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أ

اإلهــداء
إلى من حصد األشواك عن دربي لُيمهد لي طريق العلم  ..إلى القلب الكبير (والدي العزيز)
الرجولة الحقه  ..إلى القلب الناصع بالبياض (والدتي الحبيبة)
إلى من أرضعتني لبن ُ
إلى من يفرح لفرحى  .. ..ويسرهم نجاحى

( إخوتى وأخواتى األعزاء )

إلى رمز الحب وبلسم الشفاء  ........رفيقة دربى ( زوجتى الغالية)
إلى أجمل مافى الوجود الزهرتين الجميلتين ( إبنتى حــال وليـلى )

إلى هؤالء جميعا أهدي هذا البحث المتواضع
ويعلمنا ما
سائل المولى عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم  ،وأن ينفعنا بما علمنا ُ ،
ينفعنا  ...آميــــــــن
الباحث

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل حمدا يليق بمقامه  ،والصالة والسالم على نبى الخلق وامامه محمد بن عبداهلل  ،وعلى

آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :

ُيسعنى وقد أنهيت بفضل اهلل ورعايته اعداد هذه الرسالة ان اتوجه الى اهلل العلى القدير بالحمد
والشكر الذى هدانى وأنار الطريق أمامى  ،وأمدنى بالعزم والتصميم إلتمام هذا العمل العلمى
وقيض لى من األساتذة األجالء والعلماء األفاضل من أناروا لى سبيل العلم ،
المتواضع ٌ ،
وأرشدونى الى طريق الصواب .
فبكل من التقدير والعرفان أتقدم بالشكر الى رئاسة جامعة األزهر بغزة  ،والى عمادة الدراسات
العليا والبحث العلمى  ،والى عمادة كلية التربية والهيئة التدريسية بها  ،لهم جميعا كل الشكر
والتقدير .

وأجد لزاما عليا أن أنسب الفضل ألهله وفاء وعرفانا  ،وأتقدم بوافر الشكر وعظيم اإلمتنان الى
من منحنى الرعاية الصادقة والتوجيه المخلص  ،وأخص بالذكر األستاذين الفاضلين الدكتور
صهيب كمال األغا والدكتور محمود عبدالمجيد عساف  ،الذين تفضال باإلشراف على هذه

الرسالة وأتعبتهما بمتابعتى وارشادى  ،فكانا خير باعثا فى النفس الهمة والعزيمة كلما وهنت
الخطوة  ،فاهلل أسأل أن يحفظهما ذخ ار وسندا للوطن .
كما أتقدم بجزي ل الشكر وعظيم اإلمتنان الى أعضاء لجنة المناقشة  ،على تفضلهم بقبول مناقشة
هذه الرسالة  ،وعلى ماسيقدمانه من مالحظات قيمة ستثرى هذا البحث إن شاءاهلل.

كما وأتقدم بالشكر للدكتور رائد الحجار على ماقدمه من مشورة سديدة  ،ساهمت فى إنجاز هذه
الدراسة  ،سائال المولى سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك فى ميزان حسناته ويجعله معينا للخير
دوما.

و أتقدم بالشكر للسادة المحكمين على تعاونهم ولما قدموه من جهد ووقت في تحكيم االستبانة ،
كما أقدم عظيم اإلمتنان للصديق األستاذ نائل الخواجا الذى تفضل مشكو ار بالمراجعة اللغوية.
الباحث

ج

قائمة المحتويات
الصفحة

الموضوع
من هدى القرآن

أ

اإلهداء

ب

شكر وتقدير

ج

قائمة المحتويات

د

قائمة الجداول

ل

قائمة األشكال

ن

قائمة المالحق

س

ملخص الدراسة باللغة العربية

ع

ملحص الدراسة باللغة اإلنجليزية

ق

الفصل األول  :اإلطار العام للدراسة

1

مقدمة

2

مشكلة الدراسة

5

أهداف الدراسة

5

أهمية الدراسة

5

حدود الدراسة

6

مصطلحات الدراسة

6

الفصل الثانى  :اإلطار النظرى للدراسة

9

المحور األول  :القيادة التربوية
نشأة القيادة

10

تعريف القيادة

11

د

تابع قائمة المحتويات
الصفحة

الموضوع
أهمية القيادة

13

مبادئ القيادة

15

مصادر قوة القيادة

15

قدرات ومهارات القيادة

17

القيادة والمفاهيم المتداخلة معها

18

أنماط القيادة

21

األنماط القيادية من وجهة النظر المعاصرة

23

مفهوم القيادة التربوية

24

أهمية القيادة التربوية

25

خصائص القيادة التربوية ومتطلباتها

26

القائد التربوي ( الصفات  ،األدوار  ،الوظائف )

27

المحور الثاني  :وظائف القيادة

31

أوال  :التخطيط

32

التخطيط ( النشأة والتطور )

32

التخطيط ( المفهوم والمعنى )

33

الفرق بين التخطيط والخطة

34

تعريف التخطيط التربوى

34

التخطيط التربوي والتخطيط التعليمي والتخطيط المدرسي

34

أهمية التخطيط

35

ه

تابع قائمة المحتويات
الصفحة

الموضوع
أهداف التخطيط

35

التخطيط (مبادئه  ،خصائصه ،مقوماته)

36

التخطيط التربوي ( مراحله  ،خطواته )

36

البيانات المطلوبة للتخطيط التربوى

37

التخطيط االستراتيجى

38

التخطيط ( المشكالت والتحديات ،الصعوبات والمعوقات )

41

ثانيا  :صناعة الق اررات

43

مفهوم القرار

43

معنى صنع القرار وأهميته

44

*الفرق بين صنع القرار واتخاذه

45

مراحل وخطوات صنع القرار

46

مبادئ عملية صنع القرار التربوي

48

مقومات صنع القرار اإلداري الناجح

49

المشاركة في صنع الق اررات

50

مستويات صنع الق اررات التعليمية

51

أساليب صنع الق اررات

51

صنع الق اررات التربوية (العوامل المؤثرة والمعوقات )

52

ثالثا  :التوجيه واإلشراف

55

تعريف التوجيه

55

ح

تابع قائمة المحتويات
الصفحة

الموضوع
أهداف التوجيه

56

أهمية التوجيه

56

شروط التوجيه الجيد

57

مبادئ التوجيه

58

المهارات التي تتطلبها عملية التوجيه

59

تعريف اإلشراف

60

أهداف اإلشراف

61

أساليب القيادة واإلشراف التربوي

62

الصفات الواجب توافرها في القيادات المشرفة

63

مواصفات المشرف الناجح

63

رابعا  :تقويم األداء

65

أهمية تقويم األداء

66

أهداف تقويم األداء

66

محاور تقويم األداء

67

تقويم أداء مدير المنطقة التعليمية

68

مشاكل تقويم أداء العاملين

68

المحور الثالث :وكالة الغوث الدولية (األونروا) وبرنامج التربية والتعليم

70

تاريخ األونروا وتأسيسها

70

برامج األونروا

71

ط

تابع قائمة المحتويات
الصفحة

الموضوع
برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية

72

الهيكل الوظيفي في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث

75

المناطق التعليمية بدائرة التربية والتعليم

76

مهام مدير المنطقة التعليمة في وكالة الغوث بغزة

79

مبررات استحداث المناطق التعليمية

80

تطوير كفايات مديرى المناطق التعليمية

81

الصعوبات والمعيقات التي تواجه عمل مدراء المناطق التعليمية

81

الفصل الثالث  :الدراسات السابقة

83

أوال  :الدراسات المحلية

84

ثانيا  :الدراسات العربية

96

ثالثا  :الدراسات األجنبية

108

التعقيب على الدراسات السابقة

114

الفصل الرابع  :الطريقة واإلجراءات

120

منهج الدراسة

121

مجتمع الدراسة

121

عينة الدراسة

123

أدوات الد ارسة

125

خطوات بناء االستبانة

126

صدق االستبانة

127

ي

تابع قائمة المحتويات
الموضوع

الصفحة

ثبات االستبانة

130

األساليب اإلحصائية

133

الفصل الخامس  :نتائج الدراسة وتفسيرها

135

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول

136

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثانى

152

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث

160

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع

171

التوصيات

173

الدراسات المقترحة

174

المراجع

175

المراجع العربية

176

مواقع اإلنترنت

190

المراجع األجنبية

191

المالحق

193

ك
قائمة الجداول
الموضوع

الرقم

الصفحة

1

الفرق بين القائد والمدير

19

2

أنماط القيادة

22

3

الفريق بين التخطيط االستراتيجى واألنواع االخرى من التخطيط

39

4

خدمات األونروا وعدد العاملين فى مؤسساتها

72

5

توزيع مجتمع الدراسة من مديرى المدارس فى وكالة الغوث بغزة

122

فى ضوء متغيرات المنطقة التعليمية والنوع االجتماعى والمرحلة
الدراسية
6

توزيع عينة الدراسة من مديرى المدارس فى وكالة الغوث بغزة

124

فى ضوء متغيرات المنطقة التعليمية والنوع االجتماعى والمرحلة

الدراسية
7

معامالت ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلى

128

لالستبيان
8

صدق المقارنة الطرفية من خالل اختبار مان-وينتى لداللة

129

الفروق فى استجابات المجموعتين العليا والدنيا على االستبيان
9

معامالت الثبات لالستبيان باستخدام طريقة الفا

130

10

معامالت الثبات لالستبيان باستخدام طريقة التجزئة النصفية

131

11

اإلحصاءات الوصفية لمجالى االستبيان ككل

136

12

اإلحصاءات الوصفية لمجال فعالية التخطيط

139

13

اإلحصاءات الوصفية

لمجال صناعة الق اررات

142

14

اإلحصاءات الوصفية لمجال التوجيه واإلشراف

146

15

اإلحصاءات الوصفية لمجال تقويم األداء

149

16

اختبار  tلداللة الفروق فى استجابات أفراد العينة لمستوى فعالية

152

القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى

للنوع االجتماعى للمدير
17

اختبار  tلداللة الفروق فى استجابات أفراد العينة لمستوى فعالية

154

القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى
للمؤهل العلمى للمدير
18

اختبار  tلداللة الفروق فى استجابات أفراد العينة لمستوى فعالية

156

القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى
للمرحلة الدراسية
19

اختبار  tلداللة الفروق فى استجابات أفراد العينة لمستوى فعالية
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القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى
للمنطقة التعليمية
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اإلحصاءات الوصفية لمجالى االستبيان ككل
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21

اإلحصاءات الوصفية لمجال صعوبات فعالية التخطيط
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22
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24

اإلحصاءات الوصفية لمجال صعوبات تقويم األداء
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25

اإلحصاءات الوصفية لمجالى االستبيان ككل

171

م

قائمة األشكال
الموضوع

الرقم

الصفحة

1

عناصر القيادة

13

2

مصادر قوة القيادة

17

3

مفهوم التخطيط اإلستراتيجى

39

4

خطوات عملية صنع القرار

48

5

أسلوب دلفى فى صنع الق اررات

52

6

السلم اإلدارى ( الهيكل الوظيفى ) لدائرة التربية والتعليم بوكالة

75

الغوث الدولية فى محافظات غزة .
7

توزيع مديرى المدارس فى عينة الدراسة بحسب المنطقة

125

التعليمية والمرحلة الدراسية
8

األوزان النسبية لمجاالت االستبيان ( فعالية القيادة التربوية)

136

9

األوزان النسبية لمجاالت االستبيان ( الصعوبات)

160

ن

قائمة الملحق
الموضوع

الصفحة

رقم الملحق
1

االستبانة الموجه لمديرى المدارس فى صورتها النهائية بعد

194

2

االستبان الموجه لمديرى المناطق التعليمية ( الصعوبات ) فى

200

التحكيم

صورته النهائية بعد التحكيم
3

كشف بأسماء السادة المحكمين

203

4

قائمة أسماء المناطق التعليمية بوكالة الغوث فى غزة

204

5

المهام اإلدارية والفنية لمديرى المناطق التعليمية

205

6

المقابلة الشخصية مع رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة

207

الغوث ( محافظات غزة )
7

210

كتاب تسهيل مهمة الباحث

س

ملخص الدراسة
فاعلية القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث من وجهة نظر مديرى
المدارس بمحافظات غزة
هدفت الدراسة التعرف إلى الدرجة التقديرية لفاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزة

التعليمية بوكالة الغوث من وجهة نظر مديري المدارس بمحافظات غزة  ،كما هدفت التعرف إلى
الصعوبات التي قد تحد من درجة فاعلية القيادة التربوية لمديري المناطق  ،وكذلك الكشف إن
كانت هناك فروق ذات دال لة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة للفعالية تعزى
إلى المتغيرات ( النوع االجتماعي  ،المؤهل العلمي  ،المرحلة الدراسية  ،المنطقة التعليمية )

ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفى التحليلي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات فى

وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها .
كما وقام الباحث ببناء وتصميم استبانتين  ،إحداها للتعرف إلى درجة الفعالية التربوية لمديري

المناطق التعليمية تكونت من (  ) 86فقرة موزعة فى أربعة مجاالت هى  ( :التخطيط – صناعة
الق اررات – التوجيه واالشراف – تقويم األداء )  ،والثانية للتعرف إلى الصعوبات التي تحد من
درجة فاعلية القيادة التربوية تكونت من (  ) 86فقرة موزعة على المجاالت األربعة .

ولقد تم التأكد من صدق االستبانة وثباتها بعرضها على مجموعة من المحكمين المختصين

بأصول التربية  ،ثم تطبيقها على عينة استطالعية تكونت من (  ) 06مدي ار ومديرة من مجتمع
الدراسة .
ولقد قام الباحث بتطبيق االستبانة األولى على عينة تكونت من (  ) 262مدي ار ومديرة من

أفراد مجتمع الدراسة  ،واالستبانة الثانية على جميع مديرى المناطق التعليمية  ،ثم قام بتحليل
استجابات أفراد العينة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ( . ) SPSS
ولقد أظهرت الدراسة النتائج التالية :
أوال  :الدرجة الكلية لفعالية القيادة التربوية لمديرى المناطق التعليمية جاءت متوسطة بوزن نسبى
بلغ ( )%5.76حيث كانت األوزان النسبية للمجاالت على النحو التالى :
 درجة فعالية التخطيط لمديري المناطق التعليمية جيدة وحصلت على المرتبة الثانية بوزننسبي بلغ (. )%9.67

 درجة فعالية صناعة الق اررات لمديرى المناطق التعليمية بوزن نسبي بلغ (  ، )%86.6فىالمرتبة الرابعة .

 درجة فعالية التوجيه واإلشراف لمديري المناطق التعليمية بوزن نسبي بلغ (، )%62.8فى المرتبة األولى.ع
 درجة فعالية تقويم األداء لمديري المناطق التعليمية بوزن نسبي بلغ( ،)%86فى المرتبةالثالثة

ع

ثانيا  :الصعوبات التى تحد من فعالية القيادة التربوية فقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلى :
 ا لدرجة الكلية للصعوبات التي تحد من فاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزةالتعليمية بوكالة الغوث من وجهة نظرهم ،مرتفعة بوزن نسبى ( ، )%61حيث جاءت
األوزان النسبية للمجاالت على النحو التالى:

 الصعوبات المتعلقة بالتخطيط بوزن نسبي ( ، )%86الصعوبات المتعلقة بصناعةالق اررات بوزن نسبي ( ، )%88.6الصعوبات المتعلقة بالتوجيه واإلشراف حصل على
أعلى وزن نسبي ( ، )%66.0الصعوبات المتعلقة بتقويم األداء بوزن نسبي بلغ

(. )%60.6

ثالثا  :متغيرات الدراسة  ،فقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلى :
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري المدارس لمستوى فاعليةالقيادة التربوية لمديري مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى إلى متغير النوع
االجتماعى لصالح المديرين الذكور  ،وذلك في جميع مجاالت االستبيان ،وفي الدرجة

الكلية لالستبيان.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري المدارس لمستوى فاعليةالقيادة التربوية لمديري مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى إلى متغير المؤهل

العلمي لصالح المديرين حملة الدراسات العليا ،وذلك في مجال التوجيه واإلشراف.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري المدارس لمستوىفاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى إلى متغير

المؤهل العلمي ،وذلك في مجاالت فاعلية التخطيط وصناعة الق اررات وتقويم األداء وفي
الدرجة الكلية لالستبيان .
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري المدارس لمستوىفاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى إلى متغير

المرحلة الدراسية ،ومتغير المنطقة التعليمية وذلك في جميع المجاالت وفي الدرجة
الكلية لالستبيان.

