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 التعرف على معوقات إدارة املرافق التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام يف منطقة عسري التعليمية.: هدفت هذه الدراسة إىل المستخلص

عبارة مقسمة ( 41) و ،البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة تولتحقيق هذا الغرض استخدم املنهج الوصفي املسحي. وقد صمم الباحث استبانة تضمن
فردًا من قادة مدارس التعليم  (286)وتكونت عينة الدراسة من  املعوقات املادية والبشرية.و املعوقات الفنية، و ، اإلداريةاملعوقات ثالثة حماور هي: على 

ه. واستخدم الباحث املتوسطات احلسابية، واالحنرافات 1437-1438 الدراسي للعام الثاين. ومت تطبيق الدراسة يف الفصل العام مبنطقة عسري التعليمية
عام على  أن درجة موافقة عينة الدراسة بوجهية: ة إىل النتائج اآلتاملعيارية، واختبار )ت( للعينات املستقلة، واختبار حتليل التباين )ف(. وتوصلت الدراس

جاءت بدرجة  اإلدارية، والفنية، واملادية والبشرية أيضاً  :اور الثالثةعلى احملعينة الدراسة  موافقةمعوقات إدارة املرافق التعليمية كانت عالية، أن درجات 
املرافق التعليمية تعزى ملتغري معوقات إدارة  حنوعينة الدراسة  استجابات متوسطظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عالية. كما أ

 حنو استجابات عينة الدراسة متوسطبني الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية  نتائج بينت يف حني ،النوع، واملؤهل العلمي، واملرحلة الدراسية
 سنوات. (10)ذوي اخلربة أكثر من  قادة املدارس معوقات إدارة املرافق التعليمية تعزى ملتغري سنوات اخلربة يف اإلدارة املدرسية لصاحل

 
 املرافق التعليمية، إدارة املرافق التعليمية، القيادة املدرسية.: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 



 (م2019فرباير  /هـ1440 مجادى اآلخرةالرياض )   – 63العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

2 

   لمقدمةا

ومنها اململكة -حناء العامل أيف كل تسعى معظم الدول 
لقيام البيئة الرتبوية املناسبة واملالئمة توفري  إىل-السعوديةالعربية 
نشاء العمل على إ، وذلك من خالل التعليم والتعلم يتعملي

 تطلباتاملستلزمات و امل مي جب وجتهيزها، املرافق التعليمية
ذاته ، واملالئمة يف الوقت للعملية التعليمية والالزمةالضرورية 

  .ألعداد الطالب اليت تتزايد عاماً تلو اآلخر
لعملية ساسية لمن املدخالت األالتعليمية املرافق  د  تعو 

التعليم  اعمليت اليت تتم فيها املدرسية ها البيئةوصفب ،التعليمية
هذه املرافق بكل ما حتتويه من إمكانات مادية  نإ إذ ،والتعلم

العملية  لقيامماً همدوات للتعلم متثل عنصراً أومصادر للمعرفة و 
توفري املرافق التعليمية اليت تليب خمتلف  البد منالتعليمية؛ وهلذا 

 ن للمرفق التعليميإومن هنا ف. احتياجات العملية التعليمية
" يعد املبىن املدرسي مبرافقه  إذللعملية التعليمية  البالغة مهيتهأ

التعليمية؛ فاملبىن مًا من أركان العملية هماملختلفة ركنًا أساسيًا 
ة اإلطار الذي يضم عناصر العملية التعليمية نزلاملدرسي مب

، ص 2006وحيكم تفاعلها وأنشطتها بدرجة كبرية" )الرفاعي، 
299.) 

ل املباين املدرسية والتجهيزات تشمل املرافق التعليمية كو 
توفري البيئة الرتبوية  د علىواليت تساع ،التعليمية املتوافرة فيها

الصفية والالصفية  نشطةتنفيذ املنهج التعليمي واألل املالئمة
يرى معلويل و    . (Tanner & Lackney , 2006) املرتبطة بذلك

والفيزيائي املرافق التعليمية تشمل اجلانب املادي  أن (2010)
بنية، والقاعات، واملختربات، واملرافق من البيئة املدرسية مثل األ

باإلضافة ، واألدوات التجهيزاتالصحية، واملطاعم، وخمتلف 
 (2001) ويذكر مرسي والساحات. ،ىل املالعب، واحلدائقإ
ثاث ومعامل أن " توفري التجهيزات الضرورية باملدرسة من أ

أمهيته ومالعب وورش وفصول وقاعات وغري ذلك مما له 
للمدرسة للقيام  التحتيةو البنية أساس الكبرية يف وض  األ

 (. 13بوظيفتها" )ص. 

 ييتعمل يف تنفيذ من العوامل املؤثرةملرافق التعليمية ا تعدو 
يرتبط  يةعملية التعليمالن جناح ومن مث فإ والتعلم؛التعليم 

 يؤكد إذارتباطًا وثيقًا مبدى جودة وتوفر هذه املرافق التعليمية. 
أن  (Nwagwa ,1978;  Ogunsaju 1980) ناوقاو  واجنسجو

عام على درجة  وجهجودة العملية التعليمية يعتمد ب مستوى
خان  دراسةتوافر املرافق التعليمية املالئمة. كذلك تشري 

إىل أن درجة مالئمة وجودة   (Khan and Iqbal, 2012)  قبالوإ
املرافق التعليمية ميثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق جودة التعليم 

 كما توصلت دراسةهداف املرسومة للربامج الرتبوية.  األ وحتقيق
 ,Buckley Schneider and Shang بيكلي، وشنايدر، وشانج

هداف رافق التعليمية تساعد على حتقيق أن املأ إىل ((2004
 فعال.  وجهتعلم ومتكن الطالب من التعلم بال

توفر املرافق التعليمية  أو قلة ، فإن عدمخرمن جانب آ
وحتسني عملية تطوير  علىبالسلب ثر ؤ الالزمة ي والتجهيزات
 ,Afework) (and Asfawسفاووأفوورك أ تؤكد دراسة إذالتعليم. 

ساسية التعليمية واملستلزمات األ توفر املرافقن عدم أ 2014
 ؛نشطة املصاحبة هلاواأل والتعلم،التعليم  عملييتل شكل عائقاً ي
ن إف ولذا .يةالتعليم العملية عملية تطويرعلى  ثر سلباً ؤ ي مما

 أحدواملرافق الضرورية للعملية التعليمية يعد  التجهيزاتتوفر 
داء أحداث تفاوت يف مستوى إولة عن ؤ سباب املساأل

  (. 2001املدارس )مرسي، 
ن املرافق التعليمية أ على الرتبوية الدراسات ؤكد بعضوت

طراف العملية أداء مجي  أعلى مستوى  واضحاً  تؤثر تأثرياً 
ب هو ن الطالألو  .ومعلمني، وإدارينيطالب،  التعليمية من

 هذه بعضفقد ركزت  ،حجر الزاوية للعملية التعليمية
الدراسات على دراسة أثر املرافق التعليمية على مستوى 

 ونيلأ توصلت دراسةإذ . ودافعيتهم الطالب حتصيل وتعلم
(O’Neill, 2000)   إىل أن املرافق التعليمية هلا تأثري على

مستوى التحصيل الدراسي للطالب، ونسبة حضورهم 
 (Ulineموران -وتسشاننني يوالين دراسة للمدرسة. كما تذكر

(Tschannen- Moran, 2008  هناك عالقة بني مدى مالئمة أن
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 لورانس أما .املتعلمنياملرافق التعليمية ومستوى حتصيل 
(Lawrence, 2003)  ن عدم توفر املصادر املالئمة أفيؤكد

دافعية  ىسلبيًا على مستو  ثرياً ألعملييت التعليم والتعلم يؤثر ت
هم أن من ىل أإ( 1420كذلك تشري دراسة العريفي )الطالب.  

ىل رسوب الطالب هو إتؤدي  اليتعناصر املرافق التعليمية 
وصغر مساحة الفصول املدرسية،  املباينعدم صالحية 
دوات واملستلزمات التعليمية، وعدم توفر األالدراسية، ونقص 

  الشروط الصحية باملبىن املدرسي.
املعلم أحد األركان األساسية للعملية التعليمية  د  ويع

 وهذا ما أكدهوالذي يتأثر بنوعية وجودة املرافق التعليمية. 
يف دراسته واليت توصلت إىل أن املرافق  (Becker,1981) بيكر

التعليمية اجليدة هلا تأثري إجيايب على الرضاء الوظيفي، 
من   كلؤكد  يكما  .املعلمنيواملواظبة، والروح املعنوية لدى 

 (;Corcoran, 1988كوركوران و شنايدر وستوكارد ومايبريي 

(Schneider ,2003; Stockard and Mayberry ,1992  أن على
على فاعلية أداء  اً مهم اً التعليمية والبيئة املدرسية تأثري للمرافق 
ن أفتؤكد  ((Lawrence , 2003 لورانس أما دراسة .املعلمني
 تأثر سلبًا بعدم توفر املصادريدافعية املعلمني  ىمستو 

كما توصلت   التعليم والتعلم. والتجهيزات املالئمة لعملييت
إىل أن رداءة  (Fisher and Grady, 1998) فشر وجريدي دراسة

 يتمن العوامل ال د  توى جودة املرافق التعليمية يعوتدين مس
 الرضا الوظيفي للمعلمني.  ىعلى مستو  ثر سلباً ؤ ت

مدير املدرسة  أداء ىل أنوتوصلت بعض الدراسات إ
وذلك من خالل  ،ةى توفر وجودة املرافق التعليمييتأثر مبد

جمموعة من العوامل تتضمن عدم توفر املبىن املدرسي ذي 
املواصفات الرتبوية الالزمة، وعدم توفر املرافق املخصصة 
لألنشطة املدرسية، وعدم توفر الصيانة الدورية املستمرة للمبىن 

 تسهل العملية اإلدارية باملدرسة اليتاملدرسي، وقلة التجهيزات 
 Ma) ما وماكملن توصلت دراسةكما  (.1418،ضيالعوير )

and MacMillan, 1999)  املرافق حالة  هناك عالقة بني ىل أنإ

واملزاج، وتقدير الذات  الوظيفي، مستوى الرضا والتعليمية 
 لدى اإلداريني يف املدرسة.

