت من حيث المدة والتشعيب وتكامل مواد التخصص مع المواد 
السلوكية التعليمية ، وبالرغم من هذا التحسن ، فال يزال هناك قصور نوعي فيما يتعلق بتقليدية طرائق 

عبد ( الوقت نفسه التدريس وفتور الدافعية ومحدودية وسائل التقويم الموضوعية للطالب والمدرسين في 

  .  )١٩٩٣الدايم ، 
وفي اعتقادنا بان هذا المظهر السلبي أو اإلشكالية المتعلقة بهذا الجانب من جوانب العملية التعليمية 
يمكن معالجته ضمن قضية أوسع نطاقاً سبق اإلشارة إليها وهي قضية تمهيد التعليم واالهتمام بعملية 

 . النمو المهني للمعلمين 
فإن االهتمام بالمعلم وبقضية تمهين التدريس ، أصبحت من ) ٢٠٠٠ (Caldwellضح وكما يو

القضايا موضوع االهتمام على مستوى العالم ولتحقيق ذلك ينبغي توافر عدة معايير يتمثل أهمها فيما 
 : يلي 

 توافر قاعدة معرفية جيدة للمعلم ، وهو أمر في غاية األهمية في عملية التدريس ، ضرورة – ١
فال يمكن لمعلم ال يملك القاعدة المعرفية المناسبة أن يقوم بالتدريس والنجاح فيه ، فالقاعدة المعرفية في 

 . مجال التخصص أمر محوري في مهنة التدريس 
 ضرورة توافر مهارات فنية مناسبة لدى المعلم ، فالتدريس أصبح فناً له مهارات – ٢

ي المعلم الجيد الذي يسعى لنقل المعرفة والتراث ويساعد في واستراتيجيات خاصة ، البد أن تتوافر ف
عملية التنشئة االجتماعية ، ويعد جيالً مدرباً للعيش في القرن الجديد ، وبدون ذلك ال يستطيع المعلم أن 

 . يقوم بدوره المطلوب 
يات، ال  المهنة ، فالتدريس كغيره من المهن تحكمه مجموعة من األخالق االلتزام بأخالقيات– ٣

يمكن للمعلم أن يتجاوزها وال يمكن له ان يعمل بدونها ، خاصة أنه على اتصال أو احتكاك مباشر 
بالطالب وأولياء األمور وزمالء المهنة واإلدارة المدرسية والتعامل مع هذه الجهات يتطلب التزاماً 

 )٨٥ ، ص٢٠٠١الحر ، (. وفهماً عميقاً ألخالقيات المهنة 
 أن نجاح برامج (MacGlchrist, 1997)الهتمام بعملية النمو المهني للمعلم ، يوضح وفيما يتعلق با

إيمانه بأنه قابل للتطوير وتقبل : وأنشطة النمو المهني تقتضي أن يتوافر في المعلم عدة صفات منها 
ل والتواصل مع النقد الذاتي ، وتقبل التعلم من اآلخرين ، والقدرة على التعلم الذاتي ، والقدرة على التفاع

هذه الصفات تجعل المعلم مهيئاً وقادراً على االستفادة من برامج التنمية المهنية إلى أقصى . اآلخرين 
. حد ما ، وفقدان أي صفة منها قد يقلل فرص االستفادة القصوى من برامج التنمية المهنية للمعلمين 

، وللحصول على معلم جيد البد من االهتمام خالصة القول ، أن المعلم الجيد هو مفتاح التعليم النوعي 
 . ببرامج التنمية المهنية للمعلمين 
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 ،  في بعض التخصصات العلميةالمواطنينوفيما يتعلق بقلة توافر األعداد الكافية من المعلمين  □
فإن هذه المشكلة رغم انخفاض حدتها مع مرور الزمن والتوسع في مؤسسات إعداد المعلمين ، إال أن 

 عزوف ملحوظ فيما يتعلق بالتخصص في مجال مواد علمية تتسم بقدر من الصعوبة مثل الفيزياء ثمة
 .الخ... والرياضيات واللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي 

إلى أن جميع دول منطقة الخليج العربي تعاني من ) ٢٠٠١(ويشير عبد العزيز عبد اهللا الجالل 
 المعلمين المواطنين هم في المرحلة االبتدائية وخاصة اإلناث نقص المعلمين المواطنين ، وأن غالبية

. " وللمواد العامة ، أما المراحل المتوسطة والثانوية والمواد التخصصية فاالعتماد فيها على الوافدين 
فإن دول مجلس التعاون الخليجي جميعا ال تزال بحاجة إلى مزيد من ) ١٩٩٦(واعتماداً على بيانات 

ها لمهنة التعليم ، وال تزال نسب العجز مرتفعة في معظم التخصصات العلمية ، وال يزال أعداد مواطني
ألف معلم ) ٣٥٠(مطلوباً من مؤسسات إعداد المعلمين في دول مجلس التعالون الخليجي توفير حوالي 

  ) ٢٠٠٠صايغ ومتولي (. في مختلف التخصصات والمراحل بنسب متفاوتة ) ٢٠١٥(ومعلمه بحلول عام 
وفيما يختص بالغياب المتكرر لبعض المعلمين وتأخرهم عن الحضور مبكراً إلى المدرسة وكذا  □

 فإن هذا المظهر السلبي يدخل في ضعف آليات الضبط المتعلقة بالمعلم إذا أساء أو قصر في عمله
باط  فإن انض(Lagrand, 1969)إطار قضية التهاون وعدم االنضباط المدرسي ، وكما يوضح الجراند 

المعلم بغض النظر عن تخصصه يسهم في عملية ضبط الطالب ، فدور المعلم ال يقتصر على تعليم 
المادة الدراسية ، فغرس السلوك المنضبط ال يمكن تحقيقه من خالل المعارف وحدها ، وال من خالل 

 . اط وتحقيقها جهود الهيئة اإلدارية فقط ، وإنما يجب مشاركة المعلم بفاعلية في وضع سياسات االنضب
أضف إلى ذلك أن عدم انضباط المعلمين وتاخرهم في الحضور إلى المدرسة أو تغيبهم عنها دون 
عذر مقبول أو الدخول إلى الفصل بشكل متأخر عن بداية الحصة ، يمثل قدوة سلبية للطالب وقد يعزز 

 . بشكل ما مناخ عدم االنضباط في المدرسة 
إلى قضية عدم االنضباط أو االلتزام الشخصي ، ) ٢٠٠٢(سو وتشير مارى بالنك وشيري كيرت

والتعاون من قبل المعلمين والخطوات التي يجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة في هذا الصدد ، 
أنه من المؤسف أن هناك العديد من المعلمين المتهاونين في المدارس وهم مدرسون فيهم " موضحين 

رة المحدودة واالتصال غير الفعال وعدم اإلحساس بالمسؤوليات المهنية ، العديد من السلبيات منها الخب
وثمة خطوات متنوعة يمكن إتباعها . وهم يشكلون عبئاً على مديري المدارس في طريقة التعامل معهم 

 : لمعالجة هذه المشكلة تتمثل فيما يلي 
 المعلمين وعدم تركها تمر تعريف المعلم بما هو متوقع منه ، مواجهة المشكالت التي تحدث من"

بسهولة ، االستجابة بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب وفقاً لحدة المشكلة ودرجة ضررها على 
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الطالب ، التعامل السريع والتنبيه غير الرسمي ، إحاطة المعلم علماً بجوانب اإلشكال في سلوكه ، 
 ستشارة ، اتخاذ توصيات بإنهاء التوظيف االستعانة بالتأنيب الكتابي ، طرح توصيات للعالج واال

 " . والطرد 
 :  مناقشة النتائج المتعلقة بالمظاهر السلبية المدركة الخاصة باإلدارة المدرسية – ٣

 : ما يلي ) ٦( في جدول ةأوضحت نتائج البحث المعروض
  % ) . ٩٧(  عدم وجود حوافز مالية للمديرين المتميزين – ١
وقلة الدورات  % ) ٨٥( ات أو المهارات المطلوبة إدارياً لدى بعض المديرين  قلة توافر الكفاي– ٢

  % ) .٨٢,٩( التدريبية لهم 
، شيوع المحسوبية %) ٧٤,٣( عدم توافر الكوادر الالزمة للعمل في مجال اإلدارة المدرسية – ٣

 من مدرسة وتعيين بعض المديرين ونقلهم%) ٦٨,٦(أو الواسطة في تعيين بعض مديري المدارس 
 %) . ٦٥,٧(ألخرى دون رغبة منهم أو استعداد لذلك 

 : وفيما يلي مناقشة لذلك 
وفيما يتعلق بعدم وجود حوافز مالية لمديري المدارس ، من المفترض أن المسئوليات الملقاة على 
ية عاتق مدير المدرسة كبيرة ، وال يقوى على تحملها إال من كانت ظروفه النفسية والجسمية والصح

م العمل اإلداري صعباً واختيارياً في الوقت نفسه ، فمن المفترض اواالقتصادية والعائلية مناسبة ، وما د
أن يختار الشخص العمل األكثر سهولة ويسراً ، ولكي تزداد دافعيته الختيار العمل األصعب وهو 