ف

وفى ضوء تلك النتائج اقترح الباحث مجموعة من التوصيات مرتبطة بالنتائج من أهمها :
 التوجه نحو الالمركزية في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة ألنذلك يدعم فاعلية القيادة التربوية  ،فالمركزية هي من المشكالت الرئيسية التي تواجه
مديري المنطاق التعليمية .

 تخفيف األعباء اإلدارية والمهام الفنية الملقاة على كاهل مديرى المناطق التعليمية عبرتعيين نائب فني ونائب إداري .
 إعداد خطة تدريب قصيرة المدى خاصة بمديري المناطق التعليمية  ،بحيث تحتوى علىمجموعة من الفعاليات التدريبية مثل  :البرامج التدريبية القصيرة  ،والحلقات التطبيقية ،

وورشات العمل  ،بهدف رفع كفاءة مديري المناطق التعليمية التي بينتها نتائج الدراسة
الحالية .
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Abstract
The effectiveness of the educational Leadership for Principaly of Area
Educational officer in UNRW according to the School Principals Point of
view in Gaza Governorate.
The study aimed at knowing the degree effectivenss leadership is regarding Gaza strip
areas directorate of UNRWA schools, from the principals’ point of view. lt also aimed
at discovering the difficulties that limit the degree of pedagogical leadership of Gaza
areas directorate . The study also investigated if there were statistical differences
between the means of the sample members according to certain chosen (gender,
academic qualifications, educational phase, and district). In order to achieve this
purpose, the researcher used the descriptive analytical approach that suits the kind of
studies, describes the phenomenon, analyses the data and shows the relationship
between the components.
The researcher designed two questionnaires: the first aimed to identify the degree of
educational effectiveness of Gaza strip schools districts principals. It consisted of
(68) item distributed according to 4 fields: (planning- decision making- orientation
and supervision- performance correction). The second one identified that affect the
educational effectiveness role and consisted of (60) items distributed among the
same 4 fields Both validity and reliability of the questionnaire have been applied by
education assets specialists, then the questionnaire was applied to a pilot sample that
consisted of (30) male and female principals from the study community .
The researcher applied the first questionnaire on a sample of (202) individual
consisting of directors from the study communtiy, while the second questionnaire
was applied on school districts principals . The, answers were analyzed by the wellknown statistical program (SPSS)
.
The study showed the following result:
The total degree of educational effectiveness of areas directorate principals was
moderate and reached a relative percentage weight of (67.5%), whereas the relative
percentages of different fields were as fllows:
-The degree of planning effectiveness was scored a good rank with a percentage
weight of (71.9%) and came in second place.
-The degree of direction-making effectiveness scored a good value with a percentage
weight of (60.7%) and came in fourth place.
-The degree of orientation and supervision effectiveness scored a good status with a
percentage weight of(72.6%) and came in first place .
- The degree of performance-correction effectiveness scored (65%) and came in third
place.
As for the difficulties that limit the educational leadership effectiveness, the
results showed the following:
* The overall degree of difficulties that limit the effectiveness of educational
leadership role of Gaza Strip areas directorates principals, from their point of view,
was relatively high with a percentage weight of (71%), where the relative percentage
weights of the fields as follows:
* Difficulties of planning process scored a relative weight of (67%), while difficulties
in making decisions scored a relative weight of (66.8%), difficulties related to the
orientation and supervision scord the highest relative weight of (77.3%), difficulties
in performane-evaluation scord a relative weight of (73.0%).
As for the variables of the study, the study results showed the following:

-The were statistical significant differences between the means estimates from schools
administrators to the level of educational leadership effectiveness of Gaza Relief
Agency educational directorates managers attributed to the variable of gender, in
favor of male principal, in all field of the questionnaire, and in the total score as well.
-There were statistical significant differences between the means estimated from
schools administrators to the level of educational leadership effectiveness of Gaza
Relief Agency educational directorates managers attributed to the variable of
educational qualification in favor of high-certifcate holders in the field of orientation
and supervision.
-There were no statistical significant differences between the means of schools
administrators to the level of educational leadership effectiveness of Gaza Relief
Agency educational directorates managers attributed to the variable of academic
qualification, in the fields of effective planning and decision-making as well as
performance-correction of the total score of questionnaire.
- There were no statistical significant differences between the means of school
administrators to the level of educational leadership effectiveness of Gaza Relief
Agency educational directorates managers attributed to the variable of educational
grade and schools district and in all areas and in the total score of a questionnaire.
In light of these findings the researcher suggested a set recommendations
including :
 Steering twards decentralization in educational and pedagogical department of
UNRWA schools districts because that supports the efficacious of educational
leadership role due to problems that associate centralization>
 Reducing administrative burdens and technical tasks entrusted to educational
areas directorates through assigning a vice-principal a vice-technical as well .
Preparing a short-term plan to areas directorates principals containing a variety
of training activities such as : short training programs, applicable rings and
workshops in such a way that would raise the effectiveness of areas directorates
principals role as outlined through the recent study results.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة:
كانت التربية وما تزال طريق األمم الى المستقبل  ،ومن المشهور أن النظام التربوي أحد
األنظمة االجتماعية المهمة  ،بل هو العمود الفقري لبقية األنظمة االجتماعية ،لما له من أهمية
كبرى في حياة المجتمعات وسر نهضتها وتقدمها  ،والنظام التربوي كغيره من األنظمة ال يقوم
عموده وال تؤدى رسالته حتى تكتمل حبات عقده  ،وتمسك بزمامه قيادة تربوية فاعلة قادرة على

تشخيص الداء ومكامن الخلل  ،وتجاوز كل المعوقات والتحديات  ،وبما أنا نعيش ثورة تكنولوجية
وتفج ار معرفيا متناميا  ،وتحوالت وتغيرات متسارعة ،وأصبحنا نعيش في قرية كونية صغيرة ،فقد
صار لزاما على المؤسسات التربوية مجاراة التغيرات الجديدة ومواجهة متطلبات العصر الحديث
من خالل تطوير وتنمية قياداتها التربوية  ،ورفع كفاءتها وزيادة فاعليتها  ،لتتمكن من الوصول
إلى بر األمان .
ولقد فرضت التطورات الحديثة  ،والتحديات الى زيادة الحاجة الى إدارة قوية  ،ومرنة تستطيع
مواجهة هذه التحديات بنجاح  ،كما فرضت الحاجة الى نوعية من األفراد لديهم الخبرة  ،والعلم ،

والقدرة على التأثير فى إدارة الجهاز اإلدارى  ،فهى تحتاج كما يقول ( أوردى تيد ) إلى أن تقاد
أكثر من أن تدار  ( .الغامدى ) 1 : 2006 ،

ونظ ار لألهمية التي يحتلها التطوير والتغيير والتجديد في المؤسسات التنظيمية وما يتطلبه من
تغيير في المهام والمسئوليات لتتناسب واالحتياجات الجديدة ،والذي أصبح هدفا تسعى أي
مؤسسة إلى تحقيقه خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات العالمية في مختلف البيئات
االجتماعية والثقافية  ،وقد حازت القيادة على أهمية كبيرة في الفكر اإلداري المعاصر  ،فظهرت

نظريات ودراسات ميدانية وأبحاث حول مفهوم القيادة حتى أصبحت القيادة من المواضيع الهامة
خاصة لما تشهده المؤسسات من تطورات وتغيرات وتحديات وتنافس وتزايد المشكالت وتعقدها ،
األمر الذي يتطلب قيادات فاعلة .

ويرى الباحث أن القيادة جوهر العملية اإلدارية وقلبها النابض ،ويمكن تشبيهها كالدماغ بالنسبة
لإلنسان  ،وتعد القيادة الفاعلة إحدى المميزات الرئيسة التي يمكن بواسطتها التمييز بين
المنظمات الناجحة وغير الناجحة .

إن جوهر العمل اإلدارى للقائد التربوى ينصب على وظائف التخطيط  ،ومراقبة التنفيذ  ،وادخال
التحسينات المتنوعة على طريق األداء  ،وكل هذا يتطلب مهارات إدارية عالية لدى قادة العمل
التربوى لخلق بيئة صالحة تمكنهم من مواجهة التحديات  ،والتغييرات السريعة التى تجرى حولهم

 ،وتستدعي االهتمام  ،والعناية بنمو مصادرهم البشرية من هيئة تدريس  ،واداريين  ،وموظفين ،
وطلبة ،بجانب اتخاذ خطوات مناسبة لتطوير فاعلية العاملين  ،وتكيفهم مع المتطلبات المتجددة،
2

والتحديات التي بمعنى تطوير  ،تواجههم ،وهذا ما اصطلح على تسميته بتطوير العاملين
وتحسين قدراتهم ليتعاملوا مع مسئولياتهم القائمة الجديدة(.الطويل. ) 409 : 2001 ،
وفى إطار مسؤوليات القيادات التربوية اإلدارية ،ومهاراتها ،وفي ضوء المتغيرات والتحديات
السلبية ،واإليجابية التي يعيشها العالم المعاصر ،والتي شملت جميع مجاالت الحياة ،وخاصة
مجال التربية والتعليم ،تأتي الحاجة للقادة التربويين اإلداريين ليكونوا على قمة جميع مؤسساتنا
التربوية ،حيث لم تعد إدارة المؤسسة التربوية تهدف إلى تسيير شؤون المؤسسة التربوية بشكل

روتيني وفق قواعد  ،وتعليمات محددة ،واجراءات  ،وأساليب تقليدية ،بل أصبحت قيادة تربوية،
تهدف إلى توفير جميع الظروف  ،واالمكانيات التى تساعد على تحقيق األهداف المنشودة ،
قادرة على اإلبداع  ،والتطوير فى الوسائل  ،واألساليب التربوية  ،والتعليمية  ،واإلدارية ،
واستشراف المستقبل  ،وتحدياته  ( .البدرى . ) 71 – 69 : 2001 ،

و تلعب وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين دور مهم وبارز في تخفيف
معاناة الالجئين عبر تقديم الخدمات في مجاالت عديدة تضمنتها برامجها المتنوعة للمجتمع
الفلسطيني منذ ما يقارب الستة عقود  ،وما تزال تتجاوب مع التغيرات والتطورات واإلصالحات

التي تتطلبها المرحلة ،والتي كانت على الدوام شريكا أساسيا ومحوريا فيها ،وكذلك استحداث
العديد من البرامج مما ساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة مجتمع الالجئين عبر االرتقاء
به  ،خاصة في العملية التعليمية التي يخصص لها الحصة الكبرى من موازنة األونروا .

ويعمل برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث على تحسين النظام التعليمى وتطويره فى النواحي
اإلدارية والفنية وفى هذا االتجاه استحدث نظام المناطق التعليمية حيث قسم محافظات غزة الى

(  ) 11مناطق تعليمية وعين مدير لكل منها .
ومن خالل عمل الباحث معلما فى مدارس وكالة الغوث وجد فرقا بين الواقع والمأمول فى
ممارسات القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية  ،والمتأمل للواقع القيادى التربوى الذى

ُيمارس ضمن مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث يلمح ضعف ممارسة هذا الدور .
واستنادا الى المبررات الورادة فى المقدمة  ،ونتيجة لما أسفرت عنه نتائج بعض الدراسات
المحلية السابقة من أن درجة ممارسة القيادة التربوية لم تبلغ المستوى المطلوب كدراسة الدجنى (

 ، ) 2010ودراسة الحديدى (  ، )2009ودراسة شحادة (  ، ) 2008وكذلك نتائج بعض
الدراسات العربية

كدراسة على (  ، ) 8002ودراسة عزالدين (  ، )2007ودراسة

عليمات( ،)2001وبالتالى البد من تطوير فعالية القيادة التربوية فى المؤسسات التعليمية  ،ولكى

يتم ابراز الصورة الحقيقية لدرجة فعالية القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث
 ،رأى الباحث أهمية التوصل الى مقياس يهدف الى قياس درجة ممارسات القيادة التربوية
لمديرى المناطق التعليمية فى مجاالت التخطيط وصناعة الق اررات والتوجيه واالشراف وتقويم
األداء .
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وانطالقا من المبررات السابقة  ،وعدم وجود دراسات – على حد علم الباحث – التى اهتمت
بهذا الموضوع على مستوى وكالة الغوث الدولية  ،نظ ار لحداثة نظام المناطق التعليمية بها ،
وهذه األسباب مجتمعه ما دعا الباحث للقيام بهذه الدراسة  ،بهدف التعرف على درجة فعالية
القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث  ،وتقديم توصيات واقتراحات قد

تساهم فى تأدية مهامهم بمستويات أدائية تضمن تحقيق األهداف التربوية واعطاء نتاجات
تربوية مرغوبة بدرجة من الكفاءة واإلنتاجية.

4

 1-1مشكلة الدراسة :
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي -:
ما فاعلية القيادة التربويـة لمـدير منـاط زـ ة التعليميـة بوكالـة المـوو مـ ور ـة ن ـر مـدير
المدارس بمحاف ات ز ة ؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيسى األسئلة الفرعية التالية :
 -1مااا الدرجااة التقديريااة لفاعليااة القيااادة التربويااة لمااديري مناااطق غ ازة التعليميااة بوكالااة الغااوث ماان

وجهة نظر مديري المدارس بمحافظات غزة ؟

 -8هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(00،0

) باين متوساطات درجاات

تق اادير أفا اراد العين ااة لدرج ااة فاعلي ااة القي ااادة التربوي ااة تع اازى إل ااى متغيا ارات ( الن ااوع االجتم اااعى ،

المؤهل العلمى  ،المرحلة الدراسية ) ؟

 -3مااا الص ااعوبات الت ااي تح ااد م اان درج ااة فاعليااة القي ااادة التربوي ااة لم ااديري من اااطق غا ازة التعليمي ااة
بوكالة الغوث من وجهة نظرهم ؟
 -4ماا السابل المقترحاة لتحسااين فاعلياة القياادة التربويااة لماديري المنااطق بوكالااة الغاوث مان وجهااة

نظر مديري المدارس بمحافظات غزة ؟
 2-1أهـداف الدراسة :

تتحدد أهداف الدراسة الحالية فيما يلى :
 -1التعرف الى درجة فاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غازة التعليمياة بوكالاة الغاوث مان
وجهة نظر مديري المدارس بمحافظات غزة .

 -8الكشف عما اذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عناد مساتوى الداللاة(00،0

)

باين متوساطات تقااديرات العيناة حااول درجاة فاعلياة القيااادة التربوياة تعاازى إلاى متغيارات (
النوع االجتماعى  ،مؤهل المدير  ،المرحلة الدراسية ) .

 -3الكشف عن أهم الصعوبات التي قد تحد من درجة فاعلية القيادة التربوية لمديري
مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث من وجهة نظر مديري المدارس بمحافظات غزة .

 -4صياغة بعض التوصيات و المقترحات التي قد تساهم فاي تحساين فعالياة القياادة التربوياة
لمديري المناطق التعليمية بوكالة الغوث بمحافظات غزة .
 3-1أهمية الدراسة :
يحتل مديرو المناطق التعليمية المواقع القيادية المهمة في الميدان  ،ويتحملون من أجل ذلك
المسؤوليات اإلدارية ،والتربوية من أجل اإلشراف على تنفيذ الخطط والسياسات ،والبرامج التربوية

بالمناطق التعليمية .

كما تظهر أهميتها فى اآلتى :
5

في حدود علم الباحث تعتبر هذه الدراسة األولى التي تتناول موضوع القيادة التربوية لمديريالمناطق التعليمية بوكالة الغوث في محافظات غزة .
 -قد تفيد المسئولين التربويين بوكالة الغوث التخاذ التدابير الالزمة من أجل تطوير ورفع كفاءة

مديري المناطق التعليمية مما يسهم في تجويد العملية التربوية .

 يتوقع أن تفيد هذه الدراسة القادة التربويين ( مديري المناطق التعليمية بوكالة الغوث ). قد تسهم هذه الدراسة في التعرف إلى الصعوبات التي تحد من فعالية مديري المناطق التعليمية.

 لمديري المدارس من خالل تشجيعهم على االطالع على طبيعة عمل مديري المناطق التعليميةومساعدتهم على أداء عملهم على أكمل وجه .
 -قد تثير نتائج الدراسة الحالية  ،اهتمام الباحثين لدراسة جوانب أخرى في موضوع القيادة

التربوية لمديري المناطق التعليمية  ،لم تشملها أهداف هذه الدراسة .