مدرسية فاعلة إدارة تتطلب وجود ن املرافق التعليمية إ
عملييت التعليم والتعلم. لالبيئة الرتبوية املالئمة  توفريتعمل على 

  فق التعليمية من وجهة نظر الرتبويني هلا تأثرياإدارة املر  نإ إذ
جناح عملية إ هم يفلى جودة البيئة املدرسية، كما تسع كبري

 ,Tanner and) Lackneyالتدريس، ومن مث تعلم الطالب 

الكثري من املهارات واملعارف  وتتطلب القيادة املدرسية. (2006
دارة املرافق إلملدير املدرسة  الالزمةواإلدارية واخلربات الفنية 

 Norton, Webb, Dlugoshة بشكل أكثر فاعلية وكفاءةالتعليمي

and Sybouts, 1996;) (Tanner and Lackney, 2006 .  كما
كفاءة مدير املدرسة   إىل أن  Uko,) (2015يوكو دراسةتشري 

وذلك حىت  املرافق التعليمية إلدارة الضرورية العناصرمن  عد  ت
هم يف زيادة مستوى أداء توفري البيئة التعليمية اليت تسيتم 

 املعلمني ومن مث رف  مستوى حتصيل الطالب. 
العملية اليت تستطي  بأهنا "عام تعرف إدارة املرافق  وجهوب

اخلدمات  املنظمة من خالهلا أن تضمن بأن املباين ونظام
يساهم  من مثاملوجود هبا يدعم ويسهل العمليات األساسية، و 

 ,Alexander, 1996) يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية املرسومة"

p. 1.)  
 انفيعرف (Tanner &Lackney, 2006,p.189) تنر ولكين أما

رة املكان الذي تنفذ فيه العملية ادإ" التعليمية بأهناإدارة املرافق 
 من خالل ختطيط وتنظيم مجي  التجهيزات عليميةالت

واملكونات يف املبىن املدرسي لغرض استخدمها يف العملية 
املرافق  إن إدارة وعليه ميكن القول .التعليمية واإلدارية"

 بدورها اليتو  ،املالئمةاملدرسية  هتيئة البيئة هتدف إىلالتعليمية 
  العملية التعليمية.  وكفاءة يف زيادة فاعلية تسهم

وتتأثر إدارة املرافق التعليمية مبجموعة من العوامل مثل 
واإلصالح التعليمي،  ،التغريات الدميغرافية، والتطوير الرتبوي

 يةالتعليموظهور التقنية احلديثة، وكذلك الوض  احلايل للمباين 
.(Kowalski, 1989)  اإلدارة الرتبوية كل هذا يزيد العبء على

يف مواجهة كل هذه العوامل  خاص بوجه اإلدارة املدرسيةو 
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مر الذي يتطلب وجود رؤية واضحة وأهداف ملتغريات، األوا
 تشملاملرافق التعليمية ن إدارة إكذلك فحمددة وقيادة فاعلة.  

صيانة ( 2( استخدام املرافق التعليمية، 1:مراحل منها عدة
 ميتقو  (4وتطوير املرافق التعليمية، ( حتسني 3املرافق التعليمية، 
   .Uko,) (2015 املرافق التعليمية

ملرافق التعليمية اإدارة  السابقة اليت تناولت الدراساتومن 
اليت هدفت للتعرف على الفرق  ((Ikoya, 2006 كوياأ دراسة

بني النظام املركزي والالمركزي يف إدارة املرافق التعليمية. 
أن النظام الالمركزي له دور يف توفري ىل إوتوصلت الدراسة 

 ،املرافق التعليمية املالئمة، والعمل على زيادة كفاءهتا التشغيلية
ر فاعلية يف إدارة مركزي أكثالصت الدراسة بأن النظام الأو و 

 املرافق التعليمية.
 Mazlan & Mohammed,) (2015 مازالن وحممد أما دراسة

فحاولت التعرف على الكفايات الالزمة إلدارة املرافق التعليمية 
يف يف ماليزيا. وحددت نتائج الدراسة  العام مبدارس التعليم

أربعة حماور هلذه الكفايات هي: كفايات تتعلق بإدارة 
املكونات املادية للمرافق التعليمية، وكفايات تتعلق بربط املرافق 

التنظيمية للمدرسة، وكفايات تتعلق التعليمية باألهداف 
بعملية ضبط املوارد من حيث اجلودة والتمويل واملعلومات، 

 ا كفايات تتعلق بإدارة العاملني.وأخريً 
من الدراسات الرتبوية للكشف عن  عددجريت أوقد 

دراسة  ومن هذه الدراسات ،املرافق التعليمية حالة وجودة
التعرف على املشكالت  إىلهدفت  اليت (1420 )ربالزعي

. وقد يف اململكة العربية السعودية باملبىن املدرسياملتعلقة 
بعض املشكالت املتعلقة باملبىن  ىلإشارت نتائج الدراسة أ

صغر  املدرسي وجتهيزاته املادية، وكان من أهم هذه املشكالت
مساحة الفصل الدراسي، وقرب الفصول الدراسية من بعضها 
مما يؤثر على عملية التعليم والتعلم، وسوء هتوية الفصول 

عداد املتزايدة من استيعاب األ علىوعدم قدرة املبىن الدراسية، 
املمرات داخل املدرسة ضيقة وغري مرحية، وعدم الطالب، و 

لصيانة للمبىن عند وجود وسائل السالمة، وصعوبة توفري ا
 الطلب. 

لكشف عن هدفت إىل ا( بدراسة 1422وقام عيساوي )
مشكالت املباين املدرسية املستأجرة يف حمافظة صبيا التعليمية 

ىل وجود إودور مديري املدارس يف عالجها. وتوصلت الدراسة 
، وضيق نقص املرافق وجتهيزاهتاكالكثري من املشكالت  

  .وضعف الصيانة الدورية مساحاهتا،
مشكالت املباين  دراسة تناولت (2014)الزيود وأجرى 

املدرسية يف حمافظة الزرقاء األردنية وسبل حلها من وجهة نظر 
مديري املدارس. وكشفت الدراسة عن وجود مشكالت يف 
املباين املدرسية كضعف التهوية، وعدم وجود التجهيزات 
املناسبة، وعدم مناسبة مواق  غرف اإلدارة املدرسية، وقلة 

لصيانة الالزمة لعناصر األمن املالعب املدرسية، وعدم وجود ا
 والسالمة باملدرسة.

لتعرف ا إىل فهدفت (Dorris, 2011)أما دراسة دوريس 
لية التعليمية يف والية على واق  املرافق التعليمية وأثرها يف العم

فر املساحات تو مريكية. وأظهرت نتائج الدراسة تكساس األ
ر التجهيزات وتوفملدرسية، واملرافق املساندة، وتناسق املباين ا

 الضرورية. التعليمية واملستلزمات
لدراسات السابقة او  دب النظرياأل مراجعةويف ضوء 

لعملييت املرافق التعليمية  مهيةأ واًل،أ مور منها:أ عدةيتضح 
تؤثر جودة املرافق التعليمية  إذ، التعليم والتعلم على حٍد سواء

، وهذا يؤكد على باملدرسة التعليمية على جودة وفاعلية العملية
جودة و االرتباط الوثيق بني حالة املرافق التعليمية مدى 

 أن هناك الكثري من املشكالتثانياً،  .املدرسةخمرجات 
 لييتقًا كبريًا لعمتشكل عائ واليت املرافق التعليميةب املتعلقة

الدور امللقى على عاتق  ومن هنا يربز أمهية ،التعليم والتعلم
 خرياً،أو . جهتهااومو  شكالتحلل هذه املاملدرسية القيادات 

إن حل مشكالت املرافق التعليمية مبا حتتويه من مباين ف
ذات  تعليمية يتطلب وجود قيادة مدرسية ومصادر وجتهيزات 

، تستطي  التغلب على مثل هذه املشكالت، واحلد من كفاءة
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يسهم يف توفري البيئة  مما ؛التعليمية ثريها على سري العمليةتأ
وهذا بدوره  ،بة جلمي  أطراف العملية التعلميةالرتبوية املناس

 باملدرسة.العملية التعليمية  يف حتسني وتطويريساعد 

 مشكلة الدراسة
ىل إوالوصول هدافه حتقيق أالتعليم يف  نظام ن جناحإ
 يئةهتتوفري و يف دارته دى جناح إساسي مبأ وجهٍ يرتبط بغاياته 

إدارة  د  تع لكولذ ؛ييت التعليم والتعلملعمل املالئمة البيئة الرتبوية
امللقاة على عاتق املرافق التعليمية من أهم املهام واملسؤوليات 

لتسهيل قيام  ؛ايوميً  واليت جيب أن تتابعها اإلدارة املدرسية
 ,Chan, McCleod, Bessette, and) Whitsonالتعليمية العملية

2005; Berry, 2002; Dunklee and Siberman, (1991; 

Glatthorn, 2000; Shideler, 2001 إىل  (2013). ويشري حممد
 جماالت عملأن إدارة املرافق التعليمية وجتهيزاهتا هي أحد 

" تعمل اإلدارة املدرسية على توفري املباين  إذاإلدارة املدرسية 
واألجهزة والوسائل املدرسية وجتهيزها باألثاث واألدوات 

الالزمة لتحقيق أهداف العملية التعليمية، واإلشراف عليها 
 ويذكر كل من الزكي .(86 .ص")وصيانتها بشكل مستمر

( أن من أهم مهام ومسؤوليات 2006والرفاعي ) (2016)
اإلدارة املدرسية هو التأكد من مدى صالحية املرافق 