 . اته وتعدد مهامه  البد من حفزه مادياً ومعنوياً على ذلك بشكل يتفق وعظم مسؤولي ،اإلدارة
فإن اإلدارة المدرسية تحتاج إلى مزيد من الدافعية للقائمين ) ٢٠٠٠(وكما يوضح إبراهيم الداوود 

عليها وتحتاج أيضاً إلى استقطاب األفراد للعمل بها ، وتحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة لتحقيق 
يصية لكل من يعمل بها تحقيقاً لفاعلية أكثر إنها في أمس الحاجة إلى مزيد من الحوافز التشخ. أهدافها 

 . في األداء لينعكس ذلك إيجاباً على المدرسة 
وفيما يختص بقلة توافر الكفايات المطلوبة إدارياً وقلة الدورات التدريبية في مجال اإلدارة المدرسية 

 مشكالت عديدة منها إلى أن اإلدارة المدرسية في البلدان العربية تواجه) م٢٠٠٠(يشير محمد آل ناجي 
ضعف القيادات اإلدارية ، حيث تتركز الممارسات الوظيفية لمديري المدارس في معظمها على الجوانب 
اإلدارية والروتينية ، على حساب الجوانب الفنية المتعلقة بالتوجيه التربوي وتطوير المناهج ، وكذا 

ن عملية اختيارهم غالباً ما تنقصها ويرجع الضعف اإلداري إلى أ. مهارات العالقات اإلنسانية 
أضف إلى ذلك ضعف فعاليات عمليات التدريب . الموضوعية ، وتركز على معيار األقدمية في العمل 
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قبل وأثناء الخدمة لمديري المدارس ، فغالباً ما تتجه برامج التدريب إلى زيادة معلومات المتدربين 
 . مية المهارات والقدرات اإلدارية والتركيز على النظريات أكثر من االهتمام بتن

ومن ثم يقتضي األمر كما يوضح إبراهيم الداوود العمل على تحسين المعايير التي يتم بها اختيار 
مديري ووكالء المدارس ، فمن الشائع أن اختيار وكيل المدرسة أو مديرها يعتمد على كون المعلم 

لب فيما تتطلب مهارات وقدرات قد ال تتوافر في كل متميزاً ، وهذا بالطبع غير كاف ألن اإلدارة تتط
ولذلك ينبغي أن يكون لدى المرشح لإلدارة المدرسية جوانب عديدة ، أهمها . المعلمين المتميزين 

وأن المجاملة والمحسوبية أمر مرفوض في . االستعداد والرغبة والقدرة على أداء العمل وتحمل تبعاته 
فبعض المشكالت التي تعانيها اإلدارة . في مجال اإلدارة المدرسية تحديد صالحية المتقدم للعمل 

  ) ١٦٤ ، ص ٢٠٠٠الداوود ، (. المدرسية هي بسبب ضعف الكفاءة لدى بعض الوكالء والمديرين 

وفيما يختص بعدم توافر الكوادر الالزمة للعمل في مجال اإلدارة المدرسية وتعيين بعض  □
.  ، فربما كانت اعتبارات الضرورة حاكمة لهذا التوجه استعداد لذلكالمديرين ونقلهم دون رغبة أو 

أن إدارات التعليم تصطدم ببعض التحديات " هذه المشكلة بقوله ، ) ٢٠٠٠(ويجسد مطر أحمد رزق اهللا 
التي تقف حجرة عثرة أمام محاوالتها اإلجرائية الختيار وتعيين مديري المدارس وفقاً ألسس الكفاءة 

 : ومن تلك التحديات  . والمعيارية
 العزوف ، ويقصد به إعراض المعلمين المتميزين عن العمل في مجال اإلدارة المدرسية على -

 . الرغم من قدراتهم الكامنة والمحاوالت التي تبذل إلقناعهم 
ويقصد به ترك العمل في مجال اإلدارة المدرسية من قبل القائمين عليها ، حيث تفاجأ :  التسرب -

رات التعليم بطلبات اإلعفاء في نهاية كل عام دراسي ، خصوصاً من بعض مديري المدارس إدا
المتميزين ، طالبين في ذلك العودة إلى التدريس أو االلتحاق بأي عمل أخر كاإلرشاد الطالبي أو ريادة 

 . النشاط أو غيرها 

أن لديهم الكثير من الطاقات  قلة الدافعية ، عند بعض القائمين على إدارات المدارس حيث يالحظ -
 )١٣١-١٢٦ ، ص٢٠٠٠رزق اهللا ، ( . والقدرات وال يبذلون إال القليل منها 

وبشكل محدد يمكن اإلشارة إلى عدة نقاط تمثل أسباباً مفترضة لهذه المظاهر السلبية في مجال 
 : اإلدارة المدرسية تتمثل فيما يلي 

 عاتق مدير المدرسة في واقعنا التربوي ، وخلو الالئحة  كثرة األعباء والمسؤوليات الملقاة على– ١
 . من أي مميزات أو حوافز تشجيعية لمدير المدرسة لإلضطالع بأعباء العمل اإلداري 

 عدم التوازن بين المسئوليات والمهام الوظيفية المكلف بها مدير المدرسة ، والصالحيات – ٢
التي تعينه على أداء هذه المسئولية والمهام ، فغالباً ما والسلطات الرسمية الممنوحة بموجب النظام ، و
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يفتقد مدير المدرسة الصالحيات والسلطات المناسبة التي تعطيه الحق في تكليف مرؤوسيه بأداء العمل 
 ) ٢٠٠٠آل ناجي ، (. ومساءلتهم ، بما يعينه على تحقيق األهداف التي تسعى المدرسة إلى إنجازها 

إلدارة المدرسية كعمل مهني احترافي يحتاج إلى إعداد أكاديمي ومهارات  عدم النظر إلى ا– ٣
إدارية محددة ، إضافة إلى نقص في خطط تدريب اإلداريين والقيادات التربوية وضعف معايير الرقابة 

 )١٩٩٣سيف الدين ، (. وتقويم األداء 

في المناطق القروية  أن اعتبارات الضرورة ومشكلة تزايد الحاجة لمديري المدارس خاصة – ٤
البعيدة عن المدن الكبرى ، والتي تحول دون اإلعداد الجيد وااللتزام بمعايير الكفاءة المطلوبة إدارياً ، 
يمكن تجاوزها من خالل وضع حوافز مالية وتشجيعية الستقطاب المديرين ذوي الكفاءة لممارسة العمل 

 . في مثل هذه المواقع 
فإنه ال يمكن تخيل مدرسة فاعلة دون إدارة وقيادة لديها ) ٢٠٠١ (وكما يوضح عبد العزيز الحر

ويقتضي هذا ضرورة تأهيل القيادات . رؤية واضحة وأهداف محددة وقيم ثابتة وآلية عمل منظمة 
التربوية التي يراد لها أن تقود مدارس المستقبل تأهيالً عالياً يتضمن تحديد الكفايات التي البد من 

 المدرسة ، وتوصيف البرامج التي من شأنها تنمية وصقل هذه الكفايات ، وبناء نظام توافرها في قائد
تقويم ومتابعة األداء للقيادات التربوية ، ونظام تغذية راجعة لتعزيز مواطن القوة وعالج نقاط الضعف 

ليل د(لديها ، فضالً عن تزويدهم بمجموعة من األدوات لتمكينهم من تطوير أنفسهم ومدارسهم مثل 
والذي يتضمن مقترحات عملية تساعد المدير على أدائه لدوره وذلك في إطار ) تطوير األداء المدرسي

تطوير األداء المدرسي ، االبتكار واآلليات ، التخطيط االستراتيجي ، التقويم الذاتي : " المجاالت التالية 
المدرسية ، اللوائح والقوانين  القياس المتابعة والتغذية الراجعة ، أساليب التدريس الفاعلة ، األنشطة 

وذلك حتى يتمكن مدير المدرسة من رفع مستوى أدائه بطريقة منهجية وليست " . والتقويم التربوي 
 .اجتهادية فحسب ، كما أن مجال االجتهاد واإلبداع يجب أن تكون مفتوحة للجميع 

 ) ١٠٧-١٠٦ ، ص ص ٢٠٠١الحر ، (  

ة بالمظاهر السلبية المدركة الخاصة باالختبارات المدرسية في مجال  مناقشة النتائج المتعلق– ٤
 : التعليم العام 

بعض المظاهر السلبية المدركة من قبل عينة البحث  ) ٧( أوضحت النتائج المعروضة في جدول 
 : والتي تمثلت فيما يلي 

ية غاية وليست وسيلة  اعتبار كثير من الطالب وأولياء األمور بأن اجتياز االختبارات المدرس– ١
 وبشكل أدى النتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ) ٨٥,٧٥(للحفز على واتقان التعلم 

)٨٢,٩ . (% 



 ٢٦

وتركز على  % ) ٧٧(  أن أسئلة بعض االختبارات تتسم بالعشوائية وعدم وضوح أهدافها – ٢
 %) . ٧٤,٣(المهارات الدنيا في الجانبي المعرفي 

 ، وغير صادقة في تقييم مستوى تعلم الطالب %) ٦٨,٦(ائجها أحياناً  أنها تبدو مضللة في نت– ٣
 %) . ٥٧,١(وال تمثل واقع األداء التعليمي للطالب %) ٦٢,٩(

