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  :مقدمة

تعتمد المدرسة في تحقيق أهدافها اعتماداً كبيراً على مدير المدرسة،باعتباره 

محور العملية اإلدارية،والركيزة األساسية في النهوض بمستوى اإلدارة المدرسية 

وتطويرها،والعنصر الفعال الذي يتوقف عليه نجاح العمل اإلداري 

سة يعتبر من أهم المتطلبات وحيث أن األداء الجيد لمدير المدر.بالمدرسة

األساسية التي تنشدها المؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتها،وشرط أساسي 

لنجاح العملية اإلدارية في المدرسة،فإن االهتمام بمدير المدرسة ورفع مستوى 

  .أدائه،وتوفير السبل المعينة التي تكفل نجاحه في عمله أمراً بالغ األهمية

هناك مشكالت عديدة تؤثر تأثيراً مباشراً على أداء مدير المدرسة ونظراً ألن     

التأسيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ونظراً للقصور المالحظ في عملية 

االختيار والتدريب لمدير المدرسة التأسيسية؛فإن  هذه الدراسة ترصد واقع 

راً مقترحاً لتطوير الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيسية وتضع تصو

  . الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيسية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

  :مشكلة البحث

  :تتبلور مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي  

كيف يمكن تطوير الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيسية بدولة اإلمارات 

  اإلداري المعاصر وبعض المتغيرات المجتمعية؟العربية المتحدة في ضوء الفكر 

  :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية وهي  

ما الكفايات اإلدارية الالزمة لمدير المدرسة االبتدائية فـي ضـوء الفكـر     – ١

  اإلداري المعاصر ؟



  

ما واقع الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيسـية بدولـة اإلمـارات     – ٢

بية المتحدة ؟ وما تأثير المشكالت والمتغيرات المجتمعية علـى هـذه   العر

  الممارسات ؟

ما التصور المقترح لتطوير الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيسـية   – ٣

بدولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء الفكر اإلداري وطبيعة مجتمـع  

  اإلمارات؟

  : أهداف البحث

  :ييهدف البحث إلى ما يل  

التعرف على الكفايات اإلدارية المعاصرة الالزمة لمـدير المدرسـة    – ١     

  .والتي تتعلق بالممارسات اإلدارية لمدير المدرسة االبتدائية

الكشف عن واقع الممارسـات اإلدارية لمدير المدرسـة التأسيسـية    – ٢     

  .ابدولة اإلمارات العربية المتحدة والتعرف على نواحي القصور فيه

الوقوف على مبررات االهتمام بتطوير الممارسات اإلداريـة لمـدير    – ٣     

  .المدرسة التأسيسية في ضوء المتغيرات المجتمعية بالدولة

الوصول إلى تصور مقترح من شأنه تطوير الممارسـات اإلداريـة    – ٤     

  .المدرسة التأسيسية بدولة اإلمارات لمدير

  :حدود البحث 

ث على الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيسـية بدولـة   يقتصر البح – ١

المتابعة ،التوجيه،التنظيم،التخطيط:(تاإلمارات العربية المتحدة في المجاال

  .)والتقويم

تقتصر الدراسة الميدانية على مديري المدارس التأسيسية التابعـة لمنطقـة    – ٢

 نها منطقة زراعية،أبوظبي ألنها عاصمة دولة اإلمارات ،ومنطقة العين أل



  

ومنطقة دبي ألنها ذات كثافة سكانية، ومنطقة أم القيوين ،والمنطقة الغربية 

  .ألن فيها مناطق نائية

  :أهمية البحث 

  :تتمثل أهمية البحث فيما يلي  

قد يسهم هذا البحث في حل بعض من المشكالت االجتماعية التي تواجـه   – ١

  .ة اإلمارات العربية المتحدةممارسات مدير المدرسة التأسيسية بدول

يعالج مشكالت إدارية على قدرٍ كبيرٍ من األهمية بالنسبة للنظام التعليمـي   – ٢

  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة

قد يفيد هذا البحث في تطوير الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيسية  – ٣

لة اإلمـارات العربيـة   ومعاونة المسئولين في تطوير النظام التعليمي بدو

  .المتحدة

  :وأدواته منهج البحث

استخدم البحث المنهج الوصفي للتعرف على الكفايات اإلداريـة لمـدير     

المدرسة االبتدائية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر، والتعـرف علـى واقـع    

الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيسية بدولة اإلمارات العربية المتحـدة؛  

ثم الوصول إلى  على عينة من مديري المدارس التأسيسية ك بتطبيق استبيانوذل

تفيد في تطوير هذه الممارسات بما يتفق مع ظروف دولـة  التي قد المقترحات،و

  . اإلمارات

  :فصول البحث

  :لفصول التاليةلر البحث وفقا اس  

لة مقدمة البحـث، مشـك  : تحديد اإلطار العام للبحث ويشمل :الفصل األول – ١

البحث، حدوده، أهميته، أهدافه، مصادر البحث وأدواتـه،  



  