 طلبة الدراسات العليا من خالل اإلطالع واالستفادة من مجريات الدراسة وموضوعها . 4-1حدود الدراسة :
تشمل هذه الدراسة الحدود التالية :

 . 1حد الموضوع  :اقتصرت هذه الدراسة على التعرف إلى درجة فعالية القيادة التربوية
والصعوبات التى يواجهها مديري المناطق التعليمية بوكالة الغوث المتعلقة ب ا  :التخطيط ،
صناعة الق اررات  ،التوجيه واإلشراف  ،وتقويم األداء .
.2الحد المكاني  :اقتصرت الدراسة الميدانية على محافظات غزة .
.3الحد المؤسسي  :اقتصرت الدراسة الميدانية على المدارس االبتدائية واإلعدادية في المناطق
التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية .
 . 4الحد البشرى  :اقتصر تطبيق هذه الدراسة على مديري ومديرات المدارس ومديرى المناطق
التعليمية .
 . 5الحد ال مانى  :تم تطبيق الدراسة الميدانية في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام
الدراسي (  )2012 / 2011م .
 5-1مصطلحات الدراسة :
 . 1الفعاليــة  :عرفهااا (الفااتالوي  )2003 ،بأنهااا "العماال بأقصااى الجهااود إلااى تحقيااق الهاادف عاان
طريق بلوغ المخرجات المرجوة وتقويمها بمعايير وأسس البلوغ" (الفتالوي) 2003: 19 ،

وعرفهاااا ( بصا ااوص  1402 ،ه)  :بأنهاااا " الما اادى الا ااذى تصااال إليا ااه فا ااى تحقيا ااق األها ااداف " (

بصوص )25 : 1408 ،
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ويعــرف الباحــو الفعاليااة إجرائيااا بمااا يتوافااق مااع موضااوع الد ارسااة الحاليااة بانهااا  " :ماادى نجاااح
مااديرى المناااطق التعليمي ااة بوكالااة الغااوث الدولي ااة بمحافظااات غ ازة ف ااى تحقيااق األهااداف التعليمي ااة
التعلمي ااة بص اافة عام ااة  ،والقي ااام بالمه ااام الموكل ااة إل اايهم م اان خ ااالل التخط اايط ،وص ااناعة القا ا اررات
،والتوجيه واإلشراف ،وتقويم األداء بشكل خاص  ،وذلك للوصول الى األهداف المرجوة " .
 . 2القيادة :

عرفها الحربي (  ) 2004بأنها  ":العنصر اإلنساني الذي يربط أفراد الجماعة بعضهم مع بعض
ويحفزهم على تحقيق األهداف المرجوة حيث تعتبر عنص ار فاعال ومؤث ار في أي منظمة تعليمية
والتي بدورها تنعكس على فاعليتها " (الحربي . ) 10 : 2004 ،

وعرفها (الحمادى " : )2006،بأنها القدرة على التأثير في اآلخرين ،وتحريكهم نحو تحقيق
األهداف" (الحمادي) 6 : 2006 ،
فيما عرفها ( ) Chuang, 2005بأنها " :السلوك الفردي لتوجيه مجموعة من أجل تحقيق
الهدف المشترك" )Chuang, 2005: 3( .

وعرفها ( طشطوش " )2009،هي نشاطات وفعاليات ينتج عنها أنماط متناسقة لتفاعل الجماعة
نحو حلول المشاكل المتعددة  ،أو هي نشاط أو حركة تحتوى على التأثير في سلوك الناس
اآلخرين أفرادا أو جماعات نحو تحقيق أهداف مرغوبة  ( .طشطوش ) 23 -22 : 2009 ،

ويعرف الباحو القيادة إجرائيا بما يتوافق مع موضوع الدراسة الحالية بانها  " :قدرة مديرى
ً
المناطق التعليمية بوكالة الغوث فى محافظات غزة على التأثير فى العاملين فى المنطقة
التعليمية من خالل التخطيط وصنع الق اررات والتوجيه واالشراف وتقويم األداء فى جو تسوده
المودة واإلخاء والتآلف إلنجاز األهداف المنشوة من العملية التعليمية التعلمية".

 . 3القيادة التربوية :

يعرفها ( أسعد  ) 2005 ،بأنها  " :العمل المشترك الذي تقوم به الجماعة بغية الوصول إلى
األهداف المحدودة للمؤسسة في جو تسوده المودة واإلخاء والتآلف " ( أسعد .) 118 :2005 ،
وعرفها (عباس  )2004،بأنها  " :كل نشاط اجتماعي هادف يدرك فيه القائد أنه عضو في

جماعة يرى مصالحها ويقدر أمورها ويهتم بأفرادها ويسعى لتحقيق مصالحها عن طريق التفكير
والتعاون فى رسم الخطط وتوزيع المسئوليات حسب الكفايات واالستعدادات البشرية واإلمكانيات
المادية المتاحة " ( عباس ) 158 :2004 ،
ويعرف الباحو القيادة التربوية إجرائيا بأنها  " :القدرة التي يتميز بها مدراء المناطق التعليمية
بوكالة الغوث في محافظات غزة في التأثير على مرؤوسيهم لتوجيههم بطريقة يتسنى بها كسب

احترامهم ووالئهم وشحذ هممهم وخلق التعاون بينهم  ،وتدريب األفراد بما يناسبهم من مهارات
مطلوبة ألداء أعمالهم على أكمل وجه فى سبيل تحقيق األهداف المرجوة من العملية التعليمية" .
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 .4مديرى المناط التعليمية :
كل
يعرفهم الباحث إجرائيا بأنهم  " :موظفون في برنامج التعليم بوكالة الغوث الدولية  ،يدير ٌ
منهم منطقة تعليمية مكونة من مدارس ابتدائية واعدادية  ،ذكور واناث ومشتركة  ،لهم حرية
الحركة والمسئولية وضبط األمور اإلدارية لكافة العاملين في هذه المدارس  ،وشؤون الطالب

واالتصال مع المجتمع المحلى واإلدارة العامة لوكالة الغوث  ،والتنسيق مع كافة الجهات
الحكومية  ،والمؤسسات الخاصة لما يحقق األهداف و يعود بالنفع على المنطقة التعليمية " .
 . 5مدير المدرسة :
يعرف مدير المدرسة بأنه  ":المسئول األول في مدرسته وهو المشرف على جميع شؤونها التربوية
والتعليمية واإلدارية واالجتماعية والقدوة الحسنة لزمالئه ،ويؤثر على سلوك وتوجهات العاملين من
حوله إلنجاز أهداف محددة " (و ازرة التربية والتعليم.)12 :2008 ،
 . 6وكالة الموو الدولية ( األونروا ) :
عرف النداء الطارئ لألونروا للعام  2012وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينين ( األونروا ) بأنها  " :أكبر برنامج لألمم المتحدة في الشرق األوسط  ،وهى تعزز
الرفاه والتنمية اإلنسانية والحماية لالجئين الفلسطيني في األردن ولبنان وسوريا واألرض

الفلسطينية المحتلة .
األونروا من خالل تفويضها تساعد  5ماليين الجئ مسجل  ،عن طريق تزويدهم بخدمات

التنمية اإلنسانية في التعليم األساسي والمهني  ،والرعاة الصحية األولية  ،وشبكات األمان
االجتماعي  ،والدعم المجتمعي وتحسين المخيمات  ،والقروض البسيطة  ،كما يشمل دور
األونروا الحماية لتعزيز احترام حقوق اإلنسان لالجئين الفلسطينيين  ( .النداء الطارئ لألونروا

عام ) 1 :2012

 .7مدارس وكالة الموو :
أي مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليها وكالاة غاوث وتشاغيل الالجئاين
الفلس ااطينيين  ،وتق ااوم بت اادريس المنه اااج المتبا ااع ف ااي الم اادارس الحكومي ااة  ( .و ازرة التربي ااة والتعلا اايم

العالي . )5 : 2007 ،
 . 8محاف ات ز ة :

هاي جاازء مان السااهل السااحلي تبلااغ مساااحته ( )365كام  ،ويمتااد هاذا الجاازء ع2لاى الشاااطئ الشاارقي
للبحاار المتوسااط بطااول ( )45كاام  ،وبعاارض مااا بااين (  )12-6كاام  ،ومااع قيااام الساالطة الفلسااطينية
تم تقسيم قطاع غزة إداريا إلى خماس محافظاات هاي  :شامال غازة  ،غازة  ،الوساطى  ،خاان ياونس

 ،رفح ( .و ازرة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية .) 14 : 197 ،
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الفصل الثانى
اإلطار الن رى
تم يد :
يعتبر هذا الفصل بمثابة األساس الفلسفى الذى سيستند إليه الباحث فى دراسته  ،فهو
قاعدة من المعلومات تكسبه فكرة عامة وشاملة عن موضوع الدراسة  ،ويعتمد عليها فى بناء
أداتها وتفسي ر نتائجها  ،وسيعرض الباحث هذا الفصل فى المحاور التالية :
 المحور األول  :ينقسم الى جزأين هما :
 القيادة القيادة التربوية المحور الثانى  :يتعلق بوظائف القيادة و ينقسم الى :
 التخطيط . صناعة القرارات . التوجيه واإلشراف . تقويم األداء . المحور الثالث  :وكالة الغوث الدولية وبرنامج التربية والتعليم
 تاريخ األونروا وتأسيسها . -برامج األونروا .

 برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية . الهيكل الوظيفي في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث . -المناطق التعليمية بوكالة الغوث الدولية .
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الفصل الثانى
اإلطار الن رى
المحور األول :
يتناول الباحث في هذا الفصل موضوع القيادة التربوية  ،من حيث تعريفها ومفهومها ،
إضافة إلى ( أهميتها  -مصادرها ومبادئها  ... -أنماطها و نظرياتها )  ،ثم يتناول بش ئ
من التفصيل سمات وصفات وأدوار القائد التربوي الفعال من حيث المؤهالت والخصائص
والمهارات  ،كما ونتعرف من خالله على تمييز القيادة والمفاهيم المتداخلة معها مثل اإلدارة

والرئاسة والزعامة .
أو ًال  /القيادة

القيادة ضرورية فى جميع المؤسسات على اختالف أنواعها  ،وتتجلى أهميتها فى كل

المجاالت اإلدارية ا لتى تشمل التخطيط وصناعة الق اررات والتوجيه واالشراف وتقويم األداء  ،فهى
فن وعلم وموهبة ودراية وخبرة وممارسة .
نشأة القيادة  :تقوم القيادة بدور هام ومحوري في المنظمة التربوية  ،ليس ذلك فحسب  ،بل
وتدور عليها رحى العملية التربوية برمتها  ،لما لها من أثر كبير في تحسين مستوى العمل

التربوي وتطوره وتمكينه من تحقيق أهدافه واستراتيجياته  ،كما أنها تعد المعيار الذي يحدد على
ضوئه نجاح المؤسسة التربوية .
ولم يستطع الفكر اإلداري المعاصر بالرغم من الفيض المتزايد في األبحاث والدراسات
القيادية أن يهتدي إلى موقف محدد تجاه حقيقة نشأة القيادة وظهورها  ،إال أنه قد أفرز لنا عددا

من نظريات القيادة المتباينة التي ادعت كل منها تفسي ار لنشأة القيادة وظهورها  ،يختلف عن
تفسيرات غيرها من النظريات  ( .أبو عايد . ) 25 :2006 ،
واذا رجعنا إلى الفكر اليوناني والالتيني كنقطة انطالق لتحديد معنى القيادة  ،لوجدنا أن كلمة

قيادة (  ) Leadershipمشتقة من الفعل " يفعل أو يقوم بمهمة ما "  _ .وذلك كما ذكر (

 ) Arendtألن الفعل اليوناني (  ) Archeinبمعنى يبدأ أو يقود أو يحكم  ،يتفق مع الفعل
الالتيني (  ) Agereومعناه يحرك أو يقود  .وكان االعتقاد السائد في الفكريين يقوم على أن كل
فعل من األفعال السابقة ينقسم إلى جزأين  :بداية يقوم بها شخص واحد  ،ومهمة أوثي-ش\

عمل ينجزه آخرون  .وذهب " آردنت " إلى أن العالقة بين القائد واالتباع تنقسم إلى وظيفتين
متباينتين  :وظيفة إعطاء األوامر وهى من حق القائد  ،ووظيفة تنفيذ األوامر وهى واجبة على
إتباعه  ( .حسن ) 18 : 2004 ،

ويمكن القول أن ما من مجموعة بشرية إال ويوجد بينها قائد يدير أمورها ويمتلك زمام المبادرة

فيها  ،فالقيادة كلمة تتداول قديما وحديثا ولكنها اشتهرت قديما وارتبطت بالحروب والمعارك
حيث كانت االنتصارات في الحروب سببا رئيسيا في إظهار مواصفات القائد وشخصيته  ،ولقد
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شهد العالم قيادات كثيرة سجلها التاريخ ولكن ثبت بما اليدع مجاال للشك أن أفضل قيادة شهدها
التاريخ ولن يشهد لها مثيل هي قيادة الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم حيث جمع فيها بين
القوة العسكرية والجوانب اإلنسانية والتربوية  ( .الرشايدة . ) 115 : 2009 ،

تعريف القيادة ( لمة )  :حسب لسان العرب البن منظور ،فالقيادة من قاد ،يقود ،قود ،يقود
الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها ،فالقود من أمام والسوق من خلف ،ويقال أقاده خيال بمعنى

أعطاه إياها يقودها ،ومنها االنقياد بمعنى الخضوع ،ومنها قادة وهو جمع قائد ( .ابن
منظور. ) 315 : 2000،

القيادة ( اصطالحاً ) :تعدد وجهات النظر في محاوالت تعريف القيادة وتحديد مفهومها ، ،

باعتبارها أحد الركائز األساسية في العملية التربوية ،واتضح جليا من خالل اإلطالع على األدب
التربوي عدم االستقرار على تعريف محدد و جامع ،نظ ار الختالف وجهات النظر والمدارس التي

ينتمون إليها والتي تفاوتت مجاالتها وتركيزها من حيث الجانب السلوكي تارة والجانب اإلداري
تارة أخرى إضافة إلى الجانب اإلجتماعى ،مما أنتج تعريفات كثيرة جدا نستعرض فيما يلي

البعض منها :

 عرفها ( مرسى  ) 2001،بأنها " السلوك الذي يقوم به الفرد حين يوجه نشاط جماعة نحوهدف مشترك " ( مرسى . )141 : 2001 ،

 وذكر (أحمد )2002،أهم تعريف للقيادة حسب رأيه بأنها " بأن القيادة مجموعة سلوكيات أوتصرفات معينة تتوافر في شخص ما  ،ويقصد من ورائها حث الموظفين على التعاون من أجل

تحقيق األهداف المعينة للعمل" ( أحمد. ) 89 :2002،
 ويعرفها (على )2002،بأنها " الجسر الذي يستعمله المسئولون ليؤثروا على سلوك وتوجيهاتالمرؤوسين ليربطوا به بين تحقيق أهداف المؤسسة وأهداف الفرد  ،وهى ذلك السلوك الذي يقوم

به شاغر مركز الخالفة في أثناء تفاعله مع غيره من أفراد المجموعة " (على-24 : 2002 ،
. ) 25
 ويعرفها (على )2002،بأنها " الجسر الذي يستعمله المسئولون ليؤثروا على سلوك وتوجيهاتالمرؤوسين ليربطوا به بين تحقيق أهداف المؤسسة وأهداف الفرد  ،وهى ذلك السلوك الذي يقوم

به شاغر مركز الخالفة في أثناء تفاعله مع غيره من أفراد المجموعة " (على- 24 : 2002 ،
. ) 25

 ويذكر (أحمد ،وحافظ  ) 8003 :تعريف ( كونتر وأوندل ) للقيادة بأنها " القدرة على إحداثتأثير في األشخاص عن طريق االتصال بهم وتوجيههم لتحقيق أحد األهداف " ( أحمد،وحافظ ،

. ) 59 : 2003

 -كما اعتمد( حسن  ) 8004 ،تعريف (  ) Lang ,1999للقيادة بأنها " العملية التي تهدف

إلى تحقيق األهداف المرسومة والموضوعة مسبقا للتنظيم " ( حسن . ) 19 : 2004 ،
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 ويعرفها (عياصرة  ) 8002 ،بأنها " عملية التأثير والهاب الحماس في األفراد للقيام بعملهمبحماس وطواعية دون حاجة إلى استخدام السلطة الرسمية  ،فالقيادة الحقيقة هي التي تستمد
سلطتها الفعلية من شخص القائد وخبرته وقدرته على التعامل مع األفراد بطريقة تشكل الدافع