وفيما يلي %) ٦٠(، ومكلفة وغير اقتصادية للنظام التعليمي %) ٧١,٤( أنها مرهقة للطالب – ٤
 : مناقشة لذلك 

ة غاية وليست وسيلة لحفز التعلم من قبل الطالب وأولياء فيما يتعلق باعتبار االختبارات المدرسي
األمور ، بشكل أدى النتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ، وربما تسهم عوامل عديدة في تكريس هذه 

وقد . المظاهر السلبية في التعامل مع االختبارات من قبل المعلمين والطالب في المجال التعليمي 
 شيوع هذه المشكلة فيما يتعلق بواقع التقويم التربوي كما  )٢٠٠٢حسن ، ( أوضحت دراسة سابقة للباحث 

محدودية " يدركه عينة من المشرفين التربويين في إطار نظام التعليم العام في المملكة والتي تمثلت في 
عملية تقويم الطالب وتركيزها على الجانب المعرفي واالختبارات التحصيلية بشكل ينافي مبادئ 

ة والتنوع في أساليب التقويم وضعف بعض المعلمين فيما يتعلق بمهاراتهم في إعداد أسئلة الشمولي
هذا فضالً عن افتقار بعض المعلمين للجدية في إجراءات عملية التقويم ، . االختبارات التحصيلية 

ر واالعتقاد بان الغرض من تقييم الطالب هو ترفيعهم لصفوف أعلى وكسب الدرجات واقتصادر األم
 " . على التقييم دون التقويم 

أن حصر العملية التربوية فيما يرتبط " إلى نفس المعنى موضحاً ) ٢٠٠١(ويشير خليفة السويدي 
بحفظ المعلومات جعل ميدان السباق التعليمي محدداً في القدرة على التذكر ، مما أدى إلى إرهاق 

ة التعليمية وكراهيتهم للمدرسة ، وضمور التالميذ بكثرة المحفوظات ، ومن ثم عزوفهم عن العملي
الخ ، وإهمال الفروق الفردية بين الطالب في .. الجوانب المعرفية األخرى كالقدرة على الفهم والتطبيق 

 . التعلم 
أن " على نفس المعنى ربما في إطار المجتمع الكويتي ، بقوله ) ٢٠٠٢(كما يؤكد يعقوب الشراح 
ي مجال التعليم الثانوي تشير إلى تفاقم مشاكل الرسوب والتسرب وضعف هناك مؤشرات سلبية متعددة ف

التحصيل الدراسي عند الطالب ، وتزايد الغش في االمتحانات والهروب من المدرسة وكثرة الغياب 
 " . وهدر اإلنفاق وتعاظم دور االمتحانات بشكل أدى النتشار الدروس الخصوصية 

   )٢٢٦ ، ص ٢٠٠٢الشراح ، ( 
 يختص بالعشوائية وعدم وضوح أسئلة بعض االختبارات وتركيزها على المهارات الدنيا في وفيما

المجال المعرفي ، فإن هذا المظهر السلبي يبدو إنعكاساً لمشكلة أكثر اتساعاً وهي ضعف الكفاءة المهنية 
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ن تحسين مستوى واإلعداد التربوي للمعلم واالفتقار للرغبة في التدريس والتعلم الذاتي بشكل يحول دو
 . أدائه على مستوى التدريس والتقويم وعدم التحلي بالتواضع لمواجهة هذا القصور 

واالعتماد على االختبارات . كما أن محدودية أدوات تقويم الطالب من حيث العدد والمالءمة 
 تتطلب والتي تعتمد في جزء منها على التخمين وال) الصواب والخطأ ( الموضوعية في أدنى أشكالها 

سوى التعرف على اإلجابة الصحيحة ، دونما التعرف على مهارات الطالب في الفهم والتحليل والتقويم 
وتنظيم األفكار والصياغة اللغوية الجيدة لها ، يثير عالمات استفهام حول جدوى هذه األساليب في 

 . التقويم 
لة في نتائجها أحياناً وغير صادقة وفيما يتعلق بكون نتائج االختبارات المدرسية قد تكون مضل □

 :  ، فذلك يرجع لعوامل عديدة منها وقد ال تمثل واقع األداء التعليمي للطالب ومرهقة وغير اقتصادية
 أن عدم اإلعداد الجيد لالختبارات وعدم تنوعها وضعف الكفاءة المهنية لبعض المعلمين في هذا -

سم بالمصداقية وقد تفضي لرفع أو نقص نسب النجاح المجال يمكن أن يفضي لتصميم اختبارات ال تت
 . للطالب بشكل ال يعكس الواقع التعليمي لهم 

 أن تركيز هذه االختبارات على تقويم التغيرات السلوكية المرتبطة بالمجال المعرفي دونما اهتمام -
 .فعلي بجوانب النمو الوجداني والحركي يخل بمبدأ الشمولية في تقويم الطالب

 السياق االجتماعي وأولياء األمور يلعبان دوراً ضاغطاً على السلطات التعليمية فيما يتعلق  أن-
بتكريس بعض المظاهر السلبية في مجال االختبارات المدرسية فالميل للتبسيط أكثر من الالزم في وضع 

قبل المعلمين ، االختبارات لرفع نسب النجاح ، وخفض التوقعات المتعلقة بالمستوى العلمي للطالب من 
والعالقة الجدلية بين خفض التوقعات وانخفاض المستوى التحصيلي للطالب بالفعل ، وبدالً من أن يكون 
هدف المؤسسات التعليمية هو االتقان والتجويد في مخرجاتها ، يكون الهدف هو التجمل والمداراة أو 

 . ها دونما أساس فعلي لذلك المواراة فيما يتعلق بالمستوى الفعلي برفع نسب النجاح لطالب
أن الثقافة تقوم عادة على معتقدات ووجهات نظر " لهذا المعنى بقوله  ) ٢٠٠١( ويشير عمار بكار 

السنين ويصعب تغييرها ، ولذا فإن كل المحاوالت السطحية التي حاولت  مرترسبت في النفوس على 
 ، ألنها تحاول أن تقول للمجتمع أن الطفل التقليل من حجم التلقين في المدارس العربية باءت بالفشل

الذي يحفظ كل المعلومات ليس متفوقاً حقاً ، وهذا يخالف ما يؤمن به الناس ، ويشد إعجابهم نحو 
األطفال في العالم العربي منذ أمد بعيد ، حين كان الحافظ والرجل الموسوعي مثيراً إلعجاب الناس 

 )٤٨-٤٦ ، ص ٢٠٠١بكار ، ( " . وتقديرهم 

فإن التقويم سالح ذو حدين ، إذ أنه يمكن أن يفيد في ) " ١٩٩٨(وكما يوضح مارش وكودنج 
وهذا يتوقف على نوع القياس ، فالكثير من أساليب . تحسين ما يتعلم الطالب ، ويمكن أيضاً أال يفيد 
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يير الخاصة األول ، أنها ال تعتد بالمعا: التقويم الموجودة في المدارس اآلن عقيمة وذلك لسببين 
بمستويات األداء العالمية والثاني أنها تولي أهمية للمعارف ذات المستوى المهاري المنخفض ونتيجة 
لذلك يضيع الوقت في أعمال تقليدية ويتقلص الوقت المتاح للطلبة ، لكي يوظفوا ما تعلموه عملياً في حل 

  (Marsh & cooding, 1999)" . المشكالت أو ما شابه ذلك 
 إلى جانب آخر للمشكلة مع تصور إيجابي لمعالجتها بقوله  (Schlechy, 1994)راً يشير سكلشي وأخي

أولياء األمور ، (إن اختالف التوقعات فيما بين أصحاب العالقة المباشرة وغير المباشرة بالمدرسة " 
التقليدية بمفردها يلقى مزيداً من العبء ويكشف عن مدى عدم فعالية االختبارات ) المعلمين أرباب العمل
ففي حين تركز الجامعات على المعارف التي درسها المتعلم ، نجد أن أصحاب . لمواكبة هذه التوقعات 

العمل يركزون على المهارات التي اكتسبها ، بينما يريد أولياء األمور معرفة الدرجات التي حصل 
لتحصيلية ال يمكن أن يلبي هذه الرغبات عليها أبناؤهم في نهاية المطاف ، واعتماد أسلوب االختبارات ا

 Portfolio of Achievement orللجهات المختلفة وال يفي باحتياجاتهم ، والبديل هو ملف اإلنجاز أو التقويم 

Assesment .  وابتداًء ، ال يتنافى اعتماد أسلوب ملف اإلنجاز للمتعلم مع وجود اختبارات فصلية أو نصف
 يضع هذه االختبارات ونتائجها في اإلطار السليم واألفضل  ويعمل على موازنة فصيلة أو نهائية ، وإنما

 . الصورة بالتركيز على الجوانب النظرية والعملية 
، إلى أنه يمكن أن تتصور نظام التقويم في ) ٢٠٠١(وبشكل أكثر وضوحاً يشير عبد العزيز الحر 

 : مدرسة المستقبل المبني على أسس معيارية كما يلي 
 اختبارات نهاية الفصل الدراسي ، وهي اختبارات تركز على المعارف التي يجب أن يكتسبها – ١