واليت تساعد  ،املطلوبةصفات الفنية اومطابقتها للمو  ،التعليمية
ينعكس على زيادة فاعلية  مماعلى توفري البيئة الرتبوية املالئمة، 

 وكفاءة العملية التعليمية يف املدرسة. 
 علىدب النظري والدراسات الرتبوية السابقة األويؤكد 

املناسبة للعملية  املدرسيةأمهية دور قائد املدرسة يف توفري البيئة 
 (Lunenburg,) 2010 لوننبريغ كل من  ذكري إذ ،التعليمية

رافق التعليمية هي أن إدارة امل (Kowalski, 1989)وكولسكي 
ساسية ملديري املدارس، وأهنم ميارسون هذه أحد املهام األ

تنر  ريــــــــشي كما هلم. املسؤولية يف ضوء الصالحيات املمنوحة
" وهي ةممهنقطه  ىلإ (Tanner and  Lackney, 2006) ولكين

زيادة  يستشعرونللمرافق التعليمية  إدارهتميف ن قادة املدارس أ
، ناسبةواملمنة، واهلادئة، هتم يف توفري البيئة الرتبوية اآلمسؤوليا

كل ما  (.p. 189واملعلمني" )للطالب  اعلة، والفوالعصرية
من األدوار  د  إدارة املرافق التعليمية تعن أعلى  يؤكد سبق
 املدرسة أثناء ممارسته ملهامه اإلدارية والفنية.قائد ل ةالرئيس

 السابقة اتضح بعض الدارسات الرتبوية وباالطالع على
الت املتعلقة باملرافق التعليمية، وأن  وجود الكثري من املشك

رافق غري صاحل للعملية التعليمية، أو رمبا ال كثريًا من تلك امل
 ،عيساوي ؛1420 ،الزعيرب) ىل املستوى املطلوبإيرقى 
  .2014) ،الزيود ؛1422

ومن منطلق أمهية دور القيادة املدرسية يف إدارة املرافق 
وتوفري البيئة الرتبوية املالئمة للعملية التعليمية، ونظراً  التعليمية

 احلالية الدراسة مشكلةفإن  لكثرة مشكالت املرافق التعليمية،
التعليمية دارة املرافق حماولة التعرف على معوقات إ يف تبلورت

منطقة عسري يف  قادة مدارس التعليم العاممن وجهة نظر 
  .التعليمية

 :أسئلة الدراسة

السؤال الرئيس  نجابة عاإلىل إ هذه الدراسة سعىت
نظر قادة من وجهة دارة املرافق التعليمية إ: ما معوقات يتاآل

ويتفرع عن  التعليمية؟مدارس التعليم العام يف منطقة عسري 
 ية:تسئلة الفرعية اآلالسؤال الرئيس هلذه الدراسة األ

افق التعليمية من وجهة دارة املر إل داريةاإلعوقات املما . 1
 التعليمية؟قادة مدارس التعليم العام يف منطقة عسري نظر 

دارة املرافق التعليمية من وجهة إل فنيةعوقات الاملما . 2
 التعليمية؟نظر قادة مدارس التعليم العام يف منطقة عسري 

ما املعوقات املادية والبشرية إلدارة املرافق التعليمية من . 3
وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام يف منطقة عسري 

 التعليمية؟
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط هل . 4

 التعليمية املرافقدارة معوقات إ حنوعينة الدراسة  استجابات
 ى ملتغرياتز تع مبدارس التعليم العام يف منطقة عسري التعليمية



 (م2019فرباير  /هـ1440 مجادى اآلخرةالرياض )   – 63العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

6 

الدراسية، واخلربة يف اإلدارة  واملرحلة، العلمي املؤهلو ، النوع)
 املدرسية( ؟

 :هداف الدراسةأ

ىل التعرف على معوقات إدارة املرافق الدراسة إ هتدف
منطقة يف  العام قادة مدارس التعليممن وجهة نظر التعليمية 

تسعى هذه الدراسة إىل دف ولتحقيق هذا اهل، عسري التعليمية
 ية: تهداف اآلحتقيق األ

دارة املرافق التعليمية من إل اإلداريةعوقات املالتعرف على . 1
قادة مدارس التعليم العام يف منطقة عسري وجهة نظر 

 التعليمية.
دارة املرافق التعليمية من فنية إلعوقات الاملالتعرف على . 2

نظر قادة مدارس التعليم العام يف منطقة عسري وجهة 
 .التعليمية

إلدارة املرافق  التعرف على املعوقات املادية والبشرية. 3
التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام يف منطقة 

 عسري التعليمية.
عينة الدراسة  الفروق بني متوسط استجابات على التعرف. 4

معوقات إدارة املرافق التعليمية مبدارس التعليم العام يف  حنو
، العلمي النوع، واملؤهل) ى ملتغرياتز تعمنطقة عسري التعليمية 

 الدراسية، واخلربة يف اإلدارة املدرسية( ؟ واملرحلة

 :همية الدراسةأ

 :ىلإمهية الدراسة أترج  
عملييت التعليم والتعلم، إذ لملرافق التعليمية اموضوع أمهية . 1
دبيات كدته أأذا ما ركان العملية التعليمية، وهأحد أ د  تع

ضافة علمية إتأيت هذه الدراسة ك ؛ لذاويةبالرت اإلدارة 
 والبيئةاملرافق التعليمية جريت يف جمال أسات السابقة اليت للدرا

 املدرسية. 
لكشف عن املعوقات اليت لعلمية حماولة الدراسة  عدت. 2

يف  يساعد مماللمرافق التعليمية،  ماملدارس يف إدارهت قادةتواجه 

أهم  على ومتخذي القرار العمل الرتبوي الرتبويني وقادةاطالع 
جراءات العملية والعلمية ومن مث حتديد اإل ،هذه املعوقات

 ملواجهتها.
بني  من -الباحثعلى حد علم -هذه الدراسة  د  تع. 3

اليت تناولت معوقات إدارة املرافق التعليمية؛  ليلةالق الدراسات
دارة اإل حقل يف طرق جماالت حبثية جديدة يف اعدمما يس
 . الرتبوية

عادة النظر يف إميكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف . 4
دارة إبشكل ميكنهم من  ،املدارس قادةالصالحيات املمنوحة ل

اليت املرافق التعليمية بكفاءة وفاعلية ملواجهة التغريات املعاصرة 
 تواجه العمل الرتبوي. 

 :حدود الدراسة

 :تتمثل حدود الدراسة يف
حلد املوضوعي: اقتصرت الدراسة على معوقات إدارة ا. 1

قادة مدارس التعليم العام يف املرافق التعليمية من وجهة نظر 
  التعليمية.منطقة عسري 

مدارس التعليم  قادةق الدراسة على يتطب مت :احلد البشري. 2 
 . ناث()الذكور واإلالعام 

 للبنني والبنات يشمل مدارس التعليم العام :احلد املكاين . 3
 باإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري. 

 تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل مت :احلد الزماين. 4
 هـ.1437-1438للعام الدراسي  الثاين الدراسي

 مصطلحات الدراسة:

ية ملصطلحات هذه الدراسة يف جرائتتمثل التعريفات اإل
 :يتاآل
بأهنا " املباين  (Monk, 2006) مونك عرفهااملرافق التعليمية:  -

يف  امأ(. p. 8الربامج التعليمية يف كل مدرسة" ) تنفذ فيهااليت 
املباين املخصصة  :جرائيًا بأهناإهذه الدراسة فيعرفها الباحث 
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من حجرات هذه املباين لقيام العملية التعليمية بكل ما حتتويه 
 ة، وكافومعامل، ومالعب، وساحات ،للدراسة، وخمتربات

املناسبة لسري عملييت مما يوفر البيئة  ،التجهيزات املوجودة هبا
 التعليم والتعلم.

بأهنا "  (Fenker, 2004) فنكر : عرفهادارة املرافق التعليميةإ -
تلك العملية اليت تضمن بأن املباين التعليمية بكافة جتهيزاهتا 

نشطة والعمليات ها املختلفة تدعم وتسهل خمتلف األومرافق
جرائياً . وتعرف إدارة املرافق التعليمية إ( p. 36دخل املؤسسة")

ختطيط،  ساسية مناألة يدار عمليات اإلالاستخدام  :بأهنا
التعليمية وكافة  املرافقإلدارة  ؛وتنظيم، وتنسيق، ورقابة، وتقومي
جل توفري البيئة الرتبوية من أ املكونات املادية للبيئة التعليمية

 املناسبة. 
أهنا " ( ب2013)القحطاين واخلزي فيذكر : املدرسيةالقيادة  -

إدارية ائف ظوما ميارسه من و  ،القيادة املتمثلة مبدير املدرسة
قدرة  :فيعرفها الباحث بأهنا إجرائياً  (. أما17ص. ) وفنية"

على التأثري يف نشاط وسلوك العاملني يف قائد املدرسة 
املدرسة، وتنسيق اجلهود واألنشطة املختلفة، وفق رؤية واضحة 

للوصول إىل البشرية و وحمددة؛ الستغالل كل اإلمكانات املادية 
 األهداف الرتبوية املرسومة. 

 :وإجراءاتها الدراسة يةمنهج

جراءاهتا: منهج الدراسة، ية الدراسة وإتتضمن منهج
ءات جراإو أداة الدراسة، و وجمتم  الدراسة، وعينة الدراسة، 

 وفيما يأيت حصائية املستخدمة.واألساليب اإل، مج  البيانات
 تفصيل ذلك.
  :منهج الدراسة

يعتمد هذا  إذ، استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي
راء آ استقصاء من خالل ما اهرةوصف ظاملنهج على "
حول  عينتها جمتم  الدراسة أوفراد واجتاهات أومعتقدات 

 Johnson" يف الواق  طبيعة ودرجة وجود هذه الظاهرة كما هي

& Christensen, 2008, p. 377;  Leedy &) Ormrod, 2010, p. 