الدراسات السابقة، مصطلحات البحـث، مـنهج البحـث،    

  .خطوات البحث

  : وضع اإلطار النظري للبحث: الفصل الثاني  – ٢

الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة االبتدائية في ضوء 

  .الفكر اإلداري المعاصر

نظرية للممارسـات اإلداريـة لمـدير المدرسـة     دراسة  :الفصل الثالث  – ٣

  .التأسيسية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

دراسة ميدانية للممارسـات اإلداريـة لمـدير المدرسـة      :الفصل الرابع  – ٤

التأسيسية بدولة اإلمارات العربية المتحـدة والمشـكالت   

  .االجتماعية فيها

لممارسات اإلدارية لمـدير             طرح تصور مقترح لتطوير ا :الفصل الخامس  –٥

  .المدرسة التأسيسية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

  :نتائج البحث

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتـائج  مسـتمدة مـن اإلطـار                

النظري والدراسة النظرية والميدانية في دولة اإلمارات العربية المتحـدة فيمـا   

  :األربعة يتصل بمجاالت الدراسة

يستطيعوا التنسيق مع جهات االختصاص  أن بعض مديري المدارس ال - ١

  .لتدريب الهيئة التعليمية بالمدرسة على استخدام التكنولوجيا المتطورة

أن مدير المدرسة ال يعطى الصالحيات التي تمكنه من اتخاذ القرارات  - ٢

  . المناسبة لتسيير العملية التعليمية

سية ينحصر دوره في االهتمام بالشئون اإلدارية أن مدير المدرسة التأسي - ٣

  .واألعمال الروتينية وفقاً للوائح والنظم الصادرة من وزارة التربية والتعليم 



  

أن االتصال بين مدير المدرسة والمجتمع المحلى ومؤسساته اليتم إال من  - ٤

  .خالل المنطقة التعليمية

رة ال تساعد على أن اإلمكانات المادية والبشرية التي توفرها الوزا - ٥

  .صفية مفيدة اإلعداد لبرامج وأنشطة ال

أن االهتمام بين مديري المدارس يتباين حول تحديد مستوى كفاءة  - ٦

العاملين وأدائهم الفني ووسائل تطويره بالرغم من أهميته في نجاح العمل 

  .وفي نواتج العملية التعليمية

سية في المدرسة أن هناك تدنى في مستوى اهتمام بعض اإلدارات المدر - ٧

التأسيسية بالبرامج العالجية وبخاصة معالجة الضعف في اللغة العربية 

  .وترك ذلك لألخصائي االجتماعي ومدرس التربية الخاصة

أن مدير المدرسة يبذل جهود واضحة في تنمية روح العالقات اإلنسانية  - ٨

  .بين أفراد الهيئة التعليمية

إعداد التقارير عن المشكالت أن مديري المدارس يختلفون في كيفية  - ٩

  .اإلدارية التي تواجههم في اإلدارة المدرسية

أن مدير المدرسة التأسيسية ال يستخدم األساليب المحاسبية المتطورة  -١٠

  .إلعداد ميزانية المدرسة ومراقبتها

أن دور مدير المدرسة في تقويم أداء المعلمين ال يقتصر على التقارير  -١١

ة التربية والتعليم، وال يبتكر أساليب أخرى السنوية الصادرة من وزار

  .للتقويم

أن جميع مديري المدارس يخضعون لنفس المعايير في االختيار واإلعداد  -١٢

والتدريب وال يوجد برامج تدريبية لمديري المدارس التأسيسية على وجه 

  .الخصوص



  

 وفي ضوء العرض السابق للنتائج العامة للدراسة والتي تم التوصل إليها من

، قدمت الباحثة رؤيتها للتصور المقترح اإلطار النظريخالل الدراسة الميدانية و

لتطوير الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيسية بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة للتغلب على القصور،وتم تحديد شكل التصور المقترح بصورة إجرائية 

  في 

  :المحورين التاليين

وإعداد مدير المدرسة التأسيسية بدولة ير عمليات اختيارتطو:المحور األول

  :اإلمارات العربية المتحدة

المؤهل العلمي،والخبرة،وتقرير  اختيار مدير المدرسة التأسيسية حسب -أ

  الكفاءة والصفات الشخصية

بدولة اإلمارات العربية المتحدة العربية  مدير المدرسة التأسيسية إعداد -ب

  .لية الدراسةوفقاً لما توصلت إ

في  تطوير الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة التأسيسية:المحور الثاني   

  :تاليةالمجاالت  ال

  .التخطيط )١(

  .التنظيم )٢(

  .التوجيه )٣(

  .المتابعة والتقويم )٤(
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Administrative Practices Of Tassisayah School princpal 

In The United Arab Emirates (Field Study) 

Introduction 
The achievement of the school goals is greatly dependent upon 

the principal, as he is considered the core of the administrative 

process. He is also considered the fundamental basis in respect 

of the development of raising the level of the school 

administration. He is also the active element, the success of the 

administrative performance is dependent upon him. 

In view of the existence of several problems, negatively 

influencing the performance of the principal of Tassisayah 

School in the UAE, and due to the obvious shortcoming 

relative to  the processes of the selection and training of the 

principal of Tassisayah School in UAE.  So the present study 

constitutes an overview of the administrative practices of the 

principal of Tassisayah School in UAE. It also presents a 

proposal for the development of the administrative practices of 

the principal of  Tassisayah School In UAE. 