الداخلي للقيام بالعمل من أجل تحقيق أهداف المنظمة " ( عياصرة . )34 : 2006 ،

 كما عرفها ( أبو النصر ) 2007،بأنها " عملية تفاعل بين قائد ومجموعة من التابعين فيموقف معين  ،يترتب عليها تحديد أهداف مشتركة ثم القيام باإلجراءات الفاعلة لتحقيق تلك
األهداف  ،وجوهر عملية القيادة هو قدرة القائد على التأثير في اآلخرين  ،وتحقيق النتائج

المطلوبة من خاللهم ( أبو النصر. )182 :2007 ،

وعرفها (سمارة  ،والعديلى ) 2008 ،بأنها " تأثير متبادل لتوجيه النشاط اإلنساني في سبيل
تحقيق هدف مشترك  ،أو هي المقدرة على توجيه سلوك جماعة في موقف معين لتحقيقه  ،أو
هي استمالة أفراد الجماعة للتعاون على تحقيق هدف مشترك يتفقون عليه ويقتنعون بأهميته

فيتفاعلون معا بطريقة تضمن تماسك الجماعة وسيرها في االتجاه الذي يؤدى إلى تحقيق الهدف
" ( سمارة ،والعديلى . ) 132 : 2008 ،
-كما يعرفها (عبوى  " )2010 ،مجموعة السلوكيات التي يمارسها القائد فى الجماعة  ،والتي

تمثل محصلة تفاعله مع أعضائها  ،وتستهدف حث األفراد على العمل معا من أجل تحقيق
أهداف المنظمة بأكبر قدر من الفاعلية والكفاءة والتأثير " ( عبوى . ) 19 :2010 ،

 -وذكر ( مقابلة  ) 2011 ،تعريف ( همفل ) للقيادة " على أنها نشاطات وفعاليات ينتج عنها

أنماط متناسقة يتفاعل الجماعة نحو حل المشكالت المتعددة " ( مقابلة . ) 115 : 2011 ،

 ووضع ( الطراونة  ) 2012 ،تعريفا للقيادة بأنها " قدرة الفرد في التأثير على شخص أومجموعة وتوجيههم وارشادهم من أجل كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاية
في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة " (الطراونة . ) 102 : 2012،

 وعرف (الزيان  ) 2012 ،القيادة بأنها " التأثير في الناس بحيث يلتزمون برؤية القائدواألهداف التي حددها وبالمهام التي كلفهم بها باختيارهم دونما قسر أو إجبار "  ( .الزيان

) 17 : 2012،

يرى الباحو بعد عرض التعريفات المتعددة والمتنوعة السابقة لمفهوم القيادة بأنها تركزت

على عدة جوانب مختلفة أهمها الجانب السلوكي فيما يتعلق بسلوك وشخصية القائد في التعامل
مع الجماعات والمرؤوسين  ،وخبرته وقدرته الشخصية في توجيههم وتحفيزهم وتشجيعهم نحو
بلوغ األهداف المرجوة  ،إضافة الى التركيز على الجانب اإلجتماعى من خالل معاملة الموظفين

بطريقة طيبة والحفاظ على وحدة الجماعة وايجاد التعاون المثمر بين أفرادها  ،والجانب الثالث

المتمثل في المستقبل عبر تحقيق األهداف المرسومة بعد إحداث التغيير المنشود  ،إال أن رميع
تعريفات م ور ة ن ر الباحو تتفق على وجود عناصر جوهرية تتمثل في :
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 القيادة ظاهرة اجتماعية تنشأ بوجود جماعة من األفراد . يشترط وجود شخص في الجماعة قادر على التأثير في سلوك األفراد . -تهدف إلى تحقيق أهداف معينة ( الجماعة ) .

 تتطلب توفر مقومات وسمات شخصية في القائد . الجانب اإلجتماعى عبر مجموعة القيم والتفاعل المشترك التي يسعى القائد إلى إحداثها .وعلى ما تقدم يعرف الباحو القيادة بأن ا " سلوكيات وأفعال معينة يقوم بها شخص يمتلك
مهارات وقدرات شخصية رفيعة تهدف إلى حث األفراد على التعاون والحماس من أجل الوصول

بالجماعة إلى تحقيق أهدافها وأغراضها بفاعلية وا قتدار  ،والقائد هو منظم  ،محفز  ،ملهم ،
صانع قرار ومؤثر على أفراد الجماعة " .
وفى جميع المواقف السابقة يمكن أن نتعرف على عناصر القيادة التي يعبر عن ا الشكل اآلتي :
شكل ( ) 1
عناصر القيادة
جماعة العمل
المرؤوسون

النظم
والقواعد

الهدف أو
األهداف

القائد

الموقف
السائد

المصدر  ( :فليه وعبد المريد ) 225 : 2009 ،
يالحظ من الشكل السابق تعامل القائد مع العاملين أو المرؤوسين فى المنظمة التربوية

التى يقودها  ،ويمتلك هذا القائد قدرة التأثير على توجيه المرؤوسين من أجل الوصول الى الغاية
أو الهدف الذى يسعى الجميع لتحقيقه  ،والموقف أو الظرف السائد الذى تمارس فيه القيادة ،
وفى هذا الموقف تحدث عملية القيادة .
أهمية القيادة :

إن القيادة البد منها لحياة المجتمع البشرى حتى تترتب حياتهم ويقام العدل ويحال دون أن
ضه ْم بَِب ْع ٍ
يأكل القوى الضعيف  ،قال اهلل تعالى( َوَل ْوال َد ْفع اللَّ ِه َّ
ض َل َف َس َد ِت ْاأل َْرض )
اس َب ْع َ
الن َ
(البقرة :اآلية .)151
فالقيادة بالغة األهمية وهى تلك القيادة ذات الخيال الواسع والطاقة واالبتكار التي تستطيع أن

تتخذ الق اررات الجريئة والشجاعة  ،وفى نفس الوقت الملتزمة بالنظم ( على . ) 27 :2002 ،

وهى تمثل توجيها لآلخرين إلى التصرف أو الدخول في اتجاه تعاوني فيما بينهم  ،واحداث
تغييرات إيجابية للمنظمة ( الدعيلج . )77 : 2009 ،
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لقد ذهب كثير من رجال الفكر اإلداري إلى القول بأن القيادة هي جوهر العملية اإلدارية
وقلبها النابض وأنها مفتاح اإل دارة  ،وأن أهمية مكانتها ودورها نابع من كونها تقوم بدور أساسي
يسرى في كل جوانب العملية التربوية  ،فتعجل اإلدارة أكثر دينامية وفعالية  ،وتعمل القيادة كأداة
محركة لها لتحقيق أهدافها  ،وقد أصبحت القيادة المعيار الذي يحدد على ضوئه نجاح أي تنظيم

إداري  ( .الطراونة )105 :2012 ،
وفى هذا السياق أورد (الرشايدة  )2009 ،النقاط التي تدعو إلى أهمية القيادة على النحو

التالي :

 . 1أهمية العمل الجماعي و نتائجه الجيدة مقارنة بالجهد الفردي من حيث التفاعل والتعاون
والتعامل والتفاهم المشترك بين القائد والعاملين معه .
 . 2التأثير اإليجابي من حيث تشجيع وتحفيز ودفع العاملين لبذل أقصى جهد ممكن واالستمرار

في األداء المتميز .

 . 3توجيه أداء العاملين نحو اإلنجاز والنتائج وتشجيع اإلبداع واالبتكار في العمل .
 . 4يستطيع القائد التغيير نحو األفضل بما يطبق ما لديه من أفكار وأساليب عمل جديدة .
( الرشايدة . )126 -125 :2009 ،

وذكر (حسين  )2006،أهمية القيادة في تحقيق التميز وتتمثل في :
-للقيادة دور مهم في تأكيد التميز من خالل تخفيض عدد اللوائح والقوانين المكبلة لألداء المتميز

 ،وبدال من ذلك يتم تدعيم السلوك التنظيمي المتميز من خالل احترام الذات والثقة المتبادلة بين
القائد والعاملين والقدوة الحسنة .
 تتولى القيادة مسئولية تنمية العاملين من خالل العديد من األساليب مثل المشاركة فى العمل ،وتفويض الصالحيات  ،وتحديث وتنمية قدرات العاملين .

 -يتعامل القائد مع مجموعات كثيرة من العاملين  ،والطالب  ،وأولياء األمور،والمورد ،

والحكومات ،وتسعى كل األطراف إلى تحقيق أهداف قد تتعارض مع مصالح األطراف األخرى .
 -للقيادة الحديثة دور مهم ليس فقط في تحقيق مصالح المدرسة  ،بل أيضا في تحقيق أهداف

ومصالح المجتمع ككل  ( .حسين ) 138 : 2006 ،
ويضيف (جبران  ) 2010،فى هذا المجال :

 -1ضرورية لتوجيه الطاقات والتنسيق بينها بما يضمن عمل العاملين في إطار خطة المنظمة

وتصوراتها المستقبلية.

 _2تدعيم السلوك اإليجابي والتقليل من السلبية في العمل3.
 _3مواكبة المتغيرات المحيطة ،وتوظيفها لخدمة المنظمة.
 _ 4وضع إستراتيجية راشدة في عملية تحريك محفزة نحو هدف سام.
 _ 5تنمية وتدريب ورعاية األفراد  ( ...جبران ) 10 : 2010 ،
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** مبادئ القيادة :
محور مهما ترتكز عليه مختلف النشاطات فى جميع المؤسسات على حد سواء،
ا
تشكل القيادة
وفي ظل تنامي التحديات فى عصر المعرفة والتكنولوجيا  ،مما يستدعى مواصلة البحث
واالستمرار في إحداث التغيير والتطوير ،وهذه مهمة ال تتحقق إال في ظل قيادة واعية تستند على

مبادئ وقواعد تساعدها على أداء مهمامها .

وقد حدد ( عطوى  )2010،مبادئ للقيادة وهى :
 . 1القيادة تعتمد على المشاركة والتفاعل اإلجتماعى بين الرئيس ومرؤوسيه .

 .8المركز الوظيفي ال يعطى بالضرورة القيادة فليس كل من يشغل مرك از رسميا قائدا .
 . 3القيادة في أي تنظيم أو مؤسسة ممتدة وواسعة االنتشار  ،فالقائد يمارس دوره على نوابه
الفرعيين وهؤالء يمارسون دورهم على مرؤوسيهم ويكون دور القائد أيضا عالوة على عملية
القيادة التنسيق والتنظيم داخل المؤسسة .

 . 4معايير أو مبادئ المجموعة هي من تقرر من هو القائد ،فالمجموعة تعطى القيادة
لألشخاص الذين ترى فيهم سندا لمبادئها .
 . 0مميزات القيادة ومميزات التبعية قابلة للتبادل فالقائد في موقف ما يمكن أن يكون تابعا فى

موقف آخر  ( .عطوى ) 70-69 :2010 ،

وأشار ( الخواجا  ) 2009،إلى أربعة مبادئ رئيسية  ،وهى :
أ – التواصل الصادق والصريح مع كافة العاملين  ،مما يجعلهم على علم ودراية دوما بكافة
األحداث والفعاليات واألنشطة التي تتم فيها  ،إضافة إلى تحفيزهم بصورة مستمرة  ،واشعارهم
بأنهم عناصر رئيسية في المؤسسة  ،وبأنهم محط األنظار وبؤرة االهتمام .
ب _ بناء العالقات اإليجابية الفاعلة بين كافة األطراف  ،والتي تؤكد كرامة كل فرد  ،وأهمية
دوره  ،ومشاركة الحقيقية في العمل المؤسسي المنظم .

ج _ االعتراف بجهود اآلخرين ومساهماتهم الفعلية  ،مما ينعكس أثره فى تهيئة مجموعة عمل
ملتزمة بواجباتها وأعمالها  ،وقادرة على التخطيط لمستقبلها .
د _ التحفيز الجماعي أو المكافأة الجماعية المشتركة  ،التي تنسجم مع إنجازات المجموعة أو
المنظمة  ،إذ يقوم القائد الشامل بتوزيع المكافآت المادية والمعنوية على جميع األشخاص ،

الذين ساهموا فعال في إطار العمل الجماعي في تحقيق األهداف المتفق عليها  ،وبشكل يتناسب
مع جهودهم المبذولة  ،أي أن القائد يسعى لتعميم المكاسب والنتاج على جميع العاملين ( .

الخواجا ) 25-24 : 2009 ،
** مصادر قوة القيادة :

هناك العديد من الطرق التي تساعد القيادة على أداء أدوراها المطلوبة على أكمل وجه  ،وذلك
بالمعرفة الكاملة لإلنسان ومكوناته وكيفية التعامل معه  ،ومعرفة الحاجات األساسية لألفراد
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والمجتمع  ،القيادة ال تربوية تشمل مجموعة التفاعالت بين شخصية القائد واألتباع  ،من حيث
حاجاتهم واهتماماتهم ومشكالتهم  ،وبناء العالقات بين أفرادها  ،لذلك فالقيادة الناجحة تستمد
فاعليتها من أجل تحقيق األهداف المنشودة بالعديد من المصادر التي تعينها على أداء واجباتها.
وفى هذا اإلطار عرض (القاضي  )2006 ،قوة القيادة وسلطتها ونفوذها فى التالي :

 . 1قوة الو يفة :ويقصد بها التأثير الشخصي المستمد من تملك مركز السلطة الرسمي .
 . 2قوة اإلثابة  :أي القوة الشخصية المستمدة من قدرة القائد على التحكم فى توزيع المكافآت
لقاء األعمال المرغوب فيها  ،كالحوافز المادية والمعنوية .
 . 3قوة الحسم  :ويقصد بها قدرة القائد على التحكم في التوزيعات غير المرغوب فيها لنتائج
األعمال  ،أي الحوافز السلبية .

 .4قوة الراذبية الشخصية  :وهذه تتعلق بما يمتلك القائد من خصائص جذابة تشد األفراد
للعمل معه  ،كالعالقات الطيبة  ،واالتصال الفعال  ،واهتمامه بالعالقات اإلنسانية .
 .5قوة الخبرة  :تتمثل في ممارسة القائد لقدراته وخبراته ومهاراته الكثيرة لتحقيق األهداف
المنشودة مما يجعل اآلخرين يفضلون العمل تحت قيادته  ( .القاضى ) 55 :2006 ،
كما ذكرت ( الحريري ) 2008 ،أهم مصادر قوة القيادة على النحو التالي :

أ – الخبرة  :عندما يدرك األفراد بان رئيسهم لديه مفاتيح معرفية أو خبرات متنوعة ومهارات
مختلفة تمكنهم من مساعدتهم ومن تحقيق األهداف المرجوة  ،فهذا بالطبع سيمنحه القوة في
السيطرة على زمام األمور .
ب – المكافأة  :وهى تتمثل في قدرة فرد على مكافأة فرد آخر بحيث أن هذه القوة معروفة من
قبل الطرفين  ،ويكون هناك عدم توازن في القوة .
ج _ الق رية  /القسرية  :عندما يكون شخص وليكن ( أ ) لديه القدرة على إنزال العقوبات على
شخص وليكن ( ب ) بإعطائه مهمات قد ال يرغب ( ب ) في القيام بها أو قد يحرمه من

المشاركة في نشاط معين .

د _ التشريعية  :هي المدى التي يشعر به شخص وليكن ( ب ) بأنه من المناسب والصواب أن
يقوم بعمل ما أو يطلب طلب ما من ( أ ) وبذلك يكون ( أ ) لديه سلطة على ( ب ) .
هـ _ المررعية  :هي المدى التي يعي فيها األفراد في المؤسسة أن شخص ما لديه ميزة معينة ،
لذا فالكل يريد أن يقتدي به أو يتشبه به نظ ار لشئ يجذبهم إليه في شخصيته .

و _ المعلوماتية  :هي عندما يكون فرد لديه القدرة على المرور إلى معلومات وبيانات في
المؤسسة ال يستطيع غيره الوصول إليها بسبب حيازته على شفرات معينة تؤهله للدخول إلي هذه
المعلومات ( الحريري . ) 22 – 21 : 2008 ،
في حين يرى ( عبوى  )2010،أن مصادر قوة القيادة وتأثيرها تتمثل في :

 قوة اإلكراه  . - .قوة المكافأة  - .القوة الشرعية أو القانونية  - .القوة الفنية .16

 قوة اإلعجاب  ( .عبوى ) 25 : 2010 ،وأشار ( العتيبى وآخرون 192 : ) 8002 ،إلى مصادر قوة القيادة من خالل الشكل التالي :
شكل ( ) 2
مصادر قوة القيادة
مصادر القوة والنفوذ
قوة أو نفوذ المنصب:
الحوافز والمكافآت .
الجزاء أو العقاب .

الس ل ل ل للية ال ل ل ل للم أو

القائد
ت ويد -
بالقدرة على

القانون .