يسعى  الذيهذا املنهج مناسبًا هلدف الدراسة  د  ويع .(182
من وجهة نظر للتعرف على معوقات إدارة املرافق التعليمية 

 . قادة مدارس التعليم العام يف منطقة عسري التعليمية
  :مجتمع الدراسة

مدارس  وقائدات قادةن جمتم  الدراسة من مجي  تكو  
باإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري، والبالغ  التعليم العام
خالل الفصل الدراسي الثاين لعام فردا ً ( 834)عددهم 

، العامة للتعليم مبنطقة عسري )اإلدارة ه 1438-1437
 (.ه1438

 :عينة الدراسة
وقد   ،فراد جمتم  الدراسةأنت عينة الدراسة من كل تكو  
، هذه الدراسةللمشاركة يف  للجمي متساوية الفرصة  كانت

بلغ وقد  .رسال رابط أداة الدراسة للجمي إوذلك من خالل 
بنسبة  شكلوا عينة الدراسة فرداً ( 286) عدد املستجيبني
  اً وصفيقدم ( 1اجلدول )و  ،(34.29%مشاركة بلغت )
  .عينة الدراسةومسات  خلصائص

 1 جدول
 (286= )ن اإلدارة المدرسية والخبرة في، والمؤهل العلمي، والمرحلة الدراسية، النوع اتعينة الدراسة وفقاً لمتغير  توزيع

 النوع المؤهل العلمي المرحلة الدراسية الخبرة في اإلدارة المدرسية
  ن %  ن %  ن %  ن %

 ذكر 150 52.4 بكالوريوس  258 90.2 االبتدائية 155 54.2 سنوات5أقل من  72 25.2
 أنثى 136  47.6 دراسات عليا 28   9.8 املتوسطة  47 16.4 سنوات 5-10 62 21.7
 اجملموع 286  100 اجملموع  286  100 الثانوية  84 29.4 سنوات 10أكثر من  152 53.1
     اجملموع 286  100 اجملموع 286  100
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 داة الدراسةأ
هلذه الدراسة، وذلك ملناسبتها  أداةً االستبانة  تاستخدم

 .هدافهاأحتقيق سئلة الدراسة و أ نع لإلجابة
 أداة الدراسة )االستبانة(بناء . 1

 (ستبانةداة الدراسة )االأ اعتمد الباحث يف بناء
 بإدارةالعالقة  يذدب النظري مراجعة األ وصياغة عباراهتا على

بناءً  و  طالع على الدراسات السابقة.ال، وااملرافق التعليمية
ولية، االستبانة يف صورهتا األ تصميمقد مت على ما سبق ف

ولية البيانات األ تضمن-األول: القسم واشتملت على قسمني
واملرحلة ، العلمي واملؤهلوفق متغريات النوع،  ؛عينة الدراسةل
 اشتمل-الثايندارة املدرسية. القسم اخلربة يف اإلو  ،دراسيةال

مقسمة على  عبارة (44)على عبارات االستبانة اليت بلغت 
( 15من ) ، وتكوناإلدارية حمور املعوقات ثالثة حماور هي:

، وحمور ( عبارة15من ) الفنية، وتكون املعوقات، وحمور عبارة
 ( عبارة.14من ) املادية والبشرية، وتكون املعوقات

 (Likert Scale) ليكرتس وقد استخدم الباحث مقيا

االستبانة  عبارات نجابة علتحديد مستوى اإل اخلماسي
درجة  جداً، : درجة منخفضةيتوذلك وفق التدرج اآل

. درجة عالية جداً ، و درجة عالية، درجة متوسطة ،منخفضة
 موافقتهمن حيددوا درجة أالدراسة  عينةمن  الباحث وقد طلب

 قياس.على كل عبارة وفق هذا امل
  داة الدراسةأصدق . 2

من ولية على جمموعة مت عرض االستبانة يف صورهتا األ
هم يف مدى ئراآ؛ وذلك إلبداء واإلدارة الرتبويةساتذة الرتبية أ

مالئمة العبارات وسالمتها اللغوية، ومدى انتمائهما حملاور 

هم ووجهات نظرهم مت ئاالستبانة. وبعد االطالع على آرا
إجراء التعديالت، من خالل حذف وإضافة بعض العبارات، 

االستبانة  تأصبحوإجراء بعض التعديالت اللغوية، وبذلك 
 تضمن-األول: القسم يتالنهائية على النحو اآليف صورهتا 

-ذكر) عينة الدراسة؛ وفق متغريات النوعلالبيانات األولية 
واملرحلة ليا(، ع دراسات-بكالوريوس) العلمي واملؤهل(، نثىأ
(، واخلربة يف اإلدارة املدرسية ثانوي-متوسط-ابتدائي) دراسيةال

 10أكثر من  - سنوات 10 -5 من -سنوات  5)أقل من 
 اليتتضمن عبارات االستبانة  –سنوات(. القسم الثاين 

احملور  ية:تاآلعبارة مقسمة على احملاور ( 41) تكونت من
احملور  ( عبارة.14، وتكون من )اإلدارية املعوقات-األول
احملور  ( عبارة.15الفنية، وتكون من ) املعوقات-الثاين
 ( عبارة.12املادية والبشرية، وتكون من ) املعوقات-الثالث

 :الداخلياالتساق 
 للتحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة  

  (Pearsonالدراسة استخدم الباحث معامل ارتباط بريسون

 (Coefficientوذلك لقياس العالقة بني كل من: درجة كل  ؛
 درجةالو عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، 

كل حمور من حماور األداة والدرجة الكلية لألداة. وقد ل الكلية
جاءت عبارة األداة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

، كما جاءت حماور األداة ذات داللة إحصائية عند (0.01)
يس وهذا يشري إىل أن أداة الدراسة تق(. 0.01)مستوى 

 (3، و)(2) نوضح اجلدوالياجلوانب اليت أعدت لقياسها. و 
 قيم معامالت االرتباط. 

 2جدول 
 (286=لكلية للمحور الذي تنتمي إليه )نابين درجة كل عبارة والدرجة قيم معامالت االرتباط 
ول عبارات المحور األ

 اإلدارية المعوقات 
معامل قيم 

 االرتباط
عبارات المحور 

المعوقات  ثانيال
 الفنية

 معامل قيم 
 االرتباط

 ثالثالمحور العبارات 
المعوقات المادية 

 والبشرية

معامل قيم 
 االرتباط

1 .536** 1  .702** 1     .596 **                

2 .647** 2  .699** 2      .669**            
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ول عبارات المحور األ
 اإلدارية المعوقات 

معامل قيم 
 االرتباط

عبارات المحور 
المعوقات  ثانيال

 الفنية

 معامل قيم 
 االرتباط

 ثالثالمحور العبارات 
المعوقات المادية 

 والبشرية

معامل قيم 
 االرتباط

3 .605** 3  640** 3        .659**          

4 .641** 4  .677** 4        .581**          

5 .705** 5  .743** 5        .671**          

6 .709** 6  .696** 6        .669**           

7 .618** 7  .747** 7     .645**              

8 .658** 8  .702** 8      .712**             

9 .718** 9  .672** 9   .677**                    

10 .549** 10  .643** 10 .653**                  

11 .646** 11  .730** 11 .633**                  

12 .692** 12  .764** 12 .654**                  

13 .715** 13  .722**   

14 .743** 14  .756**   

  15  .713**   

   .(0.01) معامل االرتباط دال عند مستوى       **
 3جدول 

 (286= )نقيم معامالت االرتباط بين محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة     
 قيم معامل االرتباط عدد العبارات المحور

 **875. 14 اإلدارية ول: املعوقات األ وراحمل

 **923. 15 احملور الثاين: املعوقات الفنية

 **837. 12 احملور الثالث: املعوقات املادية والبشرية

 .(0.01) معامل االرتباط دال عند مستوى        **
 .ثبات أداة الدراسة. 3

الستبانة( استخدم للتأكد من ثبات أداة الدراسة )ا
مت  إذ، (Cronbach’s Alpha)فا كرونباخ ألالباحث معامل 

االستبانة الثالثة، وكذلك  اورحملحساب معامالت الثبات 
 أن (4ويتضح من اجلدول ) .الثبات الكلي لالستبانة

، (92.-87.) حملاور االستبانة تراوحت ما بني معامالت الثبات
(، وهذه 90.) ستبانةلالبلغ معامل الثبات الكلي  يف حني

ميكن  من مثو  ،ن ثبات االستبانة مرتف القيم تشري إىل أ
 الدراسة. هدافاالعتماد عليها يف حتقيق أ

 4جدول 

 (286=ت لمحاور االستبانة والثبات الكلي لالستبانة )نابقيم معامالت الث 
 ت باقيم معامل الث عدد العبارات المحور

 89. 14 اإلدارية ول: املعوقات األ وراحمل

 92. 15 الفنيةاحملور الثاين: املعوقات 

        87.       12    احملور الثالث: املعوقات املادية والبشرية

 90. 41 يلثبات الكلا
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 إجراءات جمع البيانات
لتعليم مبنطقة لاحث بالتنسيق م  اإلدارة العامة قام الب

، البياناتعسري للبدء يف إجراءات تطبيق أداة الدراسة ومج  
 ومت تصميممت احلصول على املوافقة الرمسية لتطبيق الدراسة.  إذ

الدراسة  جمتم االستبانة بشكل إلكرتوين ليتم توزيعها على 
ىل الرابط إ بإرسال قام الباحث ، مثلكرتوينإط على شكل راب
قادة مدارس التعليم  إىلرساله إمت  إذلتعليم، لاإلدارة العامة 
نة ، حبيث ميكن الدخول على رابط االستباوالبناتالعام للبنني 

وبعد مضي أسبوعني على مجي  فقراهتا.  نوالبدء يف اإلجابة ع
احث مرة أخرى م  اإلدارة العامة مج  البيانات تواصل الببدء 

يف للمشاركة الدراسة  جمتم حث لتعليم للتذكري بضرورة ل
مج  . وقد استمرت عملية الدراسةهذه أداة  ناإلجابة ع

 البيانات مدة ستة أسابي .
 التحليل اإلحصائي للبيانات

 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية:

  معامل ارتباط بريسون(Pearson Coefficient) ؛ حلساب
 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.