Research Problem 
The research problem is focused on the following principal 

question: 

How the administrative practices of the principal of  

Tassisayah School in UAE can be developed, in view of the 



  

contemporary administrative thought, and some societal 

variables? 

The above mentioned question id divided to the following sub- 

questions: 

1. What are administrative competencies needed for the 

principal of the elementary school in view of the 

contemporary administrative thought? 

2. What are the realities of the administrative practices of 

principal of Tassisayah School in UAE? What is the 

impact of the problems and societal variables on these 

practices? 

3. What is the proposed perception for the development of 

these practices, in view of the administrative thought 

and the nature of the UAE Society? 

Research Aims 
1. Defining the contemporary administrative competencies, 

needed for the school principal, related to the 

administrative practices of the principal of the 

elementary school. 

2. Revealing the realities of the administrative practices of 

the principal of Tassisayah School in UAE and defining 

the shortcomings.  

3. Revealing the justifications of the interest in the 

development of the administrative practices of the 



  

principal of  Tassisayah School in UAE, in view of the 

societal variables.  

4. Establishing a proposed perception leading to the 

development of the administrative practices of the 

principal of  Tassisayah School in UAE. 

Research Limitations 
The research is limited to the practices of the principal of  

Tassisayah School in UAE in the following fields: 

1.  Planning. 

2. Organization. 

3. Guidance. 

4. Following up and evaluation. 

Research Importance 
1. It may participate at solving social problems, related to 

the practices of the principal of  Tassisayah School in 

UAE. 

2. Solving very important problems in respect of the 

educational system in the UAE. 

3. It may be utilized at the development of the 

administrative practices of the principal of  Tassisayah 

School in UAE and helping the responsible employees, 

in respect to the development of the educational system 

in UAE. 



  

Research 
Methodology  

It adopted the descriptive methodology, to define the 

administrative competencies of the principal of the elementary 

school, in view of the contemporary administrative thought.  

Research chapters 

It comprises 5 chapters: 

 Chapter1: The general framework of the research. 

It comprises the following: research introduction, problem, 

limitations, importance, aims, resources, tools, related 

literature, terms, methodology and steps.  

 Chapter2: The theoretical framework of the research. 

It includes the administrative practices of the principal of the 

elementary school, in view of the contemporary administrative 

thought. 



  

 Chapter3: Theoretical study. 

The chapter comprises s theoretical study of the administrative 

practices of the principal of  Tassisayah School in UAE. 

 Chapter4: Field study. 

It tackled the administrative practices of the principal of  

Tassisayah School in UAE and the related social problems.  

Chapter5: The proposed perception 
 It presents a proposed perception, in respect of the 

development of the administrative practices of the the 

principal of  Tassisayah School in UAE. 

Research Results 
The following are the most important results: 

1. Differences exist between school principals, in relation 

to the methods of preparing the reports of the 

administrative problems encountering the school 

management. 

2.  The role the principal of Tassisayah School in UAE, is 

limited to paying attention to the administrative affairs 

and routine works, according to the laws and regulations 

of the ministry of education. 

3. Some of the school principals lack the required 

coordination with the competent authorities, in relation 

to the training of teaching staff of the school on the 

developed technology. 



  

4. The principal of Tassisayah School in UAE, do not 

adopt the latest accounting methods at the preparation of 

the school budget. 

5. The principal of Tassisayah School in UAE lacks the 

ability of designing the suitable tools for the evaluation 

of the performance of the school staff.  

6. The role of the school principal is restricted to process 

of evaluating the performance of the teachers, in view of 

the annual reports issued from the ministry of education, 

and did not innovate other approaches for evaluation.  

7. The school principals are subjected to the same criteria, 

in respect of selection, preparation and training. 

Particularly there are lack of training programs for the 

principals of  Tassisayah School in UAE. 

8. The school principals interests are varied in respect of 

the definition of the efficiency level, and technical 

performance of the staff, in addition to the methods of 

developing them, despite their importance in relation to 

the success of the work and the outputs of the 

instructional process. 

9. The communications between school principal, the local 

community and its institutions are conducted through 

the school district. 



  

10. A decline in the interest of some administrations of 

Tassisayah School was noticed, in respect of treatment 

programs, and the treatment programs of the weakness 

of Arabic language in particular. These affairs are left to 

the social worker and special education teacher. 

11. The school principal is not provided with adequate 

authorization, to allow him to make the suitable 

decisions related to the instructional process. 

12. The of  Tassisayah School principal exerts salient  

efforts, in relation to the development of the spirit of the 

human relations between the teaching staff.    

The proposed 
perception 

In view of what above mentioned the researcher prepared a 

proposed perception for the practices of the the principal of  

Tassisayah School in UAE to overcome the related 

shortcomings. It comprises two axes: 

First Axis: Selection and preparation of the principal of the 

Tassisayah School in UAE. 

Second Axis: Development Of Administrative  Principal of  

Tassisayah School in UAE, in respect of four administrative 

areas: Planning. –Organization- Guidance -Following up and 

evaluation. 

 