جعل ل

الم يو ل ل ن

يقومللوب د ل داء م ل
مل للا دالة يق ل ل ال ل ل

قل للوة أو نفل للوذ مس ل ل م ة

ي غبها .

من الشخص نفسه :

الخب ة .
الشخص

المصدر ( :العتيبى وآخرون )197 :2007 ،

يالحظ م ن الشكل السابق أن مصادر قوة القائد تتخذ شكلين رئيسيين  ،يمكن للباحث ان يطلق
عليهما  ،قوة المركز ويقصد بها مجموعة المكافآت أو العقوبات التى تمنح للمرؤوسين بحكم
اللوائح والنظم التى يمتلكها القائد  ،وقوة الشخص او القائد وتتمثل فى السمات الشخصية

والقدرات القيادية التى يتمتع بها قائد ما ويوضحها الشكل السابق بالخبرة والشخصية .
* قدرات وم ارات القيادة

مع تطور حركة الحياة بشكل عام وتطور الفكر اإلنساني بطبيعة الحال تطور الفكر اإلداري
وتطبيقاته العملية في حياتنا الوظيفية ،وفى العملية القيادية عرف اإلنسان أن الفرق بين النجاح

والفشل يرجع في جانب كبير منه إلى القدرات والمهارات التي يمتلكها كل قائد  ،ويجمع خبراء
التربية وعلماء اإلدارة على ضرورة توفر مجموعة من القدرات والمهارات التي تعين القادة على
أداء مهامهم وتعد ضرورية لنجاحهم وتميزهم .

وفاى هاذا المجااال تشاير ( عيااد  )2002 ،إلاى خماس مجموعااات مان القاادرات والمهاارات التااي

يتطلبها عمل القائد:
• القدرات والم ارات اإلنسانية :وتتمثل في قدرة القائد على فهم نفسه وفهم اآلخرين والقدرة على
قيادة اآلخرين وتحفيزهم وفهم الجماعات والتعامل معها.
• القدرات والم ارات المتعلقة باستخدام المعلومات :وهي التي تتعلق بتلقي المعلومات ورصدها
وتخزينها واسترجاعها وتوظيفها لخدمة أهداف التنظيم.
17

• القدرات والم ارات المرتبطة باتخاذ القرارات :التي تجعل عملية اتخاذ الق اررات أكثر كفاءة،
وأهمها القدرة على اتخاذ ق اررات فعالة ،والقدرة على حل المشك الت التي تواجه التنظيم ،والقدرة
على إدارة الوقت.
• القدرات والم ارات الفنية :وتتعلق بالنواحي التي تساعد المدير على فهم العمل وتسيير أموره
في مجال تخصصي أو أكثر.

• القــــدرات والم ــــارات الفكريــــة  :تتعل ااق بالقااادرات الت ااي تمك اان القائااادة م اان رؤياااة الص ااور الكليا ااة
للموضاوع ،ومان أهمهاا القادرة علاى فهام ماا يجاري فاي التنظايم مان أحاداث ،والقادرة علاى رد األماور
إلى أسبابها الحقيقية ،والقدرة على إدراك النتائج لقرار أو حدث (عيد.) 8: 2002 ،
ويقول كل من (سمارة  ،والعديلى  ) 2008،أن للقيادة حد أدنى للمقومات والقدرات والمهارات
التي ينبغي أن تتوافر في القادة  ،ومن أهم مقومات القيادة الناجحة  :االنتماء للجماعة  ،سمو
الهدف ووضوحه  ،قوة اإليمان والحافز  ،القدوة في االلتزام بالعمل والمسئولية  ،والصبر

والمقاومة في مواجهة التحديات  ،والتعاون واإلخاء بين القائد والجماعة  ،والقدرة على التخطيط
والتنظيم والتوجيه وبث روح التعاون  ( .سمارة والعديلى ) 138 : 2008 ،
فى حين يرى (الدعيلج  ) 2009 ،أن القائد الناجح يتمتع بقدرته على :
(  ) 1اإلل ام  :تمثل القدرة على الهام اآلخرين أعلى أشكال القيادة  ،فعلى القائد أن يتحلى
بشخصية جذابة أو يمثل القدوة أو يكون كليهما معا  ،وذلك حتى يتمكن من إلهام اآلخرين .

(  ) 2اإلقناع  :اإلقناع يمثل جانب آخر لدور القائد  ،على القائد أن يجعل من حوله دائمي
التغيير ألفكارهم أو يمكنهم من اكتشاف أمور لم يلتفتوا إليها من قبل .
(  ) 3التأثير  :إن التأثير لفظ مرادف للقيادة  ،فهذا الفن يعرف دائما بانه القدرة على التأثير
على اآلخرين  ،لتحقيق األهداف المنشودة  ،فالقائد فى العمل يحدد أعضاء فريقه الذين لهم
القدرة على التأثير  ،وتحمل المسئولية .

(  ) 4التحفي  :يعد العمل التحفيزي جزءا ال يتج أز من وظيفة القائد  ،تماما مثل العالقة بين
األرض والبذور  ،فلكي تحفز شخصا فإنك – بطريقة ما – تجعله يضاعف جهده فى عمله .
(  ) 5الحضور أو " الكاري ما "  :هذا المصطلح يحوى ما ال يقل عن اثني عشر معنى ،
يختلف كل منهم عن اآلخر اختالفا طفيفا  ،والمقصود بها هنا  ،هي الجاذبية الشخصية التي
تستخدم لقيادة اآلخرين  ( .الدعيلج ) 79-78 :2009 ،
* القيادة والمفاهيم المتداخلة مع ا

ميز األدب التربوي الحديث بين مفهوم القيادة وبين مفاهيم أخرى ترتبط بها وتتداخل معها

كاإلدارة والرئاسة والزعامة  ،خاصة بعد زيادة االهتمام بالقيادة مطلع التسعينات من القرن
العشرين وال يزال  ،ويتضح بأن الفوارق بينهم تكمن فى األساليب والممارسات التي يتبعها القائد
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والمدير والرئيس في تحقيق األهداف المنشودة  ،ويرى الباحث ضرورة توضيح مفهوم القيادة
والمفاهيم األخرى المتداخلة معها والتي تتمثل فيما يلي:
أو ًال  :القيادة واإلدارة  :ميز األدب التربوي الحديث بين المدير والقائد من حيث طبيعة عمل كل
منهما ومن حيث الشخصية ،إذ يهتم المدير بالجانب اإلداري التنفيذي  ،بينما يهتم القائد

بالتخطيط والتوجيه والتحفيز ،ويستمد المدير سلطته ونفوذه من مركزه الوظيفي  ،في حين يستمد
القائد سلطته ونفوذه من خالل قدرته على التأثير اإليجابي ومكانته بين العاملين  ،ويعنى المدير
بالحاضر بينما يعنى القائد بالحاضر والمستقبل معا ،ويكتفي المدير بأداء العمل أما القائد ال
يكتفي بذلك بل يطور العاملين نحو الفاعلية واإلبداع  ،وينطلق المدير من شعار التسيير بينما

ينطلق القائد من شعار الت غيير  ،والقائد يفوض الصالحيات بينما المدير يخشى التفويض،
والمدير جامد في شخصيته بينما القائد دينامى نشط ( .عايش ) 70 : 2009 ،
وأشار( أبو جادو )2008 ،نقال عن ( ) Daft ,2003الى الفرق بين القائد والمدير :
ردول ( ) 1
الفر بي القائد والمدير
المدير

القائد
-

يه م دالناس .

 -يه م دالنظام .

-

رييوى ( صاحب ريي ) .

 -ي كز يى ال نف ذ .

-

م عاطف .

 -موجه .

-

ي كز يى القضايا اإل ات ج .

 -ي كز يى القضايا ال شغ ي .

-

مب ع .

 -رئ س .

-

مب.

 -م مسك د أيه .

-

ميهم .

 -حالل مشاك .

-

مج د .

 -محي .

-

شجاع ( مبادر ) .

 -مي زم ( يةبق ال عي مات واألنظم ) .

-

خ ال .

 -واقع .

-

تج يب .

 -تسية .

-

يحفز ال غ

-

قوة نادع من السمات الشخص .

 -قوة نادع من ال نظ م .

-

يفع الشئ الصح ح .

-يفع األش اء دشك صح ح .

 -يم لال ق ار .

.

المصدر  ( :أبو رادو )7 : 2008 ،
من خالل الشكل السابق  ،وعلى ضوء ما تقدم يرى الباحو بأن هناك اختالقا شاسعا بين
األدوار المطلوبة من كليهما ( القائد والمدير ) ويمكن استخالصها من خالل  :اإلدارة معنية
بالحاضر  ،أما القيادة فتعنى بالتغيير  ،فالمدير يحافظ على الوضع الراهن ،وليس له دور في
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تغيي ره ،ألنه يستخدم الوسائل واألساليب القائمة بالفعل من أجل تحقيق األهداف أو األغراض
المقررة سلفا ،ومن هنا ينظر إليه كعنصر االستقرار ،أما القائد فهو داعية للتغيير ومطلوب منه
أن يحدث التغييرات في البناء والتنظيم ،وبالتالي يمكن القول أن هناك اختالفا بين األدوار لكل

منهما.

ثانياً  :القيادة والرئاسة

ت عرف القيادة بأنها المقدرة على التأثير في الناس ليتعاونوا على تحقيق هدف يرغبون فيه ،

وهناك فرق كبير بين القيادة والرئاسة .

فالقيادة تنبع من الجماعة ويقبل األعضاء سلطانها  ،أما الرئاسة فتستمد من سلطة خارج

الجماعة ويقبل األعضاء سلطانها خوفا من العقاب  ،والرئيس مفروض على الجماعة وبينه وبين
الجماعة تباعد اجتماعي كبير ويهمه اإلبقاء عليها صونا لمركزه  ( .العجمي -64 :2010 ،
. )65

وكما وضح ( الفقى  )2008 ،الفرق بين كل منهما من خالل تعريفه لكيهما على النحو التالي :
القائد  :رجل مبدع  ،تستطيع أن تقارن بسهولة حالة العمل قبل مقدمه وحالتها بعد مقدمه ،
ماهر في وضع الخطة والرؤية  ،ماهر في تنفيذ تلك الرؤية  ،متميز في إذكاء روح الحماسة
والتحفيز في موظفيه وزمالؤه ،يتواصل مع اآلخرين بشكل مبهر ،مرن تجاه المشكالت  ،يستطيع

التغل ب عليها بمرونة ويسر ملحوظتين  ،يرى أن فريق العمل لديه أهم من أي شئ  ،يهتم
بالجانب االنسانى ،لذلك يحبه الجميع  ،ويحبون العمل معه  ،مهما كان مرهقا أو كبي ار
الرئيس  :شخص يقود جمعا من البشر  ،يؤمن بقدرته وعقليته  ،يرى أن آلة الردع والعقاب هي
أحد أهم أساليب قيادته  ،شرس جدا إذا ما خالفه أحد أو رد له أمر  ،يرى دائما انه على صواب

 ،يذكر إتباعه دائما انه الرئيس  ،وان طاعته واجبه  ،واال فالجحيم ينتظره  ( .الفقى : 2008 ،
. ) 12 -11
وعرض (حسن  ) 2004 ،رأيه بينهما في جانب آخر تمثل بقولة بأن الرئيس قد يجمع بين

صفتي القائد والرئيس  ،إذا توافرت فيه شروط القيادة  ،فإذا لجأ إلى استعمال السلطة الرسمية في
تسيير شؤون المنظمة فهو رئيس فقط  ،أما إذا اتجه إلى بسط نفوذه باإلقناع والرضا واستمالة
أفراد التنظيم إليه  ،وجعل السلطة الرسمية آخر الوسائل التي يلجأ إليها فقد أصبح قائدا باإلضافة
إلى كونه رئيسا  ،فهكذا فليس كل رئيسا قائدا  ،في حين أن العكس صحيح أي أن كل قائدا هو

بالضرورة رئيس  ( .حسن )104-103 : 2004 ،

ويرى الباحو مما سبق بأنه توجد اختالفات كبيرة بين القيادة والرئاسة تعزى إلى شخصية كل
من القائد والرئيس و ال تي تظهر صفاتها من خالل التصرفات واألفعال التي يقوم بها كليهما فى
تعامله مع المرؤوسين ألداء الوظائف واألدوار المطلوبة منهما  ،ولكنه يستدرك باالتفاق مع رأيي
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(حسن  )2004،بأن الرئيس والقائد يلتقيان بعالقة وثيقة في حال التزم الرئيس بممارسة سلوكيات
القادة .
ثالثاً  :القيادة وال عامة

تعنى الزعامة مجموعة الخصال الزعامية ( الكاريزمية ) في شخصية الفرد  ،والتي تمكن من

التأثير البالغ على تابعيه  ،وعلى تحقيق األهداف بواسطتهم عن رضا وطيب خاطر من جانبهم
 ،وعن اقتناع بأنها أهدافهم الخاصة  ،ومن الممكن أن تكون شكل من أشكال القيادة  ،وكل ما
يميزها هو القدر البالغ من التأثير على األتباع اعتمادا على تأثيرهم الشخصي وقدرتهم على
إقناعهم بأداء ما يطلب منهم بصرف النظر عن المنطق أو المبرر  ،وعادة ما نجد هذا النمط
في المجاالت السياسية والدينية ( عبوى ) 82 : 2010 ،
ويستخلص الباحث بعد عرضه للمفاهيم المتداخلة مع القيادة مايلى :
 -القيادة مفهوم جامع وشامل ومتكامل ،وشخصية القائد الناجح الفعال تحتويها جميعا .

 القيادة عملية ديناميكية حية تقوم بأدوار مختلفة طبقا لشخصية وسلوكيات القائد الفعال . فاعلية القيادة نابعة من فاعلية القائد  ،وأفضل مثال يحتذي به للقائد الفعل هو الرسول الكريمسيدنا محمد عليه الصالة والسالم  ،الذي امتلك جميع المهارات القيادية فى كافة الجوانب
الشخصية واإلنسانية واالجتماعية والتربوية وأدى جميع األدوار المطلوبة بكفاءة وفاعلية كبيرة .
أنماط القيادة
أفرزت الدراسات والبحوث التربوية التي قام بها رجال الفكر التربوي أكثر من طريقة لتصنيف

القادة  ،وأثبتت بأنه يمكن تقسيم القيادة إلى عدة أنماط وفق المعايير التي يحدد في ضوئها ذلك
التصنيف ،فمن حيث الفاعلية قسمت القيادة إلى إيجابية وسلبية ،ومن جهة تفويض السلطة يمكن
تقسيم إلى قيادة إلى مركزية والمركزية ،أما من ناحية طبيعة التنظيم فيمكن تقسيمها إلى قيادة
رسمية وأخرى غير رسمية .
وقد توصلت معظم تلك الدراسات والبحوث إلى تحديد ثالثة أنماط قيادية  ،تم تصنيفها من
وجهة نظر اإلدارة من حيث طريقة ممارسة السلطة والعالقات السائدة بين الرئيس والمرؤوس:
ويلخص (عطوى  ) 2010 ،أهم مالمح أنماط القيادة الثالثة في الجدول التالي :
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ردول ( ) 2
أنماط القيادة
عامل

القيادة الديمقراطية

القيادة الدكتاتورية

المقارنة

( االقناعية )

(االستبدادية أو التسلطية

القيادة التسيبية
(الفوضويةأو الموزائية)

أو األوتوقراطية )
تشريع حارات القائد واألعضاء .
-يسود االحترام المتبادل بي

األفراد .

المناخ
االرتماعي

-تتخـذ السياســات نتيرــة المناقشــة

-دكتاتور .

-استبداد اوتوقراطى تسلطي .

-فوضـــو حيـــو يتمتـــع فيـــه

أفـراد الرماعــة والقائــد بحريــة

-تبنــى فيــه العالقــة بــي القائــد مطلقة رو ضابط .

واألعضاء على اإلرزام .

الرماعية .

يشـــتري فـــي مناقشـــات الرماعـــة -يحــدد بنفســه السياســة تحديــداً -محايــــد ال يشــــاري ال بحــــدويشرع األعضاء على المناقشة .

كلياً ويملى خطوات العمل وأوره ادني م المشاركة .

-يتري للرماعة حرية تو يع العمل النشاط .

بي األفراد .

القائد

-يشرع النقد الذاتي .

-يحدد نوع العمل لكل فرد .

-يعطــــى أوامــــر كثيــــرة تعــــار

رزبة الرماعة .

-ي ل محور انتباه الرماعة .

-يتـــري الحبـــل علـــى المـــارب

للفرد والرماعة .

ال يسعى لتحسي العمل .-ال يمدح وال يذم .