  لفا كرونباخ أمعامل ثبات(Cronbach’s Alpha)حلساب  ؛
 ثبات أداة الدراسة.

 لوصف عينة الدراسة. ؛والنسب املئوية ،التكرارات 
  لكل عبارة من املعيارية املتوسطات احلسابية واالحنرافات

ياس وقد اعتمدت أداة الدراسة على املق عبارات أداة الدراسة.
-جداً التدرج النسيب املكون من مخس فئات )عالية  ذي
(؛ ومن أجل عرض جداً  منخفضة-منخفضة-متوسطة-عالية

احلسابية باستخدام النتائج فقد مت استخراج مدى املتوسطات 
عدد  ÷قيمة(  أصغر-قيمة أكربية: طول الفئة= )املعادلة اآلت

لى حنصل ع ، ومن مث0.80 =5÷  (5-4)= فئات املقياس
 للمتوسطات احلسابية كما يظهر يف اجلدول التصنيف اآليت

لتحديد درجة  قياسمل(. وقد اعتمد الباحث على هذا ا5)
والرتتيب الستجابات عينة الدراسة على عبارات  املوافقة

 .االستبانة وحماورها
 5جدول 

 التدرج النسبي للمتوسطات الحسابية  قياسم

 اختبار ت(t-test) للعينات املستقلة (Two-Independent 

Sample)عينة استجابات متوسط لتحديد الفروق بني  ؛
 نثى(، واملؤهلأ –الدراسة وفقًا ملتغريات النوع )ذكر 

 دراسات عليا(. – بكالوريوس) العلمي

  التباين اختبار حتليل(One-way ANOVA)لتحديد الفروق  ؛
استجابات عينة الدراسة وفقًا ملتغريات املرحلة  متوسط بني
)أقل اإلدارة املدرسية  واخلربة يف(، ثانوي-متوسط-ابتدائي)

من  أكثرسنوات،   10سنوات إىل  5، من سنوات 5من
  سنوات(.10
 شيفيه بوست هوك االختبار البعدي Post –Hoc) (Scheffe ؛

 الفروق.ومصدر  اجتاهلتحديد 

 ومناقشتها الدراسةعرض نتائج 

وذلك ومناقشتها يقدم هذا اجلزء عرض لنتائج الدراسة 
 ية:أسئلة الدراسة اآلت من خالل اإلجابة عن

 مدى المتوسطات                              درجة فئات المقياس
    4.21 - 5.00                                    عالية جداً 

  3.41 – 4.20 عالية

  2.61 – 3.40 متوسطة

  1.81 – 2.60 منخفضة

  1.00 – 1.80 منخفضة جداً 
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: ما معوقات إدارة للدراسةالسؤال الرئيس  اإلجابة عن
المرافق التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام 

  في منطقة عسير التعليمية؟

احلسابية  ت املتوسطاتهذا السؤال استخدم لإلجابة عن
كما  وكذلك املتوسط العام ألداة الدراسة حملاور أداة الدراسة،
هذه املوافقة على (، وقد مت حتديد درجة 6يظهر يف اجلدول )

التدرج النسيب للمتوسطات  باالعتماد على مقياساملعوقات 
 (.5)يف اجلدول  املوضحاحلسابية 

  6جدول
 (286)ن=المرافق التعليمية  دارةإ معوقاتودرجة الموافقة على قيم المتوسطات الحسابية 

 درجة الموافقة قيمة المتوسط الحسابي للمحور         عدد العبارات المحور           
 عالية 3.78  14 اإلدارية ول: املعوقات األ وراحمل

 عالية 4.10   15 احملور الثاين: املعوقات الفنية
 عالية         3.93       12     احملور الثالث: املعوقات املادية والبشرية

 عالية       3.93       41 املرافق التعليميةدارة إعوقات ملاملتوسط العام 
عينة الدراسة  موافقةن درجة أ( 6يتضح من اجلدول )

 املرافق التعليمية كانت عالية، إذعوقات إدارة عام على م بوجه
أن النتائج  تظهركما (. 3.93بلغ املتوسط احلسايب العام )

جاءت بدرجة  مي  احملاور أيضاً عينة الدراسة جل موافقةدرجات 
(. 3.78- 4.10) ما بنيعالية مبتوسطات حسابية تراوحت 

التعليمية رة املرافق ادإن ترتيب حماور معوقات أيوضح اجلدول و 
جاء  على النحو اآليت: حمور املعوقات الفنية، فقد اً جاء تنازلي

ات ، يليه حمور املعوق(4.10يف املرتبة األوىل بتوسط حسايب )
املرتبة الثانية مبتوسط حسايب املادية والبشرية، وقد جاء يف 

(، أما حمور املعوقات اإلدارية فقد احتل املرتبة األخرية 3.93)
ىل  إوميكن أن تعزى هذه النتيجة (. 3.78حسايب )مبتوسط 

كثرة املشكالت املتعلقة باملرافق التعليمية، وهذا بدون أدىن 
شك يؤثر على أداء القيادات التعليمية يف إدارهتم للمرافق 
التعليمية. وتتفق هذه النتيجة م  دراسة كل من الزعيرب 

 (2014)الزيود ودراسة  (1422)ودراسة عيساوي  (،1420)
واليت أكدتا على وجود الكثري من املشكالت يف املرافق 

 ،(1418)العويرضيالتعليمية، كما تتفق م  دراسة كل من 

أكدتا  إذ  ( (Ma and MacMillan,1999 ما وماكملن دراسةو 
على أن حالة املرافق التعليمية واملشكالت املرتبطة هبا تؤثر 

 على أداء اإلدارة املدرسية. 
ىل صعوبة إدارة املرافق إكما ميكن أن تعزى هذه النتيجة 

التعليمية كأحد جماالت عمل اإلدارة املدرسية. وهذا يتفق م  
 (& Tannerما ذكره كل من تنر ولكين وكولسكي

Lackney,2006; Kowalski, 1998). 

ما المعوقات اإلدارية إلدارة السؤال األول:  إلجابة عنا
وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام المرافق التعليمية من 

 في منطقة عسير التعليمية؟
هذا السؤال مت حساب املتوسطات  لإلجابة عن

لكل عبارات حمور املعوقات  املعيارية واالحنرافاتاحلسابية 
(، وقد مت حتديد درجة 7اإلدارية كما يظهر يف اجلدول )

باالعتماد على  هاومن مث ترتيب عبارات هذا احملور املوافقة على
يف  املوضحالتدرج النسيب للمتوسطات احلسابية  قياسم

 (.5)اجلدول 
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  7جدول
 (286=)ن المرافق التعليمية إلدارة اإلدارية معوقاتلالموافقة على ا درجةقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الموافقة

 الترتيب

املدارس بوض  خطط اسرتاتيجية إلدارة املرافق التعليمية. ىال يوجد اهتمام لدأنه عتقد أ 1  13 متوسط 1.02 3.38 

 11 عالية 1.01 3.56 أتصور أن هناك غياب لرؤية واضحة يف إدارة املرافق التعليمية. 2

 ىعلعتقد أن التخطيط إلدارة املرافق التعليمية ال يتناسب م  النمو املتزايد يف الطلب أ 3
 التعليم.

 2 عالية 93. 3.98

على املركزية يف ختطيط وتصميم وتنفيذ املرافق التعليمية. اأن هناك اعتمادً  ىر أ 4  3 عالية 1.04 3.97 

عتقد أن هناك قلة اهتمام بوض  خطة تنفيذية لتشغيل وصيانة املرافق التعليمية.أ 5  5 عالية 1.08 3.94 

يف الرتكيز على املهام واملسؤوليات املتعلقة بإدارة املرافق التعليمية. اأن هناك ضعفً  ىر أ 6  8 عالية 1.00 3.78 

ليات ومهام قادة املدارس فيما يتعلق بإدارة املرافق التعليمية.ؤو يف مس اعتقد أن هناك غموضً أ 7  14 متوسط 1.05 3.28 

يف إدارة املرافق التعليمية.أتصور أن هناك نقص يف الصالحيات املمنوحة لقادة املدارس  8  7 عالية 1.12 3.85 

 10 عالية 1.05 3.72 أعتقد أنه ال يوجد مؤشرات أداء واضحة إلدارة املرافق التعليمية. 9

رى أنه ال يوجد الدعم الكايف من إدارة التعليم لقادة املدارس يف إدارهتم للمرافق التعليمية.أ 10       عالية 93. 4.35 
 جداً 

1 

 ىة يف إدارة املرافق التعليمية لداإلدارية والتنفيذي اإلملام باإلجراءاتأتصور أنه يوجد قلة يف  11
 قادة املدارس.