 . المتعلم خالل الفترة المتاحة له بأعلى كفاءة ممكنة ، وتكون هذه االختبارات محكية المعيار 
 تعينيات الفصل الدراسي ، وهي عبارة عن تكليفات مستمرة طوال الفصل الدراسي يوظف – ٢
لها المتعلمون مجموعة من المهارات والمعارف التي اكتسبوها بشكل جزئي طوال الفصل الدراسي خال

حتى تكون في النهاية رصيد من الخبرات والمعلومات والمهارات التي يمكن استخدامها بشكل متكامل ، 
 . في أي موقف تعليمي يتعرض له المتعلم

ولي تسمح للمتعلم بتوظيف أكبر قدر من  المشاريع العملية وهي مشاريع ذات طابع شم– ٣
المعارف والمهارات التي تعلمها طوال الفصل الدراسي أو طوال السنة الدراسية، وتُقّوم من قبل المعلم 

 )١١٧ ، ص٢٠٠١الحر ، (. أو لجنة تحكيم على مستوى المدرسة 
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الدراسية في مجال التعليم  مناقشة النتائج المتعلقة بالمظاهر السلبية المدركة الخاصة بالمناهج – ٥
 :  العام 

 فيما – من قبل عينة البحث –عدة مظاهر سلبية مدركة ) ٨(توضح النتائج المعروضة في جدول 
يتعلق بالمناهج الدراسية في مجال التعليم العام من واقع خبرتهم المعاشة في إطار واقع العملية التعليمية 

 : بالمملكة تتمثل فيما يلي 
ركة أو استطالع رأي ، وبالتالي عدم قناعة بعض المعلمين وأولياء األمور والطالب  عدم مشا– ١

 %) .٨٢,٩، % ٨٨(فيما يتعلق بموضوعات هذه المناهج 
وعدم مالءمة بعض %) ٧٤,٣( لحاجات الطالب ومتطلبات نموهم – أحياناً – عدم مراعاتها – ٢

عاتها بعدم الترابط والحشو والتكرار واتصاف بعض موضو%) ٧١,٤(موضوعاتها للواقع ومتطلباته 
 %) . ٥٧,١(والرتابة والملل 

، وعدم خلوها من األخطاء %) ٧٤,٣( على الغالف الخارجي – أحياناً – اقتصار التجديد فيها – ٣
 ، وتأخر وصول بعض الكتب الخاصة بها عن موعد بدء الدراسة %) ٥٢,٣(المطبعية واللغوية 

)٧١,٤ . (% 
 : ة لذلك بشكل إجمالي وفيما يلي مناقش

فيما يتعلق بعدم المشاركة وبالتالي عدم قناعة األطراف المتعاملة مع المناهج والمقررات  □
، إلى أن إشراك المدرسين ) ٢٠٠١( ، يشير عبد اهللا الجالل الدراسية فيما يتعلق ببعض موضوعاتها

ر المدرس وسلوكه مهمان في في بناء المناهج أمر مطلوب ، حيث أن عملية التدريس وطريقة تفكي
 )٧٥ ، ص ٢٠٠١الجالل ، . ( إضافة مواد أو نشاطات قد تساعد المعلم على حسن األداء 

وكذا الطالب (ويشير فتحي جروان لآلثار السلبية التي تنجم عن عدم استطالع آراء المعلمين 
 من إنكفاء على الذات وسلبية فيما يتعلق بقضايا المناهج ، وما يمكن أن يفضي إليه ذلك) وأولياء األمور

أن المعلمين يتأثرون بعوامل تؤثر في تفكيرهم وينعكس أثرها على أساليبهم في " في التعامل بقوله 
إنهم يعملون خلف أبواب مغلقة ال تتيح لهم اإلفصاح واالتصال ، فهم ينجزون : التدريس منها ما يلي 

كما أنهم غالباً ما يفتقرون إلى اإلحساس . حدود أعمالهم داخل أسوار المدرسة وال يلتقون إال في 
بالكفاية المهنية والثقة بالنفس لقلة مشاركتهم في القرارات التي تتخذ بعيداً عنهم ، بالرغم من أنها ال 

 ) ١٧ ،ص ٢٠٠٢جروان، (.تتعلق بهم شخصياً 

لبات وفيما يختص بعدم مالءمة المناهج من حيث بعض موضوعاتها لحاجات الطالب ومتط □
أن الدراسات واللقاءات التربوية أظهرت مدى إتساع الفجوة ) " ٢٠٠٢( ، يوضح يعقوب الشراح الواقع
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فالتعليم الثانوي في معظم الدول العربية تعليم نظري . بين التعليم الثانوي والتربية المهنية وعالم العمل 
 المجتمعات من أزمات اقتصادية أكاديمي ليس له عالقة بالمهنة واإلنتاج ، على الرغم مما تعايشه

فالتعليم الثانوي في كثير من البلدان موجه فقط للجامعة وليس للحياة أو . تتطلب تأهيل الموارد البشرية 
األداء المهني ، ويتجلى ذلك في المناهج التقليدية النظرية التي تركز على التحصيل واالمتحانات 

دف القبول بالجامعة اعتماداً على االهتمام بالحفظ والتلقين ، والتسابق على تحقيق معدالت نجاح عالية به
 )٢٢٧ ، ص٢٠٠٢الشراح ، (. وحشو الذهن بالمعلومات الكثيرة التي ال صلة لها بالحياة المعاصرة 

خير شاهد على عجز كثير من النظم : " على نفس المعنى بقوله ) ١٩٩٣(ويؤكد عبد اهللا عبد الدائم 
 ا نشاهده في هذه البلدان العربية من بطالة لدى المتعلمين تتسع يوماً بعد التربوية العربية ، م

فبدالً عن أن يعيد النظام التعليمي النظر في مناهجه وأقسامه وتخصصاته ، بحيث تالئم حاجات .. يوم 
السوق المتجددة ، خضع في معظم األحيان للضغط االجتماعي ، وعجز عن توليد بنى تعليمية جديدة 

بالمرونة والتشعيب وتنوع االختصاصات وتجديدها والتدريب المستمر ومشاركة مؤسسات العمل ، تتسم 
بشكل يجعلها أقدر على تكوين متعلمين يملكون من المعارف والمهارات والخبرات ما ييسر استيعابهم 

 ) ١١ ، ص ١٩٩٣عبد الدايم ، ( " . من قبل سوق العمل 

اآلثار السلبية المترتبة على هذا ) ٢٠٠١(د الكريم الشدوخي وبشكل أكثر إجرائية ، يوضح سعد عب
أن المتأمل للطالب المتخرج في المرحلة الثانوية من التعليم العام من حيث هو مخرج للمناهج " الوضع 

السائدة  يجد أن قدراً كبيراً من الطالب في هذه المرحلة لم يتمكنوا من المعارف والمهارات الالزمة 
اسة في الجامعة ، وبخاصة المهارات األساسية كمهارات القراءة المتقدمة ، ومهارات لمواصلة الدر

الكفاءة والتغيير والتفكير الناقد والتعلم الذاتي ، فضالً عن ضعف الدافعية الذاتية لديهم ، ويشهد لهذا 
اسة الجامعية ، الفارق بين مستوى الطالب المتخرج في المرحلة الثانوية والمستوى الالزم لمواصلة الدر

 . وارتفاع معدالت التسرب والرسوب في الجامعات 
وعلى سبيل المثال فإن عدد الطالب المستجدين في أحد األقسام في إحدى الجامعات في الفصل 

طالب ) ١٥( طالب لم يصل منهم للمستوى السادس سوى ٢٠٠هـ لم يزد عن ١٤١٩الدراسي األول عام 
 )٣٤، ص٢٠٠١الشدوخي،(".  منهم عن جيدولم يتجاوز التقدير العام ألي

ومن خالل نظرة تربوية مقارنة ، لما هو كائن في إطار المناهج الدراسية العربية مقارنة بمناهج 
أن ثقافة اإلبداع ال تُحب حفظ ) " ٢٠٠١(الدراسة في الغرب األمريكي واألوربي ، يوضح عمار بكار 

ناهج التعليمية الغربية لوضع يختلف تماماً عن المناهج المعلومات وال تهتم بذلك ، وقد أدى هذا بالم
ففي الغرب هناك مفهوم واسع للتعليم في المدارس ، يقوم على أساس تعليم الطالب ما يهيئهم . العربية 

للحياة الجامعية والعملية تاركين تعلم المعلومات والنظريات واألفكار للمرحلة الجامعية فيما يتخصص 
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ا تجد في المجتمع األمريكي مقررات دراسية تعلم الطالب القراءة الناقدة الفعالة ولذ. فيه الطالب 
وتعتبر مادة المناظرات التي تعلم الطالب . للصحف ، ومواد تعلمهم التجارة وأخرى تعلمهم الخطابة 

مدارس في كما نعلم ال. النقاش وإقناع الناس برأيه ، مادة أساسية في كل المدارس األمريكية بال استثناء 
األحياء الغنية طالبها كيف يشترون األسهم ويفهمون المصطلحات االقتصادية ، وألن المعلومات جزء 
أساسي من حياة أي إنسان ناجح فإن المدارس الغربية تعلم طالبها كيفية التعامل الناجح مع المعلومات 