يشعر كل من م بأهمية مساهمته -ينفــــذ خطــــوات العمــــل خطــــوة -يختــارو األصــدقاء ورفــاااليرابية في التفاعل االرتماعي .

خطـــوة بصـــورة بصـــورة يصـــعب العمل بحرية كاملة .

-يتري أمام م حرية االختيار .

علـــي م مع ـــا معرفـــة الخطـــوات

.

-ليس ل م حرية االختيار لرفا

ودواماً .

ورفاقه .

-أكثر اندفاعا وحماساً نحـو العمـل التالية أو الخطة كاملة .

-الرماعــة أكثــر تماســكاً وارتباطــاً العمـــل بـــل يعـــي القائـــد العمـــل

األفراد

-قوى والروح المعنوية مرتفعة .

-يتساوى اإلنتاج والعمل في زيابه -تحــدو أ مــة شــديدة قــد تــؤدى -يكـــو اإلنتـــاج فـــي زيابـــه

تري

القائد مع اإلنتاج والعمل في حضوره .

لمكانه

أو

لى انحـالل الرماعـة أو ال بـوط عادياً أو أقل أو أكثر مما هو

بالروح المعنوية ل ا .

ذا تنحى
المصدر  ( :عطوى ) 78 : 2010 ،
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فــي حضــوره  ،حســب ــروف
التفاعل االرتماعي

تعقيبا على الجدول السابق  ،و في ضوء مما تقدم يستنتج الباحث بعد اطالعه على الكثير من
الدراسات التى تناولت أنماط القيادة ما يلي  - :نمط القيادة الديمقراطية ( اإلقناعية ) أحسن
وأفضل أنماط القيادة في إدارة وتوجيه المدارس والمناطق التعليمية  ،ألنه ينتج فرصا لتبادل
اآلراء تثمر ق اررات ناضجة مدروسة  ،و قد ال تتحقق في وجود أي نمط آخر من أنماط القيادة .

 القيادة الديمقراطية في المناطق التعليمية  ،هي أقدر القيادات التي تحقق أهداف العمليةالتعليمية  ،لقربها من نفوس العاملين وارتباط العاملين بها .

 -استخدام النمط الديمقراطي ،ال ينفى استخدام أنماط أخرى إلى حد ما في مواقف معينة

وظروف محددة  ،ولكن في النهاية البد وأن تنتهي إلى النمط الديمقراطي .
 قد يجمع القائد بين أكثر من نمط  ،ولكن يغلب عليه نمط معين يصنف على أساسه . -من الممكن أن تتداخل أنماط القيادة  ،وليس هناك حدود فاصلة بينهما .

* األنماط القيادية م ور ة الن ر المعاصرة

لقد ظهر خالل الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين مدخل جديد في القيادة تحت مسميات
عديدة سنطرق باختصار لها عبر تحديد تعريفاتها  ،ومنها ما يلي :
القيادة التبادلية  :هي عملية تبادل القائد والمرؤوسين  ،إذ إن القائد يقدم المكافآت للمرؤوسيناستجابة لطموحاتهم مقابل انجازهم العمل الموكول بهم  ،أي أن القيادة التبادلية تفترض التبادل

الفعلي والمكافأة فقط حين إنجاز العمل بمستوى أداء معين .

القيادة التحويلية  :برزت في السنوات األخيرة وهى تؤكد على التغيير المستمر وهى تعنىتحويل المنظمة ونقلها مما هي في الواقع إلى الحالة المثلى .
القيادة الكاري مية  :يسميها البعض قيادة سحر الشخصية  ،وآخرون يعتقدون بأنها عودة إلىنظرية الرجل العظيم  ،وقد أكدوا ضرورة التفاعل بين سمات القائد ومتطلبات الموقف  ،والقائد

هنا يعتمد على السلوك الرمز  ،وعلى االتصاالت الشخصية مع مرؤوسيه لغرض تحفيزهم
وإليصال ما يهمهم من معلومات وأفكار  ،كما أن القائد هنا يفضل العمل فى مواقف األزمة
معتمدا على التي تحفز

المرؤوسين فكريا وعقليا معب ار عن ثقته العالية بنفسه وبمرؤوسيه ( .

القيسي . ) 198-197 : 2010 ،
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 ثانيا  ..القيادة التربوية*مف وم القيادة التربوية :
القيادة التربوية الفعالة هي صمام النجاح لكل مؤسسة تربوية ،وتعتبر قيادة تعاونية فعالة إذا
استطاعت خلق رؤية تربوية مع تهيئة المناخ المناسب للوصول إلى أعلى مستوى من اإلنجاز،
مع قدرتها على االتصال المباشر مع جميع العاملين في المؤسسة التربوية  ،ومتابعة جميع

اإلجراءات في سبيل تحقيق هذه الرؤية  .وتزداد فعالية القيادة التربوية بما لديها من القوة على
استقطاب الكفايات لتعزيز قدرات المؤسسة التربوية  ،والتركيز على مواطن القوة لدى العاملين من
أجل تحقيق رؤية مشتركة كما تسعى إلحداث التغيير كفرصة للنمو .

والقيادة التربوية الفعالة تسهم في تطوير مهارات ومواهب العاملين في المؤسسة .فهي قادرة على

قيادة التغيير ومساعدة اآلخرين من خالل عملية التغيير .كما تشارك في صنع الق اررات المشتركة
مع المجتمع المدرسي  ،بما في ذلك المعلمون والطلبة واآلباء  ،والقيادة التربوية الفعالة تحدد
مسؤوليات المعلمين في جميع مستويات التعليم .كما تعزز وتدعم المجتمع المحلي والتعلم
المستمر وتشجع النمو والتنمية من اجل الوصول إلى الهدف وهو ارتفاع التحصيل الدراسي

لجميع الطالب ( عبيد )8: 2011 ،
وتذكر ( الحريري  )2007،تعريف دياب للقيادة التربوية بأنها  :إدخال هيكل أو بناء نظام

جديد أو إجراءات حديثة من أجل تحقيق أهداف المنظمة وأغراضها ( الحريري ) 114:2007 ،

أما ( مقابلة  )2011 ،فيعرفها على أنها " :مجموعة العمليات القيادية التنفيذية والفنية والتي
تتم عن طريق العمل الجماعي الت عاوني الساعي على الدوام إلى توفير المناخ الفكري والنفسي
والمادي المناسب الذي يحفز الهمم ويبث الرغبة في العمل الفردي والجماعي النشط والمنظم من

أجل تذليل الصعاب وتكييف المشكالت الموجودة وتحقيق األهداف التربوية المحددة للمجتمع
وللمؤسسات التعليمية"( مقابلة . ) 117 : 2011 ،
والقيادة التربوية بمفهومها الحديث تعنى كل نشاط اجتماعي هادف يدرك فيه القائد انه عضو

في جماعة يرعى مصالحها ويهتم بأمورها ويقدر أفرادها ويسعى إلى تحقيق مصالحها عن طريق
التفكير والتعاون في رسمها الخطط وتوزيع المسئوليات حسب الكفايات واالستعدادات البشرية
واإلمكانات المادية المتاحة ( العجمى ) 176 : 2010 ،

ويمكن القول أن القيادة التربوية كغيرها من المفاهيم االجتماعية واإلدارية لم تحظ بتعريف
جامع مانع وراح العديد من الباحثين يعرفون القيادة التربوية من منظور المدارس الفكرية
التي ينتموا إليها .

وعليه يمكن القول ضرورية القيادة التربوية على اختالف أنواعها وفى كل المجاالت اإلدارية التي
تشمل التخطيط والتنفيذ وصناعة واتخاذ الق اررات والتوجيه واإلشراف والتقويم  ،ألنها تسهم في
تطوير مهارات ومواهب العاملين في المؤسسة التعليمية  ،فهي قادرة على قيادة التغيير ومساعدة
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اآلخرين  ،كما تشارك في صنع الق اررات واتخاذ الق اررات  ،والقيادة التربوية الفعالة تشجع النمو
والتنمية من اجل الوصول إلى الهدف المراد تحقيقها وهو نجاح وفاعلية المؤسسات التربوية في
أداء رسالتها على أكمل وجه .

* أهمية القيادة التربوية :

تعتبر المؤسسات التربوية أداة حيوية وفاعلة في المجتمعات اإلنسانية ،وذلك ألن التربية
تشكل المدخل إلى التنمية الشاملة ،وهي الحصن المنيع الذي تلجأ إليه المجتمعات إذا تعرضت
للمصاعب والمحن ،واذا كانت المؤسسات التربوية األداة الحيوية في المجتمع فإن القيادة التربوية
هي المفتاح ،ونقطة البدء في عملية إصالح التعليم وتطويره ،ليواكب حاجات المجتمع وتطلعاته.

( البراهيم )8 : 2007 ،
وتمثل القيادة التربوية نوعا من أنواع القيادة التي تظهر في المنظمات التعليمية  ،بهدف
تحقيق أعلى درجة من الجودة في األساليب أو العمليات ومن ثم المخرجات  ،والقيادة تعنى

بعملية التغيير التربوي نحو األفضل ( الصغير . ) 116 : 2009 ،

والقادة الحقيقيون يحدثون تغيي ار في المؤسسات  ،والقادة العظام يخلقون التغيير في األفراد ،
واألفراد هم في موضع القلب من كل مؤسسة وبخاصة إذا كانت المؤسسة تربوية  ،وال يمكن
لمؤسسة ما أن تنمو وتزدهر إال من خالل تغيير األفراد أي تنشئتهم ووضعهم أمام التحديات

ومساعدتهم في النمو والتطور (هور ) 25 :2011 ،
وحدد (العجمي  )2010،أهميتها في النقاط التالية :

 -1أنها حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية .
-2إنها قيادة المؤسسة من أجل تحقيق األهداف المرسومة .
-3السيطرة على مشكالت العمل ورسم الخطط الالزمة لعملها .
-4تنمية وتدريب ورعاية األفراد  ،إذ إنهم رأس المال األهم والمورد األعلى .

-5مواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المؤسسة  ( .العجمي ) 66: 2010 ،
في حين يذكر (عايش  )2009،النقاط التي تتجلى فيها أهمية القيادة التربوية بما يلى :
دعم القوى العاملة االيجابية وتقليل اثر الجوانب السلبية لدى العاملين .-السيطرة بروح قيادية على مشكالت العمل وحلها .

تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم موارد هامة .-التشجيع المستمر والدافعية العالية للعاملين  ( .عايش ) 28 : 8009 ،

ويتفق الباحو مع رجال الفكر التربوي حول األهمية الكبرى للقيادة التربوية  ،ويرى بأن أهميتها

تظهر كلما زاد حجم المؤسسة ،لذا يؤكد على أهمية أدوار مدير المنطقة التعليمية ( القائد )
ف ي محافظات غزة ألنها تسرى في كل جانب من جوانب العملية التعليمية وتكون بمثابة نقطة
االرتكاز ،وتساهم في تحقيق التغيير والتطوير المنشودين ،من خالل حفز الهمم وغرس التعاون
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وتوحيد الجهود  ،إضافة إلى رعاية ودعم العاملين وتطويرهم عبر األنشطة والبرامج المختلفة ،
وم واكبة المستجدات والتكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في خدمة المنطقة التعليمية ،وكفاءة إصدار
األوامر ومعالجة المشكالت وصنع واتخاذ الق اررات الفعالة في خدمة العاملين .

** خصائص القيادة التربوية ومتطلبات ا :

تحتل القيادة التربوية مكانة متميزة لما تقوم به من مهمات لتحقيق أهداف العملية التعليمية
التعلمية  ،وتلبية االحتياجات فى ضوء التطورات المعاصرة  ،مما أضفى عليها بعض
الخصائص التى ميزتها عن أنواع اإلدارة األخرى.

وحدد ( مقابلة  ) 2011 ،خصائص القيادة التربوية ومتطلباتها في التالي :
أو ًال  /العنصر األساسي في القيادة التربوية هو اإلنسا

إن القيادة التربوية تتعامل مع الطالب والمعلم واإلداري والفني  ،ولقد كانت القيادة التربوية قديما

تركز على النظام واالنضباط والتقيد بالتعليمات واألنظمة وايقاع العقوبات المتنوعة على الطالب
 ،واإلحباط الذي تتركه عند المعلم حين تكون إجراءات تفتيشية لإلطالع على أدائه مما يولد
خفض الروح المعنوية  ،أما القيادة التربوية الحديثة حيث تعتبر أن الطالب هو المحور الرئيسي

للعملية التعليمية التعلمية وأن متابعة المعلمين تتم بواسطة مشرفين مهمتهم تتمثل باإلشراف ،
والمتابعة  ،واإلرشاد وتقديم النص ح من أجل تيسير العملية التعليمية  ،ودور المعلم هو مرشد ،
ومسهل  ،وناصح  ،ومقيم  ،وميسر  ،ومراقب للعملية التعليمية .

ثانياً /

القيادة التربوية هي قيادة رماعية .

على القائد أن يكون لديه اإلحاطة واإللمام التام بخصائص الجماعة وتماسكها وتوزيع األدوار

عليها  ،إن نقص المعلومات عن طبيعة الجماعة وكيفية التعامل معها يولد لدى القائد مشاكل
وصراعات متعددة مع المرؤوسين وينعكس ذلك سلبا بالنهاية على العملية التعليمية التعلمية .

ثالثاً  /القيادة التربوية هي عملية تعاونية.

القيادة التربوية ال تعمل بمفردها وانما هناك تعاون مع جماعات أخرى حيث أن هناك مجالس

اآلباء والمعلمين ومجالس الطلبة واللجان المتعددة  ،جميعها تعمل بشكل تعاوني مع القائد ،

وهناك هدف مشترك للجميع وهو الطالب  ،منتج العملية التعليمية التعلمية  ( .مقابلة : 2011 ،
. ) 136 – 135

وأشار (الغامدى  ) 2007 ،إلى أهم الخصائص العامة للقيادة التربوية الناجحة في ثالث نقاط
رئيسية :
.1تعمل على تحقيق رغبات األفراد واشباع الحاجات التي تظهر في الجماعة .

 .2تحاول االنتفاع بما يؤكده علم النفس من ضرورة الحوافز الذاتية والحوافز الداخلية للنشاط من
كل فرد من أفراد الجماعة .
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.3تقدر إنسانية الفرد وتحترمه وتقدر كفاءته وما يؤديه من عمل مهما كان صغي ار وتستمتع إلى
وجهة نظره وتزينها بميزان الصالح العام  ( .الغامدى ) 19 ، 2007-2006 ،
وقد أجملت (الحريري  ) 2007 ،بأن أهم خصائص القيادة التربوية في :
 الكفاءة والفاعلية .-

 -االتصال .

 -التقدير والدافعية .

المبادأة .

 -العضوية .

 -التنظيم .

 -التمثيل .

 -السيطرة .

 -التكامل .

 -االلتزام .

( الحريرى )116-115 : 2007 ،
** القائد التربو ( الصفات  ،األدوار  ،الو ائف ) **
أن القائد التربوي يتصرف بوعي وتفهم وادراك  ،وبصورة منسجمة متناغمة في أدائه القيادي ،

ويمكننا أن نستخلص بأن لعب دور القائد ليس باألمر السهل كما يظن البعض  ،فليس لكل فرد
اإلمكان واالستعداد للقيام بهذا الدور  ،وفى الوقت نفسه ال يمكن الحكم على كل من تولى مركز
القيادة بأنه قائد ناجح وفاعل .

ومن األهمية بمكان أن يتملك القائد التربوي جملة من الصفات والسمات القيادية  ،ألن قبول

المرؤوسين ورضاهم عن قائدهم نابع عن امتالكه للسمات القيادية  ،فهي السر في فاعلية القيادة
 ،وان الفهم الحقيقي للسمات الواجب توافرها في القائد تجعل منه شخصا تنفيذيا رائعا وقاد ار على
قيادة تابعية  ( .أبو عايد . ) 205 : 2006 ،

وللقائد التربوي أدوار مختلفة ومتغيرة ولكنها جميعا متكاملة ومتداخلة  ،فهو يتحلى بمواصفات
خاصة تجعله يتماشى مع هذه األدوار جميعا ومن صفات القائد التربوي :
.1القدرة أو الكفاءة  ( :الذكاء المرتفع  ،القدرة على التحليل  ،اليقظة  ،الطالقة اللغوية  ،المرونة
واألصالة  ،القدرة على إصدار األحكام  ،القدرة على تقديم األفكار  ،المثابرة  ،الطموح ) .

 .2صفات جسمية مناسبة مثل الصحة الجيدة  ،والمظهر الممتاز  ،والطول  ،والقوام المتناسق.
.3التفوق األكاديمي والمعرفي وأن تتوفر لدى القائد المهارات العلمية والفنية الالزمة .