 12 عالية 1.05 3.53

 9 عالية 1.01 3.74 أتوق  أنه يوجد قلة اهتمام بالتقومي الدوري للمرافق التعليمية. 12

يف اختاذ القرارات املتعلقة بإدارة املرافق التعليمية. ابطئً رى أن هناك أ 13  4 عالية 97. 3.95 

إدارة املرافق التعليمية.ب واآلليات الرقابية العلمية يف إىل األسالي اأن هناك افتقارً  ىر أ 14  6 عالية 95. 3.92 

احلسابية لعبارات ن املتوسطات ىل أإ( 7يشري اجلدول )
 فقد (،4.35-3.28حمور املعوقات اإلدارية تراوحت بني )

(، 3.28( علي أقل متوسط حسايب )7حصلت العبارة رقم )
( على أعلى متوسط حسايب 10حصلت العبارة رقم ) يف حني

 موافقةعلى درجة  (1و7) عبارتانالحصلت و  (.4.35)
للمرافق ، وهي تتعلق بالتخطيط االسرتاتيجي متوسطة

التعليمية، والغموض يف مهام ومسؤوليات قادة املدارس يف 
وضيح بتاالهتمام  بدءمما يشري إىل  ؛إدارة املرافق التعليمية

وحتديد مهام ومسؤوليات مدير املدرسة يف إدارة املرافق 
أحد بوصفها  املرافق التعليميةدراسة وحتليل التعليمية، وكذلك 

التخطيط  يعد   من مثو ، املدرسيةعناصر ومكونات البيئة 
 . االسرتاتيجي ضرورة ملحة إلدارة املرافق التعليمية

درجة  على عبارة ةعشر  حصلت إحدىلكن يف املقابل 
 12، 11، 9، 8، 6، 5، 4، 2،3وهي العبارات ) عالية موافقة

عالية موافقة ، وحصلت عبارة واحدة على درجة (14و ، 13،
وجود معوقات إدارية   يعين؛ مما (10وهي العبارة رقم ) جداً 
 .رس يف إدارة املرافق التعليميةاتعرتض قادة املدومتنوعة ة ثري ك

اإلدارية يف  للجوانبوقد ترج  هذه النتيجة إىل األمهية البالغة 
 إدارة املرافق التعليمية واليت متكن قادة املدارس من أداء مهامهم

يف هذا اجملال بكفاءة وفاعلية. وتتفق هذه النتيجة  ولياهتمسؤ وم
م  نتائج كثري من الدراسات مثل دراسة تشان وماكلود 

 ,Chan McCleod, Bessette, & Whitson) وبيست وواتسن

 ,Shideler)شيدلر  ودراسة(؛  (Berry, 2002بريي (؛ ودراسة2005
واليت أكدت على  (Glatthorn, 2000)؛ ودراسة قالهتورن (2001
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 من أهم املهام واملسؤوليات باتت إدارة املرافق التعليميةأن 
 . ايوميً  لى إدارة املدرسة أن متارسهااليت جيب ع اإلدارية

وقد تعزى هذه النتيجة إىل النمط اإلداري األوتوقراطي 
الروتيين السائد يف كثري من جوانب امليدان الرتبوي، وعدم 
تفويض الصالحيات الضرورية، مما يعيق عمل قادة املدارس 
السيما يف إدارة املرافق التعليمية. وهذا يتفق م  ما ذكره 

رافق التعليمية إدارة امل من أن  (Lunenburg, 2010)لوننبريغ 
ساسية ملديري املدارس، وأهنم املهام األ إحدى أصبحت
 .نظاماً  الصالحيات املمنوحة هلم يف ضوء ذلكميارسون 

إلدارة  فنيةالمعوقات ال ماالسؤال الثاني:  اإلجابة عن
المرافق التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم العام 

 في منطقة عسير التعليمية؟
املتوسطات احلسابية هذا السؤال مت حساب  عنلإلجابة 

واالحنرافات املعيارية لكل عبارات حمور املعوقات الفنية كما 
 املوافقة على (، وقد مت حتديد درجة8يظهر يف اجلدول )

 قياسعبارات هذا احملور ومن مث ترتيبها باالعتماد على م
  (.5)اجلدول املوضح يف وسطات احلسابية التدرج النسيب للمت

  8 جدول
 (286=قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة على المعوقات الفنية إلدارة المرافق التعليمية )ن

( أن املتوسطات احلسابية لعبارات حمور 8يوضح اجلدول )
(. وقد حصلت 4.33-3.91املعوقات الفنية تراوحت بني )

 (، يف حني3.91أقل متوسط حسايب ) ( على4العبارة رقم )
 (.4.33متوسط حسايب )( على أعلى 8حصلت العبارة رقم )

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

املرافق  أثناء إنشاء يف التعليميةأرى أنه ال يوجد االهتمام الكايف باحتياجات العملية  1
.التعليمية  

 5 عالية 98. 4.19

أثناء إنشاء املرافق يف يف مراعاة احتياجات الطالب واملعلمني  اأتصور أن هناك ضعفً  2
 التعليمية.

جداً  عالية 93. 4.27  2 

بتدريب قادة املدارس حول إدارة املرافق التعليمية.توق  أن هناك قلة اهتمام أ 3  9 عالية 1.00 4.08 

عتقد أن هناك قلة إدراك ألمهية دور قادة املدارس يف إدارة املرافق التعليمية.أ 4  15 عالية 96. 3.91 

يف مستوى ختطيط وتصميم وتنفيذ بعض املرافق التعليمية. أنه يوجد تدن  عتقد أ 5 جداً ة عالي 93. 4.22   4 

عتقد أنه يوجد نقص يف التقارير الدورية عن حالة ووض  املرافق التعليمية.أ 6  10 عالية 96. 4.01 

يف املعايري الفنية املطلوبة يف املرافق التعليمية. اأتصور أن هناك نقصً  7  8 عالية 96. 4.09 

يف مستوى جودة خدمات الصيانة والتشغيل املقدمة للمرافق  تدن   أنه يوجد  ىر أ 8
 التعليمية.

ة جداً عالي 98. 4.33  1 

ىل الصيانة الدورية املنتظمة املواعيد للمرافق التعليمية.إ اعتقد أن هناك افتقارً أ 9 ة جداً عالي 1.00 4.23   3 

املرافق التعليمية.رى أن هناك قلة يف استخدام الربامج احلاسوبية يف إدارة أ 10  12 عالية 1.06 3.99 

عتقد أنه ال يوجد االهتمام الكايف مبشاركة املعلمني والطالب وأولياء األمور يف إدارة أ 11
 املرافق التعليمية.

 6 عالية 94. 4.17

بني كثري من العوامل اليت تؤثر يف املرافق التعليمية وإدارهتا. أتصور أن هناك تداخاًل  12  13 عالية 86. 3.98 

عتقد أنه يوجد غموض يف اللوائح واألنظمة املتعلقة بإدارة املرافق التعليمية.أ 13  14 عالية 92. 3.95 

إىل أدوات القياس العلمية لتقومي املرافق التعليمية. ارى أن هناك افتقارً أ 14  11 عالية 84. 4.00 

حالة املرافق التعليمية.أتوق  أنه ال يوجد اهتمام بإعداد دليل شامل لتقومي  15  7 عالية 86. 4.10 
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عالية وهي  موافقةحصلت إحدى عشرة عبارة على درجة و 
(، يف 15و ، 14، 13، 12، 11، 10، 7، 6، 4، 1،3العبارات )

عالية جدًا وهي  موافقةحصلت أرب  عبارات على درجة  حني
؛ وهذا يدل على أن املعوقات (9و ، 8، 2،5العبارات رقم )

لقادة املدراس يف إدارة املرافق تشكل حتديًا كبريًا الفنية 
ىل كثرة وتعدد املهام الفنية إهذه النتيجة ورمبا تعزى  التعليمية.

من قادة املدارس  اً املرتبطة بإدارة املرافق التعليمية مما جيعل كثري 
هذه النتيجة وقد ترج  أثناء عملهم. يف يواجهون صعوبات 

الفنية اليت متكن قادة املدارس من  حتديد اجلوانب ضرورةإىل 
تدريبهم عليها.  أمهيةدارهتم للمرافق التعليمية، باإلضافة إىل إ

اليت تؤكد  (Uko, 2015)وتتفق هذه النتيجة م  دراسة يوكو 
على ضرورة امتالك املهارات واملعارف واخلربات الفنية الالزمة 

 إلدارة املرافق التعليمية.
النتيجة يف ضوء غياب النموذج كما ميكن تفسري هذه 

 يذ وإدارة املرافق التعليمية، إذالعلمي يف ختطيط وتصميم وتنف
ة املرجعية العلمية اليت ذج سيكون مبنزلن وجود مثل هذا النمو إ

تعتمد عليها القيادات التعليمية يف إدارهتا الفنية لتلك املرافق. 
كد على وتتفق هذه النتيجة م  بعض أدبيات الدراسة اليت تؤ 

أمهية اجلوانب الفنية يف إدارة املرافق التعليمية كما ذكر تنر 
؛ ونورتن ووب، ودقالس،  (Tanner & Lackney, 2006) ولكين

 .(Norton, Webb, Dlugosh & Sybouts,1996) وسايبوتس
 مادية والبشريةما المعوقات الالسؤال الثالث:  اإلجابة عن

المرافق التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس التعليم  إلدارة
 العام في منطقة عسير التعليمية؟

هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية  لإلجابة عن
واالحنرافات املعيارية لكل عبارات حمور املعوقات املادية 

(، وقد مت حتديد درجة 9والبشرية كما يظهر يف اجلدول )
باالعتماد على هذا احملور ومن مث ترتيبها بارات ع املوافقة على

احلسابية املوضح يف  لنسيب للمتوسطاتالتدرج ا قياسم
 (:5)اجلدول 

  9جدول
 (286=)ن التعليميةلمعوقات المادية والبشرية إلدارة المرافق على ا الموافقةقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 

المتوسط  العبارة  الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب
 

يف بعض اإلمكانات املادية لصيانة وتشغيل املرافق التعليمية. اعتقد أن هناك نقصً أ 1 ة جداً عالي 93. 4.40   2 

يف مستوى التكامل بني احتياجات العملية التعليمية واإلمكانات  ًياأتوق  أن هناك تدن 2
 املادية املتوفرة.

ة جداً عالي 87. 4.37  3 

لوجية يف بعض املرافق التعليمية.و أنه يوجد نقص يف اإلمكانات التكن ىر أ 3 ة جداً عالي 90. 4.33   5 

بني املدارس يف جودة املرافق التعليمية. اعتقد أن هناك تباينً أ 4 ة جداً عالي 92. 4.33   5 

يف مستوى جودة بعض املستلزمات والتجهيزات املادية يف املرافق  اأن هناك تدنيً عتقد أ 5
 التعليمية.