مة ، وهذا ما يفسر الضعف ،وتحاول غرس قدرات البحث العلمي التي تعلم الطالب البحث عن المعلو
الهائل للثقافة العامة لدى الطلبة األمريكيين وقدرتهم في نفس الوقت على النجاح في مختلف ضروب 

 )٤٧ ، ص٢٠٠١بكار ، (" . الحياة واإلبداع فيها وقيادة األمم في هذه المجاالت 
ا من األخطاء وفيما يختص باقتصار التجديد في المناهج على اعتبارات شكلية وعدم خلوه □

إلى شيوع هذه ) ٢٠٠١( ، يشير حسين فرحان المالكي المطبعية وتأخر وصولها للمدارس أحياناً
المظاهر السلبية في بعض الكتب الدراسية ، ومن خالل دراسته لوضعية الكتب الدراسية المتعلقة بمواد 

جود فلسفة واضحة خلف عدم و" العلوم الشرعية ، يرصد بعض المالحظات السلبية والتي تتمثل في 
موضوعاتها ، ضعف الرؤية الشاملة المتعلقة بتدريسها ، وضعف الصياغة اللغوية ووجود أخطاء لغوية 

 " . الغموض وعدم التزام الدقة واألخطاء في التراجم 
وفي إطار تحليله لألسباب االجتماعية لظاهرة الضعف اللغوي في اللغة المنطوقة والمكتوبة فيما 

أن قدرتنا اللغوية قد أصابها الضعف نتيجة تربيتنا " لمناهج الدراسية والكتب المقررة لها يوضح يتعلق با
على الكبت والغموض الذي أضعف مقدرتنا اللغوية في التعبير عما في أدمغتنا وقلوبنا من معان وأفكار 

ه فيه ، كما ال تستطيع أن فأصبح الفرد منا نتيجة للكبت والخوف يتكلم كالماً مغلفاً ال تستطيع أن توافق
ونحن كبار السن فضالً عن الصغار أصبحنا نتكلم بما ال نفهم ونردد .. تخالفه حتى ال يمسك عليه شيء 

فلو استهدفت المقررات الدراسية تدريب الطالب على . ماال نعلم نتيجة مراقبة الناس والخشية منهم 
عميم في كثير من األقوال المسموعة والمكتوبة لتعلم الدقة في التعبير واكتشاف الخلط أو الغموض أو الت

  ) ٥٦ ، ص ٢٠٠١المالكي ، ( " . الطالب أشياء مهمة تفيده في عمله وحياته 

 دراسة – بالقاهرة –فقد قدم مركز ابن خلدون  ) ٢٠٠١( وكما يوضح صالح إبراهيم الحسن 
صفحة ، وقد تناولت ) ٨٠٠(كثر من  في أ١٩٩٨تحليلية شاملة عن مناهج التعليم في المملكة ، عام 

جميع الكتب المدرسية المعتمدة للدراسة في تلك الفترة ، ومن بين المالحظات الهامة التي رصدتها هذه 
 : الدراسة وتتفق مع نتائج البحث الحالي ما يلي 
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 ينصب اهتمامها على السرد والحفظ سواء كان في طريقة العرض – بصفة عامة – أن المناهج -
األنشطة المكملة مثل التدريبات ، وهو أسلوب غير مجٍد من الناحية التربوية وال يعنى بالتحليل أو 

 . والفهم وهو ما يجب العناية به الستثارة انتباه الطالب وحفزه على المقارنة والتحليل والفهم الفعال 
و ما يجعلها حملة لذا  عرض المناهج للمادة العلمية بأسلوب يتسم بالجدية والصرامة الزائدة ، وه-

يجب التخفيف من أسلوب السرد المباشر ، استخدام أسلوب الحوار والنكتة والطرفه واإلكثار من 
 . االستعانة بالصور المشوقة والرسوم اإليضاحية بشكل يثير التفكير وينشط الذهن 

 المعلومات  ضرورة االهتمام والتركيز على مناهج البحث وطرائق النقد وإصدار األحكام على-
 . المعروضة على الطالب وعدم االكتفاء بتعريفها له 

 إن مناهج التعليم في المملكة تعنى باألهداف المعرفية ، فهي تأخذ حيزاً كبيراً من موضوعاتها ، -
 . وتشغل األهداف الوجدانية مكاناً وسطاً في حين تتدنى األهداف المهارية وال تأخذ القدر المطلوب لها

اثة بعض الموضوعات المقدمة في الكتب الدراسية وافتقارها لمتابعة الجديد في مجاالت  عدم حد-
الحياة ومن ثم إنفصالها عن األحداث الجارية في العالم ، مما يؤدي إلى فقدان اهتمام الطالب بها 

 . ومتابعته لموضوعاتها 

ظ والنقل ، وتنعدم األسئلة التي تركز  أن األسئلة الموجودة فيها غالباً ما تتسم بالتقليدية وتقيس الحف-
 )٦٦ – ٦١ ، ص ص ٢٠٠١الحسن ، (. على التحليل والمقارنة 

وعلى أية حال فإن هذا ال يجعلنا نتغاضى عن الصعوبات التي يواجهها واضعوا المناهج، 
 : إلى بعض منها والتي تتمثل فيما يلي ) ٢٠٠١(والتي يشير سعد الشدوخي 

ة القادرة على إعادة صياغة المحتوى المعرفي للمنهج ، لتكوين مادة تربوية  قلة الكوادر التربوي-
تضع في حسابها لغة تلميذ المرحلة وطريقة تفكيره واحتياجاته من جهة ، وقيم المجتمع وتطلعاته 

 . واحتياجاته ومشكالته والتحديات التي تواجهه من جهة أخرى 
ج بمفهومه الشامل ، فالمنهج الشامل ليس مرادفاً  ضعف التكامل بين اإلدارات المعنية بالمنه-

للكتاب المدرسي ، وهذا األخير ليس إال مكوناً واحداً من مكونات المنهج ، واقتصار صالحيات اإلدارة 
المكلفة بتطوير المنهج على الكتاب المدرسي ، مع االفتقار إلى آلية فعالة لتحقيق التكامل بين تلك 

 .  المسئولة عن المكونات األخرى للمنهج يحد من قدرة مطور المنهج اإلدارات وبقية اإلدارات

مصادر الضغط على واضعي المنهج ، وأحياناً في اتجاهات متناقضة ومن مصادر غير  كثرة -
 . متخصصة 
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 أن التطور المستقبلي للمناهج ال ينبغي أن يقتصر على الكتاب المدرسي والخطة الدراسية ، وإنما -
المبنى (والبيئة التي يتم فيها تنفيذه ) اإلدارة المدرسية(ضع القوى البشرية التي تنفذ المنهج يمتد ليشمل و

وهذا يحتاج إلى ) النظم واللوائح والهياكل اإلدارية( واإلطار الذي يتم التنفيذ فيه ) المدرسي وتجهيزاته
 . التفاعل معه إرادة وزارية تدعمها إرادة سياسية لتمويل اإلصالح ، وإرادة اجتماعية ب

  ) ٣٥ ، ص ٢٠٠١الشدوخي ، ( 

 لمشروع التطوير الشامل لوزارة - في نهاية المطاف -ومهما يكن من أمر ، يجدر التنويه 
وقد عمدت الوزارة . المعارف والذي يتضمن تجديد المناهج لتكون مشوقة ومترابطة ، وحديثة وعملية 

التطوير الجزئي من خالل تأليف جديد : ناهج هما في السنوات األخيرة التخاذ مسارين لتطوير الم
لبعض المقررات الدراسية وكذا إعادة صياغة بعض المقررات وعرضها وإخراجها بطريقة جديدة ، 

 . هـ ١٤١٩/١٤٢٠وكذا التطوير الشامل ، والذي بدأ في أولى مراحل عام 
   )٦٦ ، ٦١ ، ص ص ٢٠٠١الحسن ، ( 

 
 : المظاهر السلبية المدركة الخاصة بالوسائل التعليمية  مناقشة النتائج المتعلقة ب– ٦

 : عدة مظاهر سلبية تتمثل فيما يلي ) ٩(أوضحت النتائج المعروضة في جدول 
وقدم بعضها وقلة %) ٨٥,٩( قلة الوسائل التعليمية وعدم توافرها أحياناً في بعض المدارس – ١

 %) . ٨٢,٤(االهتمام بها وضعف صيانتها 
 %) . ٦٢,٩(الدافعية وضعف معرفة بعض المعلمين بطرق استخدامها  انخفاض – ٢

 : وفيما يلي مناقشة لذلك 
 إلى أن ثمة جهود مبذولة من قبل وزارة المعارف بالمملكة لتالفي هذه –ابتداء –يجدر اإلشارة 

ليها المشكلة واالهتمام بتقنيات التعليم وتحديث الوسائل وإتاحة الفرصة لبعض المعلمين للتدرب ع
وألن معالجة هذه المشكلة يستغرق وقتاً ليس بالقصير ، كما أن االهتمام . واستخدامها بشكل فعال 