.4صفات شخصية مثل  :القدرة على تحمل المسئولية  ،االعتماد على النفس  ،النشاط  ،التعاون
 ،الدعابة والمرح  ،حفز همم العاملين  ،تنمية قدرات وكفاءة العاملين .
.5صفات خلقية مثل  :األمانة واإلخالص والكرامة  ،العدل واالبتعاد عن التحيز والشللية ،

االستقامة والصدق  ،القدوة الحسنة  ،يعطى الفضل لصاحبه .

.6صفات اجتماعية مثل  :أن يكون من مستوى اجتماعي واقتصادي متميز  ،ذو شعبية عند
اآلخرين  ،يحترم اآلخرين  ،إصدار تعليماته بشكل مقبول  ،يؤمن بقدرة اآلخرين على التغيير ،
القدرة على التكيف  ( .عطوى ) 74 -73 : 2010 ،
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ويضيف (أحمد ) 2002،أن من الصفات الواجب توافرها في القيادات التعليمية:
أ  -نضوج علمي مناسب مع نوع المرحلة التي سيتولى القائد مسئولية توجيهها واإلشراف عليها .
ب -نضوج مهني يعتمد على بصيرة تربوية وأساس من علم النفس وفهم واضح التجاهات

المجتمع وقيمه وأهدافه .

ج  -نضوج قومي يعتمد على إيمان عميق بالوطن ومتطلباته وأهدافه واتجاهاته .
د  -االبتكار والتجديد والمبادأة باإلصالح وتطوير األوضاع المألوفة .

ها -القدرة على التعاون مع المنفذين على قدم المساواة أو تقديم الخدمات والمساعدات وسماع
وجهات النظر وعدم التعالي أو الشعور بالطبقية .
و– التمتع بعقلية علمية وبأسلوب علمي في التفكير وبنظرة موضوعية لألشخاص واألمور .
ى – القدرة على ضبط النفس والسيطرة الذاتية ألن من يفقد زمام نفسه لن يستطيع أن يتحكم فى
زمام زمالئه ومرؤوسيه  ( .أحمد ) 120-119 : 2002 ،

وذكر (عياصرة  ) 2006 ،صفات القائد التربوي كما يلي :
أن يكون متعاطفا مع جماعته .-أن يكون عريفا للجماعة .

أن يكون معترفا به بين أفراد المجموعة .أن يكون مساعدا ألفراد المجموعة .-أن يكون متحكما في انفعاالته .

أن يكون راغبا في تولى زمام القيادة  ( .عياصرة ) 36-35 :2006 ،ولخص (عطوى  ) 2010 ،أدوار القائد التربوي في نقاط كثيرة نذكر منها ما يلي :
-اختيار األشخاص المناسبين لألماكن المناسبة لهم .

االتصال الفعال بكافة المؤسسات الموجودة في البيئة  ،حكومية وخاصة  ،مدنية وعسكرية ،وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة .
-تفقد الموظفين وتقديم المشورة والنصح لهم ومقابلة المراجعين  ،والبث فى قضاياهم .

تقديم التسهيالت البشرية والمادية للميدان والتي تساعد في تحقيق األهداف التربوية .توخي الموضوعية في تقييم المرؤوسين .-غرس روح االنتماء والوالء للوطن واألهل .

ترجمة الع ملية التعليمية إلى أرقام وخرائط توضيحية ونشرات يسهل من خاللها االطالع علىواقع التربية والتعليم .
الكشف عن الطاقات اإلبداعية في الميدان واالستفادة منها( .عطوى) 77-74:2010،وقدم (أبو عايد  ) 2006 ،الرؤية المعاصرة لألدوار المتجددة للقائد التربوي الفعال على النحو

التالي :
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 -إدارة عملية التفاوض .

 -قيادة التغيير والتطوير .

 -إدارة االجتماعات .

 -إدارة النزاع .

 -دوره في حل المشكالت

 -إدارة األزمات واتخاذ الق اررات . .

 -إدارة الجودة الشاملة .

 إدارة الفريق . -إدارة الوقت .

 -إدارة الموارد البشرية .

 -إدارة عملية االتصال .

 -إدارة المعرفة .

 -إدارة التفويض  ( .أبو عايد ) 247 : 2006 ،

وذكر ( مطاوع  ) 2003 ،وظائف متعددة للقائد التربوي ،منها :
.1التخطيط لألهداف التربوية القريبة المدى والبعيدة المدى  ،وللعملية التربوية .
.2وضع سياسة تعليمية مستعينا فيها بمصادر وسياسات السلطات األعلى  ،ومصادر أعضاء

الجماعة.

.3األيديولوجية  ،حيث يكون للقائد أفكار إبداعية  ،يدعمها إطار علمي .
.4الخبرة اإلدارية المتوفرة لدى القائد  ،والتى يستغلها وتظهر فى سلوكه .

 .5اإلدارة والتنفيذ وتحريك التفاعل ،لتنفيذ السياسات والمناهج وتحقيق األهداف بإيجابية .
.6الحكم والوساطة ،يكون القائد حكما ووسيطا  ،فيما قد ينشب من صراعات وخالفات .
.7تنسيق األدوار  ،وحسن توزيعها  ،وتجنب صراع األدوار  ( .مطاوع )76 : 2003 ،

في ضوء مما تقدم يمكن القول أن القيادة التربوية تقوم بدورين رئيسين أحدهما فني واآلخر

إداري  ،ويتضمن الدور الفني الجوانب التالية :
 أن يمتل ك القائد التربوي مجموعة المهارات الضرورية لكي يقوم باألعمال التي تسند إليهبسهولة وفاعلية في قيادة المنطقة التعليمية .
 أن يكتسب القائد التربوي االتجاهات النفسية المواتية للعمل مع اآلخرين والتعاون معهم . أن يعرف القائد التربوي بشكل جيد أهداف المنط قة التعليمية  ،وبرامجها  ،وأنشطتها ،وأغراضها  ،وفلسفتها  ،والحقائق المرتبطة بها .
أما الدور اإلداري يتم من خالل األعمال التالية :
 تنظيم عمل المرؤوسين في المنطقة التعليمية . تدريب العاملين على القيام بأعباء وظائفهم فى المنطقة التعليمية .29

 تحفيز العاملين على تحسين أدائهم . تنسيق وتوجيه ورقابة أعمال العاملين في المنطقة التعليمية لضمان تحقيق أهداف المنطقةالتعليمية بيسر و فاعلية وكفاءة .
وفى المحور الثانى سيتناول الباحث بشئ من التفصيل أربعة من الوظائف الهامة للقيادة التربوية

فى المجاالت التى تناولتها الدراسة الحالية .
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المحور الثاني  :و ائف القيادة
تق ااوم القي ااادة التربوي ااة ف ااي مختل ااف المؤسس ااات عل ااى اخ ااتالف أنش ااطتها بممارس ااة العدي ااد م اان
الوظائف واألنشطة التي يتم من خاللها الوقوف على مادى فعالياة هاذه اإلدارة  ،وسايتناول الباحاث
بشيء من التفصيل فيما يلي أربعاة وظاائف أساساية التاي تمات د ارساتها كمجااالت لهاذه الد ارساة ،
وماان خاللهااا يقاايس الباحااث فعاليااة القيااادة التربويااة لمااديري مناااطق غ ازة التعليميااة بوكالااة الغااوث
ماان وجهااة نظاار مااديري الماادارس بمحافظااات غ ازة  ،ويعتمااد عليهااا فااي بناااء أداة الد ارسااة وتفسااير
نتائجها ،والمجاالت التي سيتناولها الباحث في الدراسة هي :
 التخطيط . -صناعة الق اررات .

 التوجيه واإلشراف . تقويم األداء .ويبرر الباحث اختياره للمجاالت المذكورة لقياس فعالية القيادة التربوية في دراسته  ،في

النقاط التالية :

 بأنها مهام وأعمال رئيسية للقائد التربوي . -بأنها تمثل المحاور األساسية و جوهر العمليات اإلدارية .

 بأنها قابلة للقياس ومن خاللها يمكن الحكم على فعالية القيادة التربوية لمديري المناطقالتعليمية .
وفيما يلى تفصيل لهذه الوظائف .
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أوالً  :التخطيط

كثرت تعقيدات هذا العصر وتشابكاته  ،بكثرة من يعيشون فيه  ،وتداخلت المهام واختلطت

األوراق ،لكن مع كل هذه التعقيدات ظهر التخطيط الذي يحل كل هذه اإلشكاالت  ،ويضعها
ضمن أجندة مرتبة حسب األولويات والمهام التي يتطلع الشخص والمؤسسة لتحقيق غاياته من
خاللها.

إال أن التخطيط ذاته يحتاج إلى تخطيط كي يظهر بالشكل المناسب  ،ويخدم مصلحة المخطط
في تحقيق أهدافه.

ولعل جانب التعليم قد يكون له نصيب من التخطيط فهو حجر األساس ألي تنمية يراد لها

التقدم ومواكبة التطورات والتغيرات ،وتحدي الصعوبات  ،خاصة كلما زاد حجم المؤسسة والمنطقة
التعليمية .
** التخطيط  ،النشأة والتطور :

التخطيط عملية مارستها الجماعات والمجتمعات البشرية منذ القدم بأشكال وأنماط
بدائية مختلفة  ،بحسب مقتضيات الواقع والظروف لمواجهة الكوارث والتحديات
تحت مسميات التدبير  ،التوقع والحيطة إلى ما شابه ذلك  ،وكلها ممارسات لعمليات
تتم في المستقبل لتجنب المخاطر ومواجهة المشكالت .
كما أن الدين اإلسالمي أكد على مفهوم التدبير للمستقبل  ،والتخطيط له  ،وإنه دين
يدعو إلى عدم ترك األمور على عواهنها  ،وهناك الكثير من الشواهد القرآنية على
َّ ِ
ت لِ َغ ٍد "
آمنوا اتَّقوا اللَّ َه َوْلتَْنظ ْر َن ْف ٌس َما َق َّد َم ْ
ذلك ،و منها قوله تعالى َ " :يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
ويقول اهلل عز وجل :

( الحشر  ،اآلية ) 18
ِ
ِ
ِ
ون بِ ِه َعد َّو اللَّ ِه
استَطَ ْعت ْم م ْن ق َّوٍة َو ِم ْن ِرَباط اْل َخْي ِل ت ْرِهب َ
" َوأَع ُّدوا لَه ْم َما ْ
(األنفال  ،اآلية ) 20

َو َعد َّوك ْم "
وكتابات أفالطون وابن خلدون أشاارت إلاى التخطايط أو حامات حولاه وكانات كتابااتهم بحاد ذاتهاا
تنتمي إلى التصو ارت واألفكار إلى انتمائها إلى التطبيق العملي ،المنظم  ( .البوهى)7 :2001 ،
التخطيط الحقيقي المبني على العلمية والدراسة اإلحصائية التجريبية لم يظهر إال في بدايات

القرن العشرين (1980م) مع المخططات الخماسية التي كان ينهجها االتحاد السوفيتي .
>>) 2012/3/ 20( <<http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/10/26/108473.html

ومن ثم توالى ظهور التخطيط في بلدان العالم على النحو التالي :

في أمريكا الالتينية  :كانت المحاولة األولى للتخطيط التربوي الشامل في اجتماع ( )Limaفي مارس  1902حول التعليم اإلبتدائى .

-وفى آسيا  :نظمت اليونسكو مؤتم ار إقليميا عام  1908في بومباي في الهند حول التعليم

اإللزامي المجاني .
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وفى أوروبا  :نظمت اللجنة الوطنية لليونسكو عام  1909حلقة دولية حول تنمية التخطيطالتربوي  ،وعالقته بالتنمية االقتصادية واالجتماعية  ( .عبد الحي )34 :2006 ،
أما على صعيد الدول العربية لقد تم استخدام التخطيط التربوي في بعض الدول العربية منذ

عام  ، 1920ومن الدول التي طبقت التخطيط التربوي على مستوى الخطط المختلفة هي :
 . 1تونس 1929/22 – 20/09م  .8 .مصر وسوريا 1920 / 24 – 20/09م .
 . 3المغرب 1924/1920م .

 . 0السعودية  1920 / 1920م

 . 4األردن 1922/28م .

 .2ليبيا  1922 /23م ( راغب ) 192 :2011 ،

** التخطيط  ،المف وم والمعنى :
يعرف التخطيط بأنه عملية رسم السياسة العامة ع ن طريق تعرف الحقائق والبيانات التي تم
الحصول عليها  ،وتفسيرها  ،وتحليلها في ضوء توقعات واحتماالت المستقبل ،إذا هو التطلع
للمستقبل  ،حيث مسيرة العمل المستقبلية بما تتضمنه من عمليات متناسقة بهدف تحقيق أغراض

معينة  ( .شمس الدين ،والفقى ) 125 : 2007 ،

وفي مجال اإلدارة التعليمية يعتبر التخطيط عنصر مهم  ،ويشكل مرحلة التفكير التي تسبق
تنفيذ أي عمل والذي ينتهي باتخاذ الق اررات المتعلقة بما يجب عمله وكيف يتم ومتى .

فالتخطيط سلسلة من الق اررات التي تتعلق بالمستقبل  ،وبمعنى آخر يقوم التخطيط على عمل

افتراضات عما سيكون عليه الحال في المستقبل  ،ثم وضع خطة تبين األهداف المطلوب
تحقيقها  ،وكيفية استخدام هذه العناصر  ،وخطة السير والمراحل المختلفة الواجب المرور بها

والوقت الالزم لتنفيذ هذه األعمال ( .سمارة والعديلى )54: 2008 ،

أما المعنى اللغوي للتخطيط  :مشتق من الفعل الثالثي خط يخط خطا  ،وفى المعجم الوسيط
يعرف التخطيط في علم الرسم والتصوير على أنه :فكرة مثبتة بالرسم أوالكتابة في حالة تدل داللة
تامة على ما يقصد في الصورة أو الرسم أو اللوح المكتوب من المعنى وال يشترط اإلتقان .
( عليمات )19 :2007 ،

المعنى االصطالحي للتخطيط  :أدبيات التربية تزخر بالكثير من تعريفات التخطيط التي

تعددت وتنوعت  ،منها :
-تحديد المهام الالزمة لتحقيق األهداف التنظيمية وكيف ومتى يتم القيام بها  ( .مصطفى ،

. )7 : 2005

هو تحديد مسبق لما سيتم عمله  ،فهو تحديد لخط سير العمل في المستقبل والذي يضممجموعة منسجمة ومتناسقة من العمليات بغرض تحقيق أهداف معينة .

انه جهد واع يرمى إلى توجيه النشاطات البشرية نحو تحقيق أهداف محددة بصورة عقالنية .التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع االستعداد لهذا المستقبل( عطوى ) 94 : 2010 ،
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ومن العرض السابق يمكن القول أن التخطيط عملية ذهنية تتم عبر خبرات ومعارف اإلنسان
للوصول إلى ق اررات تحقق أهداف معينة أي أن التخطيط وسيلة ،والتخطيط عملية تتركز حول
مشاكل الحاضر واستشراف المستقبل من خالل التنبؤ بطرق علمية مدروسة جيدا .

* الفر بي التخطيط والخطة:

التخطيط عملية مستمرة لق اررات تتم في مستويات إدارية مختلفة ترتبط ببلورة األهداف وتحديدها
وتحديد المدخالت والعمليات أو األنشطة الخاصة بتحقيقها ووضعها في شكل برنامج زمني
محدد ،أما الخطة فهي وثيقة رسمية للتخطيط تسجل فيها كل األعمال و األنشطة المتعلقة بما

يجب عمله ومتي يتم وكيف يتم ،فالخطة ترجمة فعلية للعملية التخطيطية المستمرة ،فكلما تم
إنجاز خطة معينة ،يتم الشروع في خطة جديدة وهكذا ،وهذه الخطط تحدد مسارات عملية
التخطيط من حيث الزمان والمكان ،والخطة بهذا المفهوم تعد أحد المكونات األساسية للتخطيط،
وفي نفس الوقت تعد المرحلة األولي منه (صبري و البحيري.)45 ،2006:
**تعريف التخطيط التربو :

هو عملية التوجيه العقالني للتعليم في حركته نحو المستقبل  ،وذلك عن طريق إعداد مجموعة
من الق اررات القائمة على البحث والدراسة تمكينا لهذا التعليم من تحقيق األهداف المرجوة منه
بأنجح الوسائل وأكثرها فاعلية وكفاية فى استثمار الوقت والجهد والمال .