ة جداً عالي 88. 4.35  4 

أنه يوجد نقص يف الكوادر البشرية املؤهلة لصيانة وتشغيل املرافق التعليمية. ىر أ 6 ة جداً عالي 90. 4.41   1 

لوجية احلديثة.و بعض قادة املدارس يف مواكبة التطورات التكن ىلد اهناك ضعفً أتصور أن  7 ة عالي 1.05 3.45   8 

يف اخلربات العملية لدى بعض قادة املدارس إلدارة املرافق التعليمية. اأن هناك نقصً  ىر أ 8 ة عالي 1.03 3.50   7 

إدارة املرافق التعليمية.أن بعض قادة املدارس يفتقرون للمعارف العلمية يف عتقد أ 9  10 متوسطة 1.03 3.37 

يف الكفايات الالزمة لقادة املدارس يف إدارة املرافق التعليمية. اأتوق  أن هناك نقصً  10 ة عالي 1.00 3.43   9 

ة يف أنه يوجد ضعف إدراك لدى بعض قادة املدارس ألمهية إدارة املرافق التعليميعتقد أ 11
ية التعليمية.لمالع  

 11 متوسطة 1.10 3.21
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المتوسط  العبارة  الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب
 

يف الكوادر البشرية املؤهلة الالزمة لتقومي املرافق التعليمية. ارى أن هناك نقصً أ 12 ة عالي 96. 4.01   6 

( أن املتوسطات احلسابية لعبارات حمور 9يوضح اجلدول )
 إذ، (4.41-3.21املعوقات املادية والبشرية تراوحت بني )

(، 3.21أقل متوسط حسايب ) ( على11حصلت العبارة رقم )
( على أعلى متوسط حسايب 6حصلت العبارة رقم ) يف حني

متوسطة  موافقةحصلت عبارتان على درجة وقد  (.4.41)
، وهي تتعلق باخللفية العلمية لدى (11و 9ن رقم )وهي العبارتا

 التعليمية؛ مما يعينإدراكهم ألمهية املرافق مدى قادة املدارس و 
 مستوى ووعي قادة املدارس يف هذا اجلانب.يف حتسن 
عالية وهي  موافقةلى درجة حصلت أرب  عبارات عقد و 

ست حصلت  (، يف حني12و ، 8،10، 7رقم )العبارات 
، 2، 1وهي العبارات ) جداً  عالية موافقةعلى درجة  عبارات

من  املادية والبشرية تعد  ن املوارد أ يدل على؛ مما (6، و5، 4، 3
يف إدارة املرافق  اكبريً   العناصر األساسية واليت تؤثر تأثريًا

توفري املتطلبات  بأمهيةوميكن تفسري هذه النتيجة  .التعليمية
املادية الالزمة إلدارة املرافق التعليمية. وهذا يتفق م  بعض 

من  عد  املادية ت دأدبيات الدراسة اليت تؤكد على أن نقص املوار 
أهم املشكالت اليت تواجه القيادة املدرسية يف الوقت احلاضر 

Tanner and Lackney, 2006)).  وقد تعزى هذه النتيجة إىل
أمهية الدور الذي يؤديه العنصر البشري يف إدارة املرافق 

التعليمية وضرورة امتالكه للمهارات والكفايات الالزمة لذلك. 
اليت تؤكد على أمهية   (Uko , 2015)ويتفق ذلك م  دراسة يوكو 

 كفاءة مدير املدرسة يف إدارة املرافق التعليمية.
توجد فروق ذات داللة هل السؤال الرابع:  اإلجابة عن

 نحوعينة الدراسة  إحصائية بين متوسط استجابات
معوقات إدارة المرافق التعليمية بمدارس التعليم العام في 

 النوع، والمؤهل) لمتغيراتى ز تعمنطقة عسير التعليمية 
الدراسية، والخبرة في اإلدارة  ، والمرحلةالعلمي

 المدرسية(؟
متوسط والتعرف على الفروق بني هذا السؤال  لإلجابة عن

معوقات إدارة املرافق التعليمية  حنوعينة الدراسة  استجابات
للعينات املستقلة،  (t-test) "ت" اختبارالباحث م استخد

 ،(One-way ANOVA)"ف"حتليل التباين األحادي واختبار 
  تفصيل ذلك:وفيما يأيت

متوسط للتعرف على الفروق بني  النوع:. متغير 1
ناث( مت إ-تغري النوع )ذكورمل االدراسة وفقً  عينة استجابات

ة مرافات املعيارية، وقيحنواال احلسابيةاستخراج املتوسطات 
لدرجة الكلية، لكل حمور من حماور أداة الدراسة و ل "ت"

 :ذلك ( يوضح10واجلدول )
 10جدول 

 (286= )ن ا لمتغير النوععينة الدراسة وفقً  متوسط استجاباتنتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة للفروق بين 
 قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ن متغير النوع المحور

 ت
 مستوى الداللة درجة الحرية

 المعوقات اإلدارية
 8.629 53.98 150 ذكور

ناثإ 051. 284 1.957  136 51.82 10.002 

 المعوقات الفنية
 9.753 61.31 150 ذكور

ناثإ 705. 284 379.  136 61.76 10.397 

 المعوقات المادية والبشرية
 6.678 46.83 150 ذكور

ناثإ 444. 284 767.  136 47.52 8.475 

 الدرجة الكلية
 21.857 162.13 150 ذكور

.360 284 .719 
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 قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ن متغير النوع المحور
 ت

 مستوى الداللة درجة الحرية

ناثإ  136 161.11 25.855 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  (10يبني اجلدول )
معوقات إدارة املرافق  حنوعينة الدراسة  متوسط استجاباتبني 

 جاءت قيمة مستوى الداللة فقد ،تعزى ملتغري النوع التعليمية
( جلمي  حماور أداة الدراسة وللدرجة α=0.05أكرب من )

عينة آراء الكلية؛ مما يدل على وجود اتفاق وتشابه بني 
عوقات إدارة موافقتهم على مواإلناث يف درجة  الدراسة الذكور
وقد ترج  هذه النتيجة إىل تشابه اإلجراءات  املرافق التعليمية.

 مدارس الذكور والفنية املتبعة إلدارة املرافق التعليمية يف اإلدارية

أثناء إدارة يف فهم يتعرضون لنفس املعوقات  واإلناث، ومن مث
 .املرافق التعليمية يف مدارسهم

متوسط للتعرف على الفروق بني : العلمي . متغير المؤهل2
تغري املؤهل العلمي مل اعينة الدراسة وفقً  استجابات
دراسات عليا( مت استخراج املتوسطات احلسابية -)بكالوريوس

كل حمور من حماور أداة لة "ت" مواالحنرافات املعيارية، وقي
 (.11اجلدول )كما تظهر يف لدرجة الكلية،  ولالدراسة 

  11 جدول
 (286=)ن لمتغير المؤهل العلمي اعينة الدراسة وفقً  استجاباتمتوسط نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة للفروق بين 

 المحور
 متغير المؤهل 

 العلمي
 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ن

 المعوقات اإلدارية
 9.484 53.05 258 بكالوريوس

 8.146 52.07 28 دراسات عليا 600. 284 525.

الفنيةالمعوقات   
 10.206 61.72 258 بكالوريوس

 8.356 59.75 28 دراسات عليا 325. 284 986.

 المعوقات المادية والبشرية
 7.584 47.24 258 بكالوريوس

 7.647 46.46 28 دراسات عليا 610. 284 511.

 الدرجة الكلية
 24.349 162.01 258 بكالوريوس

 18.035 158.29 28 دراسات عليا 433. 284 785.

( أنه ال توجد فروق ذات داللة 11يوضح اجلدول )
معوقات  حنوعينة الدراسة  متوسط استجاباتإحصائية بني 

جاءت  ، فقدتعزى ملتغري املؤهل العلمي إدارة املرافق التعليمية
جلمي  حماور أداة  (α=0.05قيمة مستوى الداللة أكرب من )

لدرجة الكلية؛ مما يدل على وجود اتفاق وتشابه لالدراسة و 
احلاصلني البكالوريوس و  احلاصلني على عينة الدراسةآراء بني 

موافقتهم درجة  الدكتوراه( يف وأعليا )املاجستري على دارسات 
وميكن تفسري هذه النتيجة  معوقات إدارة املرافق التعليمية. على

كساب قادة املدارس إبأن أثر املؤهل العلمي كان حمدودًا يف 
املعارف واخلربات العلمية واملهنية يف جمال إدارة املرافق 

التعليمية. وقد يكون ذلك نتيجة ألن مقررات اإلدارة املدرسية 
 والرتبوية يف مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا رمبا ال تركز

كثريًا من قادة املدارس على إدارة املرافق التعليمية، أو رمبا أن  
من احلاصلني على دراسات عليا )ماجستري أو  قد يكونون

 فهم ت غري اإلدارة الرتبوية، ومن مثدكتوراه( يف ختصصا
دارة املرافق إاخلاصة بيفتقرون إىل اخللفية العلمية والنظرية 

التعليمية. وتتفق هذه النتيجة م  بعض أدبيات الدراسة اليت 
تشري إىل أن إدارة املرافق التعليمية مل حتظ باالهتمام الكايف 

 & Tannerمقارنة باالهتمام الذي حظي به التخطيط الرتبوي 

Lackney,2006;) (Kowalski, 1989. 
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للتعرف على الفروق بني : الدراسية ة. متغير المرحل3
حلة الدراسية ر تغري اململ اعينة الدراسة وفقً متوسط استجابات 

جمموع املربعات، ثانوية( مت استخراج -متوسطة-)ابتدائية

كل حمور ل" فة "م، وقياملربعاتتوسطات ودرجات احلرية، وم
وللدرجة الكلية، كما يوضح اجلدول  أداة الدراسةمن حماور 

(12). 
  12 جدول

 (286= )ن ةالدراسيا لمتغير المرحلة عينة الدراسة وفقً  متوسط استجاباتنتائج اختبار ف للفروق بين 

 المحور
 مصدر 
 التباين

 مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 المعوقات اإلدارية
اجملموعاتبني   43.062 2 21.531 

 87.948 283 24889.35 داخل اجملموعات 783. 245.