بمعالجتها قد ينصب أكثر على المدارس التي تقع في إطار المناطق الحضرية ، يظل اإلحساس بوجودها 
 . وعدم اختفائها أمر وارد فيما يتعلق بمدركات بعض مديري المدارس عينة البحث 

أما فيما يختص بانخفاض الدافعية الستخدام الوسائل التعليمية وضعف المعرفة بكيفية  □
.  ، فهو مظهر سلبي قد يرجع لعوامل موقفية وأخرى شخصية استخدامها من قبل بعض المعلمين

ة وتتمثل بعض العوامل الموقفية في عدم تهيئتها لالستخدام عند طلبها أو تركها في المخازن دون صيان
أو خشية المعلم من فقدها أو تلفها ، أو غلبة اإلجراءات الروتينية فيما يتعلق باستالم المعلمين لها ، أو 
عدم وجود وقت كاف أثناء الحصة الستخدامها ، أو كثرة موضوعات المنهج بشكل يحول دون 
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تمثل في ضعف كما توجد عوامل شخصية ، ت. استخدامها والتوسع في الكيف على حساب الكم الدراسي 
الدافعية العامة للمعلم للعمل واإلنجاز ، وضعف انتمائه للمهنة ، وعدم رغبته في التعلم الذاتي ، وتجويد 

 . أدائه ، وتأكيد ذاته العلمية أمام طالبه وحرصه على مصلحتهم وتحقيق أقصى استفادة علمية لهم 
ياً وإلزامهم بمعايير الجودة في أدائهم ومن المفترض أن تمهيد التعليم وحفز المعلمين مادياً ومعنو

التعليمي عبر عمليات التقييم والمتابعة المستمرة في أدائهم ، يمكن أن يفضي في نهاية المطاف لتالفي 
 . هذه المشكلة 

 :  مناقشة النتائج المتعلقة بالمظاهر السلبية المدركة الخاصة بعالقة المدرسة مع إدارة التعليم – ٧
 : عدة مظاهر سلبية تتمثل فيما يلي  ) ١٠(  المعروضة في جدول أوضحت النتائج

  ضعف الثقة والتعاون وغياب التنسيق أحياناً بين إدارة التعليم واإلدارة المدرسية – ١
)٧٤,٣، % ٩٤,٣. (% 

وعدم تلبية إدارات %) ٨٨,٦( دور الواسطة في توثيق عالقة اإلدارة المدرسية بإدارة التعليم – ٢
 . لحاجات اإلدارة المدرسية أحياناً التعليم 

 : وفيما يلي مناقشة لذلك 
  فيما يختص بضعف الثقة والتعاون وغياب التنسيق أحياناً بين إدارة التعليم واإلدارة المدرسية □

يمكن القول بأن هذا المظهر السلبي ال يمثل مظهراً عاماً بقدر ما هو مظهر سلبي نوعي يكتنف عالقة 
إلى هذا المظهر السلبي ) ٢٠٠٠(ويشير محمد آل ناجي . دارس باإلدارات التعليمية بعض مديري الم

غلبة النمط " باعتباره أحد المشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية في العالم العربي مؤكداً على 
ارة  فبالرغم من محاولة اإلد–المركزي على أداء العمل في اإلدارة المدرسية في بعض األقطار العربية 

في بعض البلدان العربية التوجه نحو الالمركزية وذلك بتفويض بعض ) الوزارات(المركزية 
الصالحيات إلدارات التعليم في المناطق والمحافظات ، إال أن المالحظ هو أن هذه اإلدارات متمسكة 

تطيع بكل تلك الصالحيات دون أن تعطي للمدرسة إال الجزء اليسير إلى حد يجعل المدرسة ال تس
 . التصرف لمواجهة احتياجاتها بسرعة ، بسبب اإلجراءات المعقدة 

كما نتج عن مثل هذا التصرف عدم إتاحة الفرصة لإلداريين بالمدرسة للتدريب على ممارسة بعض 
األعمال اإلدارية إضافة إلى شعورهم بعدم االرتياح وعدم الثقة في أنفسهم ، فهناك مشكلة حقيقة في 

بين اإلدارة المدرسية وإدارات التعليم ، وقد انشغلت هذه اإلدارات بالصالحيات الممنوحة طبيعة العالقة 
لها ، بحيث لم يعد لمديري هذه اإلدارات وقت كاف للتخطيط ولتطوير العملية التربوية ومتابعة سيرها 

 .ميدانياً 
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لتعليم ، وعدم وفيما يتعلق بدور الواسطة في توثيق عالقة بعض مديري المدارس بإدارات ا □
فإن هذا األمر رغم أنه يبدو مظهراً سلبياً نوعياً إال أنه يمثل مدركاً سلبياً  . تلبية حاجات بعض المدارس

وكما يوضح إبراهيم الداوود فإن المجاملة والمحسوبية . شائعاً لدى بعض مديري المدارس عينة البحث 
وإدارات التعليم ينبغي أن تعمل .. المدرسية أمر مرفوض في تحديد صالحية المتقدم للعمل باإلدارة 

على تلبية احتياجات مدير المدرسة من الموظفين اإلداريين حيث أن الهيئة اإلدارية المتكاملة غير 
ومن األمور التي تؤثر سلباً .. موجودة في أغلب المدارس كما أن بعض المدارس ال يوجد بها وكيل 

ء هو التباين الشديد بين مديري المدارس في فهم وتطبيق بعض على عمل مدير المدرسة وتثير االستيا
التنظيمات والقرارات وهذا ناتج لوجود الفجوة بين الجهة التشريعية والجهة التنفيذية وكون مدير 

  ) ١٩٥ ، ص ٢٠٠٠الداوود ، (. المدرسة بعيداً عن صنع القرار 
تعلق بتعامل إدارات التعليم مع مديري واألمر بحاجة إلى مزيد من الموضوعية والمعيارية فيما ي

المدارس ، وتهيئة المناخ التعليمي لتقبل كل جديد ومشاركة مديري المدارس في الفعاليات التربوية 
 . وصناعة القرار التعليمي واالستفادة من آرائهم وأفكارهم كقادة تربويين منفذين للسياسات التعليمية 

 : اهر السلبية المدركة الخاصة بعالقة المدرسة بالمجتمع المحلي  مناقشة النتائج المتعلقة بالمظ– ٨
 : المظاهر السلبية التالية ) ١١(توضح النتائج المعروضة في جدول 

وانخفاض %) ٩٤,٣( ضعف مشاركة أولياء األمور المدرسة في حل مشكالت أبنائهم الطالب – ١
 %) . ٨٥,٧(وعيهم بدور المدرسة 

وضعف %) ٨٥,٧(ل إدارة المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي  وجود صعوبة في تعام– ٢
فضالً عن غياب التواصل وضعف %) ٨٥,٧(مساهمة المجتمع المحلي ومؤسساته في أنشطة المدرسة 

 : وفيما يلي تفصيل لذلك %) ٨٢,٩(تأثير المدرسة في المجتمع المحلي 
كالت أبنائهم وانخفاض وعيهم فيما يختص بضعف مشاركة أولياء األمور مع المدرسة في حل مش

 بدور المدرسة ، فهو مظهر سلبي يشيع في الكثير من األنظمة التعليمية وكما يوضح عبد العزيز الحر 
فإن الشراكة بين المدرسة واألسرة ضرورة حتمية لنجاح العملية التعليمية ، غير أن هذه ) " ٢٠٠١(

 : مرجوة تتمثل فيما يلي الشراكة البد لها من عدة أمور كي تحقق األهداف ال
 .  وجود عقد اجتماعي واضح بين المدرسة واألسرة يحدد الحقوق والواجبات لجميع األطراف – ١
 وجود برنامج تفاعلي مستمر تساهم فيه األسرة بشكل إيجابي في تعليم وتربية أبنائها في – ٢

 . المدرسة 
ذا البد لألسرة أن تشارك في صناعة  النظر إلى األسرة كشريك وليس كمستفيد أو عميل ، ل– ٣

واتخاذ القرار في المدرسة في العديد من المجاالت والموضوعات ، حتى تشعر األسرة باالنتماء إلى 
 . المدرسة والمسئولية تجاهها 
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 ضرورة وجود برامج توعية مستمرة لألسرة والمدرسة ، تهدف لتوثيق العالقات بينهما - ٤
 . وتطويرها 

ود فريق عمل أو لجنة مشتركة بين األسرة والمدرسة ، وأن يعمل هذا الفريق  ضرورة وج– ٥
على توثيق العالقة بين الطرفين ، وتنظيم البرامج والفعاليات المختلفة لتحقيق األهداف المرجوة المتمثلة 

 )١٠٩، ص٢٠٠١الحر ،(. في تعليم وتربية أفضل ألجيالنا القادمة 

امل إدارة المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي وغياب التواصل وفيما يتعلق بوجود صعوبة في تع
بين الطرفين ، فهو مظهر سلبي شائع بنسب متفاوتة في إطار بعض المدارس والبيئات االجتماعية داخل 

فإن كثير من الدراسات في مجال المدارس ) ٢٠٠١(وكما يشير عبد العزيز الحر . المجتمع الكبير 
لى أهمية انفتاح المدرسة على المجتمع المحيط بها تأثيراً وتأثراً ، بحيث ال تكون الفاعلة ، تكاد تجمع ع

