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أهداف الدرس. -1 :التعريف بالمشاكل التي تعاني منها اإلدارة المدرسية
. -2التعريف بالحلول الممكنة لهذه المشاكل.....................
ملخص :تعرف اإلدارة المدرسية مجموعة من المشاكل التي تعرقل المعلمين في أداء
مهامهم على أكمل وجه وبالتالي عدم نجاح العملية التعلمية ،وبالمقابل محاولة ايجاد حلول
لهذه المشاكل

يقصد بمشكالت اإلدارة المدرسية كل ما يحدث من معوقات فنية كانت أو إدارية تعيق مسيرة العممية
التربوية والتعميمية داخل المدرسة ،نذكر بعضاً منيا:
اوال:كثرة غياب المعممين أو تأخرىم:
تكرار غياب وتأخر بعض المعممين عن الحضور في الصباح ألسباب مختمفة.●الحمول المقترحة:
1ـ بالنسبة لممعمم المتأخر البد من التقيد بالصالحيات التي تخول لمدير المدرسة عالج ىذا الجانب.
 2أما المعمم المتغيب فيتم توزيع راتب اليوم الذي تغيب فيو المعمم عمى المعممين الذين تناوبوا عمىحصصو مع إعداد بيانات منظمة ليذا العمل.
3نقل المعمم كثير التأخر والغياب إلى مدارس أخرى قريبة من مسكنو. 4البد من تعاون الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة مع إدارة التربية والتعميم في طريقةمنح التقارير الطبية.

ثانيا :تعقد إدارة التربية والتعميم لقاءات أو دورات أثناء الدوام الرسمي لمرفع من مستوى المعممين األمر
الذي يتطمب تفريغ أكثر من معمم لحضورىا وىو ما يسبب إرباكاً لممدرسة.
●الحمول المقترحة:
1ـ استغالل الفترات التي تسبق بداية العام الدراسي في إقامة مثل ىذه الدورات.
-2تنبيو المدارس قبل بداية مثل ىذه الدورات بفترة كافية ألخذ االحتياطات أثناء إعداد الجدولالمدرسي.
 -3أن تكون مثل ىذه المقاءات أو الدورات في الفترة المسائية مع وضع الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع
المعممين عمى المشاركة والحضور
ثالثا:عدم توفر الغرف لممارسة األنشطة المدرسية:
كثرة أعداد الطالب أدى إلى تحويل بعض الغرف الخاصة باألنشطة إلى فصول.
●الحمول المقترحة:
1ـ تشكيل لجنة من إدارة التربية والتعميم وادارة المدرسة لتحديد الغرف التي تحتاج إلييا المدرسة لممارسة

األنشطة المدرسية ,والرفع عن أعداد الغرف التي يمكن جعميا كميزانية لممدرسة من الفصول.
2استغالل المساحات الموجودة في الفناء الخارجي إلقامة غرف خاصة باألنشطة المدرسية.رابعا :مشكمة التأخر الصباحي لمطالب:
حضور الطالب لممدرسة بعد االنتياء من االصطفاف الصباحي بتعمد منو أو لبعد سكنو عن المدرسة.
●الحمول المقترحة:
1ـ وضع حوافز لمطالب المثالي في االنتظام.
2توجيو لفت نظر لولي أمر الطالب بالحسم من درجات المواظبة في حالة تكرار تأخره.3الحسم عمى الطالب من درجة المواظبة.4حرمان الطالب من حصص مادة محببة إلى نفسو كالتربية البدنية مثالً.5نقل الطالب إلى مدرسة قريبة من سكنو.خامسا:قمة استخدام الوسائل التعميمية:
معاناة اإلدارة المدرسية من قمة استخدام المعممين لموسائل التعميمية ألسباب مختمفة.
●الحمول المقترحة:
 1قيام المشرفين عمى تقنيات التعميم بزيارات مكثفة لممدارس ومتابعة الوسائل المتوفرة فييا وحثالمعممين عمى ضرورة االستفادة منيا.
2إقامة الدورات التدريبية المكثفة لتدريب المعممين عمى كيفية استخدام الوسائل التعميمية. 3-أن تقوم إدارة التربية والتعميم بتزويد المدارس بما تحتاج إليو من وسائل وأجيزة تعميمية.