 المعوقات الفنية
 85.569 2 171.139 بني اجملموعات

 100.990 283 28580.14 داخل اجملموعات 430. 847.

 المعوقات المادية والبشرية
 51.630 2 103.260 بني اجملموعات

اجملموعاتداخل  409. 898.  16271.34 283 57.496 

 الدرجة الكلية
 367.984 2 735.967 بني اجملموعات

 568.077 283 160765.7 داخل اجملموعات 524. 648.

( أنه ال توجد فروق ذات داللة 12يتضح من اجلدول )
معوقات  وحنعينة الدراسة  متوسط استجاباتإحصائية بني 

جاءت  ، فقدتعزى ملتغري املرحلة الدراسية إدارة املرافق التعليمية
( جلمي  حماور أداة α=0.05قيمة مستوى الداللة أكرب من )

وتشابه  وجود اتفاقلدرجة الكلية؛ مما يدل على الدراسة ول
االبتدائية )الثالث الدراسية يف املراحل عينة الدراسة آراء بني 

عوقات إدارة موافقتهم على مدرجة يف  (والثانويةواملتوسطة 
وقد تعزى هذه النتيجة إىل تشابه ظروف  املرافق التعليمية.

االبتدائية )املراحل الدراسية الثالث مجي  يف  املدرسيةالبيئة 
، كما أن مجي  هذه املراحل تتلقى نفس (واملتوسطة والثانوية

التوجيهات والتعليمات واملوارد من إدارة التعليم، مما أدى إىل 

تشابه وتقارب استجابات عينة الدراسة حول معوقات إدارة 
 املرافق التعليمية.

للتعرف على الفروق : . متغير الخبرة في اإلدارة المدرسية4
ا ملتغري اخلربة يف عينة الدراسة وفقً  متوسط استجاباتبني 

أكثر  -سنوات 10-5 -سنوات 5قل من أاإلدارة املدرسية )
جمموع املربعات، ودرجات  استخرج الباحث سنوات( 10من 

كل حمور من حماور لة "ف" ماحلرية، ومتوسطات املربعات، وقي
 لدرجة الكلية، كماولأداة الدراسة 

 .(13تظهر يف اجلدول )

  13 جدول
 (286=)ن ا لمتغير الخبرة في اإلدارة المدرسيةنتائج اختبار ف للفروق بين متوسط استجابات عينة الدراسة وفقً 

 المحور
 مصدر

التباين   
 مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية

 المعوقات اإلدارية
اجملموعات بني  263.489 2 131.744 

 87.169 283 24668.92 داخل اجملموعات 222. 1.511

 المعوقات الفنية
 372.880 2 745.760 بني اجملموعات

3.768 .024* 
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 .(0.05) عند مستوى ةدال       *
( أنه ال توجد فروق ذات داللة 13يظهر اجلدول )

معوقات  حنوعينة الدراسة  متوسط استجاباتإحصائية بني 
سنوات اخلربة يف اإلدارة إدارة املرافق التعليمية تعزى ملتغري 

جاءت قيمة مستوى الداللة أكرب من  ، فقداملدرسية
(0.05=α يف حمور املعوقات اإلدارية؛ وهذا يشري )وجود ىلإ 

 موافقتهم علىيف درجة  عينة الدراسةآراء اتفاق وتشابه بني 
 بالرغم من اختالف دارة املرافق التعليميةاإلدارية إلعوقات امل

  يف اإلدارة املدرسية لديهم. سنوات اخلربة
فروق ذات داللة ( وجود 13) اجلدوليوضح  كما

عند مستوى عينة الدراسة  متوسط استجاباتإحصائية بني 
(0.05=α )معوقات إدارة املرافق التعليمية تعزى ملتغري  حنو

جاءت قيمة مستوى  فقد سنوات اخلربة يف اإلدارة املدرسية،

وحمور املعوقات  ،(α=0.024) الداللة يف حمور املعوقات الفنية
؛ (α=0.025) ، والدرجة الكلية(α=0.008) املادية والبشرية
عينة الدراسة آراء وجود اتفاق وتشابه بني  عدم مما يدل على

حمور يف  عوقات إدارة املرافق التعليميةموافقتهم على ميف درجة 
والدرجة  ،املادية والبشريةاملعوقات حمور و  ،املعوقات الفنية

هذه  وقد تعزى  اإلدارة املدرسية.يفتعزى ملتغري اخلربة  الكلية
النتيجة إىل أن زيادة خربة قائد املدرسة يف اإلدارة املدرسية 

واملادية والبشرية  الفنية متكنه من إدراك الكثري من اجلوانب
 .  وكيفية التعامل معهااملتعلقة بإدارة املرافق التعليمية 

ولتحديد مصدر واجتاه تلك الفروق بني اجملموعات مت 
، (Post - Hoc)  Scheffeالبعدياستخدام اختبار شيفيه للتحليل 

 (.14يظهر اجلدول ) كما
 14جدول 

 (286=)ن لمتغير الخبرة في اإلدارة المدرسية االبعدي وفقنتائج اختبار شيفيه للتحليل 
الخبرة في االدارة المدرسية سنوات المحور  مستوى الداللة متوسطات الفروق 

5-10  سنوات المعوقات الفنية سنوات                من  أقل من   5  -1.608 .648 
 *003.   3.787- أكثر من10سنوات 

10سنوات أكثر من                  349. 2.180- من 5-10سنوات 
5-10   سنوات المعوقات المادية والبشرية سنوات                من   889. 629. أقل من 5

 076. 2.441- أكثر من10سنوات 
10سنوات  أكثر من                *026. 3.070- من 5-10  سنوات 

5-10    سنوات  الدرجة الكلية من                سنوات   849. 2.338- أقل من 5
 *042. 8.541- أكثر من10سنوات 

10 سنوات  من  5-10سنوات  أكثر من               -6.203 .220 
 .(0.05) عند مستوى ةدال       *

 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية14يظهر اجلدول )
سنوات وأكثر  5فئيت )أقل من بني  (α=0.05مستوى )عند 
عوقات إدارة املرافق موافقتهم على مسنوات( يف درجة  10من 

حمور و (، α=0.003) يف حمور املعوقات الفنية التعليمية

 الدرجة الكليةو (، α=0.026) والبشرية املعوقات املادية
(0.042=α )املدراس ذوي اخلربة أكثر من  وذلك لصاحل قادة

املدراس ذوي اخلربة أكثر من  وهذا يعين أن قادة ؛سنوات 10

 98.959 283 28005.52 داخل اجملموعات

 المعوقات المادية والبشرية
 272.333 2 544.667 بني اجملموعات

اجملموعات داخل *008. 4.869  15829.93 283 55.936 

 الدرجة الكلية
 2072.231 2 4144.462 بني اجملموعات

 556.032 283 157357.2 داخل اجملموعات *025. 3.727
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سنوات يرون معوقات إدارة املرافق التعليمية بدرجة أكرب  10
 من غريهم.

 التوصيات

 :صى مبا يأيتو  يف ضوء نتائج الدراسة، ي
يف . العمل على مواجهة معوقات إدارة املرافق التعليمية 1

من خالل منح مزيد من الصالحيات جوانبها املختلفة 
والسلطات لقادة املدارس، وزيادة دعم إدارة التعليم هلم، 
وإعادة النظر يف اإلجراءات اإلدارية والفنية املتعلقة بإدارة 

 املرافق التعليمية.
بتنمية قادة املدارس مهنياً فيما يتعلق بإدارة املرافق  . االهتمام2

، أو اللقاءات، أو ، من خالل الدورات التدريبيةيميةالتعل
  .املتخصصة الندوات

. ضرورة توعية القيادات التعليمية على مستوى إدارات 3
التعليم وإدارات املدارس بأمهية ودور املرافق التعليمية يف جناح 

 العملية التعليمية.
. االستفادة من جتارب بعض الدول املتقدمة والرائدة يف 4

جال إدارة املرافق مبفيما يتعلق وخاصة التعليم و  الرتبية
 التعليمية.

 المقترحات

 :ما يأيت تقرتح الدراسةيف ضوء نتائج الدراسة احلالية 
 يف على موضوع إدارة املرافق التعليمية. إجراء دراسات مماثلة 1

رى من اململكة العربية السعودية، وباستخدام مناهج مناطق أخ
 كاملنهج الكيفي.  خمتلفةحبثية 

. إجراء دراسة لتحديد الكفايات املهنية الالزمة لقادة 2
 املدارس يف جمال إدارة املرافق التعليمية. 

. دراسة االحتياجات التدريبية لقادة املدارس يف جمال إدارة 3
 املرافق التعليمية.

مرافق التعليمية على لل. دراسة واق  التخطيط االسرتاتيجي 4
 ت التعليم يف املناطق واحملافظات.مستوى إدارا

 المراجع

. بيان مبدراس املنطقة التعليمية(. 1438اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري )
 https://edu.moe.gov.sa/Aseer/Pages/default.aspx هبا.أ

 .اإلدارة املدرسية أسسها وتطبيقاهتا(. 2016الزكي، أمحد عبد الفتاح )
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Abstract: This study aimed to investigate the obstacles of school facilities management as perceived by public school 

leaders, in Assir School District. The study was a descriptive research design and categorized as a survey research. The 

researcher used a questionnaire to collect the data. The questionnaire consisted of (41) items, which were classified into three 

dimensions: administrative obstacles, technical obstacles, and material and human obstacles. The participants of this study 

were (286) school leaders in Assir School District during school year of 2016-2017. To analyze the data, the means, standard 

deviations, t test for independent samples, and One Way ANOVA were used. The study found that the obstacles of school 

facilities management were scored high with mean score of (3.93). Additionally, there were no statistically significant 

differences between groups with different gender, level of education, and school level regarding the obstacles of school 

facilities management. On the other hand, there were statistically significant differences between groups with different 

administrative experience regarding the obstacles of school facilities management. Finally, the researcher provided some 

implications for practices and further future research.   
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