فالمجتمع . المدارس جزر منعزلة ال تعرف حاجات المجتمع المحيط بها ، وال تستجيب لمتطلباته 
المحيط هو جزء من الواقع الذي يجب أن تتعامل معه المدرسة وتستفيد من طاقاته وإمكاناته لتحقيق 

أهدافاً : دافها المدرسية واالستجابة لحاجات المجتمع المحيط بها ويحتاج ذلك لخطة منظمة تتضمن أه
واضحة مدروسة ، وسائل محددة وعملية ، وقت محدد ومتفق عليه بين الطرفين ، فريق عمل مسئول 

 )١٠٧ صالمرجع نفسه ،(. عن تنفيذ ومتابعة الخطة ، تقويم مستمر لبرنامج التفاعل أو المشاركة 

ومهما كانت الصعوبات المتوقعة التي تحول دون فعالية عالقة المدرسة بمؤسسات المجتمع المحلي  
يبقى األمر مرتبط بشكل وثيق بمدى فعالية اإلدارة المدرسية ورغبتها في التغيير وتجاوز الواقع الراهن 

 . في إطار ما يسمى بالقيادة االحترافية 
قوة :  في مجال القيادة اإلحترافية إلى ثالث خصائص لهذه القيادة هي وتشير أدبيات البحث التربوي

األهداف ووضوحها ، مشاركة العاملين بالمدرسة في عملية اتخاذ القرار ، المشاركة الفاعلة في عمليتي 
لمدرسة وتتمثل مظاهر القيادة الحازمة الهادفة ، في القدرة على إدارة التغيير واالنتقال با. التعليم والتعلم 

من وضع إلى آخر بشكل سلس ، فهي قيادة مبادرة ال يقتصر دورها على تسيير المدرسة وإنما تقديم 
كما يجب أن تكون لها اتصاالت خارجية خاصة بالمؤسسات والمراكز التي . مبادرات للتغير والتطوير 

تبات والتواصل معها يمكن أن تساهم في نجاح المدرسة مثل الجامعات ومراكز البحوث والتدريب والمك
 . لتطوير األداء المدرسي وزيادة فاعلية عمليتي التعليم والتعلم 

 فيما يتعلق - عينة البحث –تلك كانت بعض المظاهر السلبية المدركة من قبل مديري المدارس 
بها ببعض جوانب العملية التعليمية في مجال نظام التعليم العام بالمملكة وكذا بعض األسباب المتعلقة 

 . والتصورات المطروحة لتجاوزها ومعالجتها 
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 خاتمة وتوصيات
 

استهدف البحث الحالي التعرف على بعض المظاهر السلبية المتعلقة ببعض جوانب العملية التعليمية 
في إطار نظام التعليم العام بالمملكة ، وذلك من خالل التصورات أو المدركات الذاتية لعينة من مديري 

متدربين بكلية التربية جامعة الملك سعود وقد تم تحليل األسباب الكامنة خلف هذه المظاهر المدارس ال
السلبية والتي تمثل صعوبات أو مشكالت تقلل من فعالية العملية التعليمية وتفضي لتداعيات سلبية فيما 

جال تمثل يتعلق بمخرجات النظام التعليمي ، كما تم طرح تصورات مستمدة من بحوث سابقة في الم
وفي هذا اإلطار يمكن . تطلعات إيجابية لمحاولة التخفيف من حدة هذه المظاهر واحتوائها أو معالجتها 

 : طرح التوصيات التالية
 االهتمام برفع المستوى التحصيلي للطالب في مجال التعليم العام وتجويد عملية التعلم ، – ١

دون ذلك ، لضمان مزيد من الجودة والتطابق في ومعالجة العوامل المدرسية واألسرية التي تحول 
 . المستوى التعليمي للمخرجات مع ارتفاع كلفة التعليم في هذا المجال 

 تفعيل آليات الضبط المدرسي ، لخفض معايير السلوك غير المنضبط لدى الطالب والذي – ٢
لمعلمين ، وكذا االهتمام يتمثل في الغياب المتكرر دون عذر والتأخر الصباحي على مستوى الطالب وا

 . بدور األسرة ووسائل اإلعالم في هذا المجال ومحاولة ترشيد هذا الدور على قدر اإلمكان 
 ترشيد آليات االختيار للطالب والمعلمين للعمل في مجال التدريس على مستوى اإلعداد – ٣

ين التعليم حتى ال يصبح واألعداد ، ووضع معايير واضحة في هذا المجال ، واإلسراع في عملية تمه
 . التعليم مهنة من ال مهنة له 

 وضع نتائج الدراسات المتعلقة بضعف فعاليات اإلعداد التربوي للمعلمين في االعتبار لتالفي – ٤
 . األسباب الكامنة خلف هذه المشكلة ، واالهتمام بعملية النمو المهني للمعلمين والمعايير الالزمة لذلك 

 فيما يتعلق بمنح حوافز مالية لمديري المدارس المتميزين تشجيعاً لهم على  ضرورة النظر– ٥
اإلضطالع باألعباء المتعلقة بهذا العمل ، واالهتمام بالكفايات والمهارات المطلوبة ألداء هذا العمل في 
ين مجال االختيار واإلعداد لمديري المدارس ، وتوفير العناصر اإلدارية المساعدة من وكالء وإداري

 .لمعاونة مديري المدارس في أداء أعمالهم بشكل جيد 
 ضرورة إشراك مديري المدارس فيما يتعلق بصناعة القرار التعليمي واستشارتهم فيما يتعلق – ٦
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بتعيينهم ونقلهم لمدارس أخرى وعدم التغاضي عن أساليب الواسطة والمحسوبية فيما يتعلق باختيار 
 . وتعيين مديري المدارس 

عادة االعتبار لالختبارات المدرسية ، وجعلها وسيلة لحفز التعلم وإعطاء عائد للطالب عن  إ– ٧
مستوى أدائهم واالهتمام بنتائجها في إطار عمليات التقويم البنائي والتشخيصي وليس لمجرد الترفيع من 

 . صف ألخر وعدم اعتبارها غاية لعملية التعلم 
 بتقويم الطالب تمثل االختبارات جزء منها باإلضافة للمهام  اعتماد آليات متنوعة فيما يتعلق– ٨

التي يقوم بها الطالب أثناء الفصل الدراسي والمشاريع العملية التي تستثمر فيها مهارات الفهم والتطبيق 
 .والتحليل والتركيب والتقويم والتي قد ال تركز عليها االختبارات التحصيلية شائعة االستخدام 

لمشروع الذي بدأته وزارة المعارف فيما يتعلق بالتطوير الشامل للمناهج الدراسية  استكمال ا– ٩
واضعة في اعتبارها المالحظات ونتائج الدراسات المتعلقة بهذا األمر ،  وعدم االقتصار على مجرد 
تطوير الكتاب المدرسي ، ولكن األنشطة الصفية والالصفية المرتبطة بموضوعاته والتي تمثل الجوهر 

 . الحقيقي للمنهج الدراسي 
 محاولة تالفي جوانب القصور والصعوبات التي تحول دون استخدام الوسائل التعليمية – ١٠

المتاحة من قبل الوزارة على نحو فعال ، وزيادة دافعية المعلمين ورفع مستوى كفايتهم عبر دورات 
حاطتهم علماً بكيفية استخدامها تدريبية مصغرة وسريعة ولو في نطاق مكان عملهم عبر اختصاصيين إل

 . وكذا وجود اختصاصي فني لصيانتها ولتهيئتها لالستخدام عندما يتطلب األمر ذلك 
 االهتمام بتوثيق العالقة بين مديري المدارس وإدارات التعليم وخفض مظاهر عدم الثقة ، – ١١

دارات المدرسية بما يعينها على والتنسيق معهم وإشراكهم في صناعة القرار التعليمي وتلبية حاجات اإل
 . أداء دورها على نحو فعال 

 التأكيد على مظاهر الشراكة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي وبخاصة األسرة ، – ١٢
واتخاذ خطوات إجرائية ومحددة لدعم هذه العالقة ، واعتبار ذلك أحد المهام األساسية للقيادة اإلدارية 

لتعليمي ، لما لذلك من انعكاسات سلبية على مجمل الفعاليات المتعلقة بالنظام المحترفة في المجال ا
 . التعليمي 
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 المراجع
 

 : أوالً المراجع العربية 

مكتب التربية العربي :  ، الرياض التربية وأزمة التنمية البشرية) : ٢٠٠٢(الشراح ، يعقوب  .١
 . لدول الخليج 

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج:  ، الرياض سة المستقبلمدر) : ٢٠٠١(الحر ، عبد العزيز  .٢

 المعرفة عدد " مكانة المعلم الخليجي وانتماؤه لمهنته) : "٢٠٠١(الجالل ، عبد العزيز عبد اهللا  .٣
 . وزارة المعارف :  ، الرياض ٧٩-٦٨ ص ص ٢٠٠١سبتمبر ) ٧٥(

) ٧٠٠(المعرفة ، عدد  في دول الخليج تطور مناهج التعليم) : " ٢٠٠١(السويدي ، خليفة علي  .٤
 . ، الرياض ، وزارة المعارف  ٢٠٠١:  ص ص ٢٠٠١أبريل 

، " نظريات في بعض مواد العلوم الشرعية والعربية) : " ٢٠٠١(المالكي ، حسن فرحان  .٥
 . وزارة المعارف : الرياض  . ٥٨ – ٥٤ ص ص ٢٠٠١أبريل ) ٧٠(المعرفة عدد 

عرض لدراسة مركز ابن خلدون عن مناهج التعليم العام ) : " ٢٠٠١ (الحسن ، صالح إبراهيم .٦
وزارة :  ، الرياض ٦٦ – ٦١ ص ص ٢٠٠١أبريل ) ٧٠(المعرفة عدد في المملكة ، 

 .المعارف 

" . خريج التعليم العام ال يتقن المهارات األساسية) : " ٢٠٠١(سعد عبد الكريم : الشدوخي  .٧
 . وزارة المعارف : الرياض  . ٣٥ ، ٣٤، ص ص  ٢٠٠١أبريل ) ٧٠(المعرفة عدد 

، مارس ) ٥٧(المعرفة ، عدد " . سنسحب مديري المحسوبية ) : " ٢٠٠٠(الداوود ، إبراهيم  .٨
 .  وزارة المعارف –الرياض  . ١٦٥ – ١٦٤ ، ص ص ٢٠٠٠

لتربوين من ماذا يريد المجتمع من التربويين وماذا يريد ا) : " ٢٠٠٣(القرني ، علي عبد الخالق  .٩
 . وزارة المعارف :  ، الرياض ٢٠٠٣، فبراير ) ٩٣(المعرفة ، عدد المجتمع ، 

التعامل مع السلوك الطالبي السلبي في المدارس ، نماذج ) : " ٢٠٠١(ــــــــــ  .١٠
:  الرياض ٨٩ – ٦٨ ص ص ٢٠٠١يونيو ) ٧٢(المعرفة عدد عالمية وانموذج مقترح ، 

 . وزارة المعارف 



 ٤٠

: الرياض  . )هـ١٤١٣/١٤١٤(الكفاية الداخلية للتعليم العام ) : ١٤١٤(ـــــــ ـــ .١١
 . وزارة المعارف 

المعرفة عدد سمات البيئة التعليمية المشجعة على االنضباط ) : ٢٠٠١(الحكمي ، على صديق  .١٢
 . وزارة المعارف :  ، الرياض ٣٨ – ٢٦ ، ص ص ٢٠٠١يونيو ) ٧٢(

اإلدارة المدرسية الفاعلة لمدرسة المستقبل في القرن الحادي ) : ٢٠٠٠ (آل ناجي ، محمد .١٣
 ، المنظمة دوة المعالم األساسية للمؤسسة المدرسية في القرن الحادي والعشرينوالعشرين ، ن

 .م٢٠٠٠ مايو١٠ – ٧الدوحة : العربية للتربية والثقافة والعلوم 

) ٧٥(المعرفة عدد نقصاً حاداً في المعلمين ، بريطانيا تعاني ) : ٢٠٠١(بيرلنجر ، ويندر  .١٤
 . وزارة المعارف : الرياض  . ٤٦ – ٤٣ ص ص ٢٠٠١سبتمبر 

 ، ترجمة محمد على العريان ، عندما يواجه المعلمون أنفسهم) : ١٩٦٤(جيرسلد ، آرثر  .١٥
 . األنجلو مصرية : القاهرة 

 ٢٠٠٢مايو ) ٨٣(المعرفة عدد داع ، تعليم التفكير ، تعليم اإلب) : ٢٠٠٢(جروان ، فتحي  .١٦
 . وزارة المعارف :  ، الرياض ٢١ – ١٤ص ص 

واقع التقويم التربوي ومشكالته ، كما يدركه عينة من ) : ٢٠٠٢(حسن ، حسن علي  .١٧
اللقاء السنوي العاشر للجمعية . المشرفين التربويين المتدربين بكلية التربية جامعة الملك سعود 

 .  جامعة الملك سعود -كلية التربية : ، الرياض  النفسية والتربوية السعودية للعلوم

 . دار الفكر :  ، عمانتدني االنجاز المدرسي ، أسبابه وعالجه) : ١٩٩٩(عدس ، عبد الرحيم  .١٨

بحث مقارن عن االتجاهات السائدة في الواقع التربوي في ) : ١٩٩٣(عبد الدائم ، عبد اهللا  .١٩
 . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم :  تونس  ،البالد العربية

وصفه .. تعليم اإلبداع . في أمريكا ال يهتمون بفضفضة المقررات ) : ٢٠٠١(عمار بكار  .٢٠
 . الرياض ، وزارة المعارف  . ٤٨ – ٤٦ ص ص ٢٠٠١) ٧٠( ، المعرفة عدد التفوق

تطوير اإلدارة المدرسية في دول  : )١٩٩٣(سيف الدين ، محمد ، محمود حسن عبد المالك  .٢١
 . مكتب التربية العربي لدول الخليج : ، الرياض الخليج 

التكامل بين الجامعات ومؤسسات ) : ٢٠٠٠(صايغ ، عبد الرحمن ، ومصطفى محمد متولى  .٢٢
 .مكتب التربية العربي :  ، الرياض التعليم العام في دول الخليج العربية



 ٤١

رسالة الخليج  . اتجاهات إلصالح تربية المعلمين) : ١٩٨٩(د صيداوي محمود ، علي ، أحم .٢٣
 . مكتب التربية العربي : الرياض ) ٣٠(العربي عدد 

القياديون والمعلمون المميزون يعزفون عن اإلدارة ) : ٢٠٠٠(رزق اهللا ، مطر أحمد  .٢٤
وزارة  : ياض ، الر١٣١ – ١٢٦ ، ص ص ٢٠٠٠) ٥٧(المعرفة عدد . لماذا ؟ .. المدرسية 
 . المعارف 

 . الكفاية الداخلية للتعليم في المملكة دراسة إحصائية تحليلية) هـ١٤١٨ (٣٨المعرفة عدد  .٢٥
 .وزارة المعارف : الرياض . قسم الدراسات اإلحصائية بمركز المعلومات : إعداد 

  ال رقيبالعنف في مدارسنا بال قانون و) . ٢٠٠٣( يناير ١٢، ) ١٢٦٢٠(الرياض عدد  .٢٦
  . ١٦ص 
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 مشكــالت التعليـم العـام
 مظـاهـر سلبيـة وتطلعــات إیجابيــة
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استهدف البحث العالي التعرف على بعض المظاهر السلبية المتعلقة ببعض جوانب العملية التعليمية 
 إشكاليات مفترضة أو مدركة من قبل عينة من مديري المدارس الذين يعايشون واقع أداء والتي تمثل

واألمر يدخل في إطار محاولة لنقد الذات . النظام التعليمي العام في المملكة العربية السعودية 
يجابية واستشراف لتطلعات إيجابية لتجاوز هذه المظاهر السلبية ، والتي تلقى بظاللها على الجهود اإل

 . والمحاوالت الجادة لتطوير هذا النظام 
مدير مدرسة ) ٣٥(وقد أعتمد الباحث ابتداء على طرح سؤال كتابي مفتوح على عينة مكونة من 

والمنظمين ضمن دورة تدريبية بمركز الدورات التدريبية بكلية التربية ) ابتدائي ، متوسط ، ثانوي(
يستوضح نوعية المظاهر السلبية أو المشكالت . هـ ١٤٢٢ي جامعة الملك سعود للفصل الدراسي الثان

التي تواجههم كمديري مدارس أثناء ممارستهم لعملهم فيما يتعلق ببعض جوانب العملية التعليمية والتي 
الطالب ، المعلم ، اإلدارة المدرسية ، االختبارات المدرسية ، المناهج الدراسية ، الوسائل " تتمثل في 

وقد تم تحليل استجابات " . القة المدرسة بإدارة التعليم ، عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي التعليمية ، ع
عينة البحث على السؤال المفتوح وفقاً ألسلوب مبسط في تحليل المضمون ، وتم صياغة بنود محددة أو 

وقد  .  - موضوع البحث –عبارات تقريرية ، تمثل مظاهر سلبية لبعض جوانب العملية التعليمية 
مكونات أو جوانب ) ٨(عبارة تمثل مظاهر سلبية لـ  ) ٦٢(تضمن االستبيان المقيد في صورته النهائية 

 . للعملية التعليمية 
وقد انتهى البحث لرصد عدد من المظاهر السلبية والتي تمثل مشكالت متواترة سبق اإلشارة 

ة بشكل تحليلي ومفصل للوقوف على أبعاد للبعض منها عبر دراسات سابقة وقد تم مناقشة نتائج الدراس
وسببية شيوع هذه المظاهر السلبية رغم ما تبذله السلطات التعليمية من جهود جادة إلحتوائها أو 
معالجتها ، وكذا طرح تصورات مستمدة من نتائج بحثية سابقة تمثل تطلعات إيجابية للتخفيف من حدة 

 . قع نظام التعليم العام في المملكة هذه المشكالت ، والتي تلقي بظاللها على وا

 حسن مسلم حسن علي.  د. أ 
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 ٤٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