وعرفت اليونسكو التخطيط التربوي بأنه  :معالجة عقلية وعلمية للمشكالت التربوية  ،تقوم على
المطابقة بين األهداف والموارد المتاحة وتحرى مضامين الفعاليات البديلة وطرائقها واالختيار
الواعي فيما بينها ثم تحديد األهداف النوعية التي ينبغي الوصول إليها في فترات زمنية محددة

وتطوير أفضل الوسائل لتحقيق السياسة المختارة تحقيقا نموذجيا.

<<http:arab_gency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_ter

) 2012/3/ 21( << m&id=15740&m=1

ويعرف (الجندي 2002 ،م ) التخطيط التربوي بأنه " مجموعة األنشطة المرتبطة التي تحدد
غايات محدودة للتنمية التعليمية لوقت معين محدود ،وهذه األنشطة تأخذ مكانها خالل عملية

التخطيط للتنمية الشاملة خالل إطار من اإلمكانات المحددة ،بواسطة الموارد المالية،
واالقتصادية ،والبشرية ،وخالل مجموعة من المعوقات ،ويجب أن تؤخذ باالعتبار أن التخطيط
التعليمي واألهداف التعليمية لها صفة كمية وأخرى كيفية والتي يجب أن تكون قابلة للتحقيق وفقا

للموارد المالية والبشرية الالزمة إلتمام عملية التنفيذ".

(الجندي ) 131: 2002 ،

* التخطيط التربو والتخطيط التعليمي والتخطيط المدرسي:
فى الحقيقة ال يوجد فرق بين مفاهيم التخطيط التربوي والتعليمي والمدرسي  ،فجميع أسس
ومبادئ عملية التخطيط متقاربة إلى حد بعيد في مختلف المجاالت والتخصصات مع إبقاء
هامش بسيط لخصوصية كل مجال من المجاالت أو تخصص من التخصصات  ،ولكن الفرق
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يكمن في مفهوم التربية التي ينضوي تحتها التعليم  ،وكذلك المدرسة التي تمثل إحدى مكونات
ومدخالت نظام التعليم .
إن مجرد النظر إلى هذه المفاهيم الثالثة ( التربية – التعليم – المدرسة ) تظهر أن هناك عالقة

وثيقة تربط كال منهم باآلخر  ،بهذه المفاهيم تمثل ثالث حلقات مترابطة ومتشابكة  ،فالمدرسة
هي نواة العملية التعليمية  ،ونجاحها في أداء مهامها ينعكس على نجاح النظام التعليمي  ،وعلى
النظام التربوي بشكل عام  ( .راغب ) 194-193 : 2011،

ويوضح الباحو الفرق بين المفاهيم الثالثة بعد إطالعه على األدب التربوي في النقاط التالية :
التخطيط التربوي يتم في مستويات إدارية عليا ممثلة مثل الجهة المشرفة على التعليم بشكل عامأو و ازرة التربية والتعليم  ،وتنبع أهدافه من السياسة العامة للدولة  ،و يمثل اإلطار العام
للتخطيط التعليمي والمدرسي .
التخطيط التعليمي يتم في مستويات إدارية متوسطة مثل مديري المناطق التعليمة ومديرياتالتعليم  ،ومهامه ترجمة سياسة و ازرة التربية والتعليم من خالل الخطط والبرامج  ،ويمثل حلقة

الوصل بين التخطيط التربوي والتخطيط المدرسي .
-التخطيط المدرسي مهامه مرتبطة بشكل أساسي بالعملية التعليمية داخل المدرسة .

** أهمية التخطيط :

حددت ( وكالة الغوث الدولية  ،د ت ) أهمية التخطيط فى التالى :
 يؤدي التخطيط إلى تحديد أهداف واضحة · يحدد التخطيط مراحل العمل ،والخطوات التي تتبع ،والطريق الذي يسلكه العاملون. -يهتم التخطيط بتوفير العمل ،والتنسيق بين جميع األعمال المتعلقة بالهدف .

 يعمل التخطيط على إعمال الفكر ،واتباع الطريقة العلمية الكتشاف المشكالت ،ودراستها. يحقق التخطيط الرقابة على التنفيذ ،ويسهل المتابعة. -يحقق التخطيط اقتصادا في الوقت ،والجهد ،والنفقات.

-يحقق التخطيط األمن النفسي لألفراد ،والجماعات( .وكالة الغوث الدولية ،د ت )7 :

* أهداف التخطيط :
تركز عملية التخطيط من خالل سعيها إلى تحقيق األهداف الموضوعة بأفضل الوسائل وأقل
تكلفة على الوصول إلى االستخدام األفضل لكافة الموارد المتاحة  ،وبناء عليه  ،نجد أن عملية

التخطيط تمارس دو ار هاما فى تحقيق أهداف المنظمة .

أما من حيث أهداف التخطيط فيلخصها ( درة  ،وجودة  )2011،بأربعة أهداف رئيسية:
 .1يساعد على تنسيق الجهود بين مختلف الدوائر واألقسام والعاملين فيها .

.2يوفر التكاليف ويحول دون هدر الموارد ألنه يحدد الغايات وآليات التنفيذ سلفا .
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 .3يساعد المديرين على التعامل مع المواقف الغامضة ألنه يوجب عليهم التفكير مقدما بالمستقبل
 .4يوفر مقاييس موضوعة للرقابة على األداء  ،ويتم ذلك من خالل كون الخطط تحدد مايراد
إنجازه من أهداف  ( .درة  ،وجودة . ) 131 : 2011 ،
* التخطيط (مبادئه  ،خصائصه ،مقوماته) :

لكل منظومة فكرية أسس ومبادئ تتركز عليها والتخطيط التربوي كنتاج فكرى له تطبيقاته
الواسعة تستند إلى عدد من القواعد أو المقومات إضافة إلى الخصائص التي يجب توافرها لكي
يقوم ويؤتى ثماره المرجوة منه ويمكن تلخيص أهمها:

 الواقعية  :يجب أن يبدأ التخطيط من الواقع وامكاناته لتحويله إلى وضع جديد .الشمول :شامال ألوجه النشاطات المختلفة بحيث يصعب وربما يستحيل تناول أي منها . المرونة :يجب أن تكون الخطة فاعلة للتعديل وبتصحيح األخطاء . االلت ام  :لما كانت الخطة هي في آخر األمر برامج عمل فمن هنا تصبح ملزمة للتنفيذ . التنسي  :أن تعمل أجزاء الخطة كوحدة متناسقة بين مفرداتها الداخلية والخارجية . -مرك ية التخطيط وال مرك ية التنفيذ  :أن يتولى الجهاز المركزي للتخطيط إقرار الصيغة

النهائية للخطة واتخاذ الق اررات لوضع التنفيذ .
 س ولة التنفيذ والمتابعة  :ترجمة الخطة إلى إجراءات وخطط أكثر تفصيلية إلى مستوياتهاالدنيا ثم إسنادها إلى جهاز أدارى  (.عليمات ) 34 : 2007 ،
وأضاف ( زريقات  ) 2006 ،عدة مبادئ وخصائص منها :
االستمرارية  :يجب أن تكون عملية التخطيط عملية مستمرة فهي ال تنتهي بوضع الخطة بلعملية مستمرة  ،وتكون الخطط سلسلة تكمل بعضها البعض .

التكامل  :يجب أن تكون الخطط اليومية واألسبوعية والشهرية  ،مكملة لبعضها البعض تتكاملفيما بينها لتكون الخطة الفصلية أو السنوية دون حدوث تضارب .
ترتيب األولويات :هو وضع األهداف وترتيبها ضمن األولويات،حسب الظروف واإلمكانيات ،وأن يخصص لكل أولوية موارد  ،وتأجيل الهدف الذي ال يحظى باألولوية .
التوقيت السليم  :أي تحديد الزمن الالزم لألنشطة الرئيسة والفرعية .-المشاركة  :عملية تعاونية تشاركيه يشترك فيها الجماعة واألقسام والمديريات وتتظافر الجهود

للوصول إلى خطة سليمة  ( .زريقات )29-28 :2006 ،
*التخطيط التربو ( مراحله  ،خطواته ) :
يمكن تلخيص مراحل التخطيط التربوي فيما يلي :

أ – بلورة المشكلة وتحديدها  :حصر المشكالت التي تواجه المخطط التربوي وترتيبها حسب
أهميتها .
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ب _ تحديد األهداف الكبرى للخطة ( المايات )  :أن تتضح في أذهان واضعي الخطة األسس
الكبرى للسياسة التربوية وعالقتها بالسياسة االقتصادية واالجتماعية للبلد .
ج _ دراسة الوضع االرتماعي واالقتصاد  :البد أن يمر التخطيط بدراسة الوضع االقتصادي
واالجتماعي في شتى جوانبه  ،وجمع الوثائق والمعلومات الالزمة .
د _ دراسة الوضع التعليمي ومشكالته  :تشمل أربع جوانب أساسية  ،هي الكمي  ،الكيفي ،
اإلداري والمالي باإلضافة إلى الجوانب الفرعية مثل أهداف النظام  ،خطط ومناهج الدراسة ،

اإلدارة التربوية والمدرسية  ،أعداد الطلبة  ،الكتب  ،األثاث  ،المعلمين . ...

ها  -وضع الحلول  :يتم اختيار أنسب الحلول المقترحة في ضوء ضرورة وأهمية كل حل ،
وتكلفته ومرونته .
و _ وضع مشروع الخطة ويتضم  :الهدف من الخطة والتغير المطلوب تحقيقه  ،من سيقوم
بتنفيذ الخطة  ،تحديد الوقت الالزم  ،تحديد مكان التنفيذ  ،إجراءات العمل .

ز_ تنفيذ الخطة  :ال يمكن أن تكون الخطة ذات فائدة إذا لم يتم تنفيذها واالستفادة منها  ،لذلك
يجب إتاحة الظروف المناسبة .
ح _ متابعة تنفيذ الخطة  :المتابعة تعتبر أساسية لمعرفة كيفية تنفيذ الخطة ومقارنة ما تم
تحقيقه فعال من الخطة بما تم وضعه منها  ( .عطوى )102-102 : 8010 ،
فيما أشارت ( القيسي )2010 ،بأنه البد من مراعاة الخطوات األساسية التالية للتخطيط الجيد :

.1تحديد الهدف  :هناك بعض الشروط يجب أن تتوفر باألهداف لكي تكون مفيدة للتخطيط
ومنها ما يلي :
تحديد الهدف واقعيا بمعنى أن يكون نابعا من إمكانيات وظروف وبيئة المنظمة وقابال للتنفيذ .-أن يكون الهدف محددا بصورة كمية وليس شعارات خيالية  ،إذا يجب التعبير عن الهدف بشكل

كمي .

أن تكون أهداف المنظمة متكاملة وكل منها يؤدى إلى تحقيق اآلخر وليست متعارضة .2ترتيب األولويات .

 . 3التنبؤ باحتماالت المستقبل .
 . 4الشمول  :بمعنى تقدير الجوانب المختلفة لإلمكانيات المادية والبشرية والظروف البيئية.
 .5الواقعية بمعنى مراعاة اإلمكانيات والظروف والواقع .
.6المتابعة التى تتم من خالل التنفيذ .

 .7التقييم والتقويم بتحديد نقاط القوة والضعف وتجنب المعوقات مستقبال  (.القيسي : 2010 ،
) 59-58
* البيانات المطلوبة للتخطيط التربوى :
تبدو أبرز البيانات الواجب توافرها لضمان التخطيط التعليمي األكثر فاعلية متمثلة في :
37

أ – السكا  :اجمالى عددهم وتوزيعهم بحسب السن والنوع واألقاليم والحالة التعليمية ومعدالت
الوفيات والمواليد والهجرة .
ب _ القوى العاملة  :من حيث توزيعها وفقا للنشاط االقتصادي والسن والمستوى التعليمي ،
والطلب على القوى العاملة محليا وخارجيا كما وكيفا  ،والعجز والزيادة وغيرها .
ج _ حصائيات تعليمية ع :
 -التالميذ وتوزيعهم وفقا لمستوى التعليم ونوعياته والجنس واألقاليم  ،والمحافظات  ،وتكلفة

التلميذ حسب المرحلة التعليمية .

 األبنية من حيث نمط البناء وتاريخه واإلقليم ومستوى التعليم ونوعيته وتابعية المباني التعليمية الفصول والقاعات من نواحي الكفاية والكفاءة والهدف األساسي إلنشائها واالستخدامات. -خطة الدراسة بما تشمله من الساعات المخصصة لكل مرحلة .

 هيئة التدريس من نواحي السن والنوع والتخصص والمرحلة والمؤهالت والخبرة . معدالت الرسوب والتسرب والتدفق والتخرج واالستيعاب  ( .العجمي) 372-371 :2010،* التخطيط اإلستراتيري :

يعد التخطيط االستراتيجى وماينبثق عنه من أهداف وتحويلها إلى برامج ومبادرات وخطط

عمل  ،األساس الذى تعتمد عليه المنظمات المعاصرة  ،ولقد ازداد اإلهتمام بالتخطيط
االستراتيجى نظ ار لفاعليته فى وضوح الرؤية المستقبلية وفى فهم واستيعاب المتغيرات البيئية فى
مجال العمل  ،باإلضافة إلى فاعليته فى تخصيص موارد المنظمة بالشكل األمثل .

وهااو " عمليااة تتصااور بهااا المنظمااة مسااتقبلها فتضااع اإلج اراءات والعمليااات الضاارورية لبلااوغ ذلااك
المسااتقبل وكااذلك فااإن التخطاايط االسااتراتيجي هااو أكباار ماان مجاارد محاولااة توقعااات المسااتقبل باال
يتعادى ذلاك إلااى االقتنااع باأن صااورة المساتقبل يمكاان التاأثير عليهاا وتغييرهااا وذلاك بوضاع أهااداف

وغاي ا ا ا ا ااات واض ا ا ا ا ااحة والعم ا ا ا ا اال عل ا ا ا ا ااي تحقيقيه ا ا ا ا ااا ف ا ا ا ا ااي إط ا ا ا ا ااار زمني ا ا ا ا ااة محاا ا ا ا ااددة".

>><<http://www.edu.gov.sa/portal/blog.php?u=478&cmd=article&id=915

( ) 2012 / 3/ 23

ويعرف التخطيط اإلستراتيجي بأناه مجموعاة مان العملياات  ،تبادأ برسام الصاورة التاي ترياد المنظماة
أن تكااون عليهااا فااي المسااتقبل  ،ثاام تحديااد األهااداف اإلسااتراتيجية التااي تساااعد علااى تحقيااق ه ااذه

الص ااورة  ،وم اان ث اام تحدي ااد الوس ااائل واالس ااتراتيجيات الكفيل ااة بتحقي ااق ه ااذه األه ااداف  ،بع ااد د ارس ااة
معطيات وتحديات البيئة الداخلية والخارجية  ( .الصغير ) 177:2009 ،
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شكل ( ) 3
مف وم التخطيط االستراتيرى
مفهوم التخطيط اإلستراتيجي

تحديد األهداف
بعيدة األجل

رسم الخطط
الكفيلة
بالوصول

تصميم
مستقبل
مرغوب فيه

الخطط
التنفيذية

تخصيص
الموارد
المتاحة
الموارد
البشرية
والمادية
والمعدات

في إطار
الفرص
والمخاطر في
المنظمة
البيئة
الداخلية
والخارجية

المصدر ( :الصمير ) 111: 2002 ،

ويتضح من الشكل السابق أن التخطيط االستراتيجى أداة فاعلة تضمن للقائد التربوى التفكير
المنتظم الذى يسبق عمليات التنفيذ  ،فهو ينصب على تحديد األهداف والمهام التى ينوى القيام
بها وتنفيذها  ،وتحديد الخطط الكفيلة للوصول الى األهداف المخطط لها  ،من خالل استثمار

الموارد المتاحة  ،ويتم ذلك بعد دراسة ومسح شامل للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمؤسسة
التى يقودها من أجل الوقوف على مواطن القوة ومواطن الضعف  ،والتعرف على التهديدات
والمخاطر المتوقعة .

** الفر بي التخطيط اإلستراتيري واألنواع األخرى م التخطيط :
وضح (الحوت  ) 1994،الفرق باين التخطايط االساتراتيجي واألناواع األخارى مان التخطايط مان
خالل الجدول التالي :
ردول ( ) 3
الفر بي التخطيط االستراتيري واألنواع األخرى م التخطيط
األنواع األخرى م التخطيط

التخطيط اإلستراتيري
يرك على البيئة

ترك على المن مة

مندفع لى التميير

التركي على السكو البقاء على نفس الوضع

تور ه رؤية

يتبع برنامج أو مخطط

استقرائي وشامل

استنتاري وتحليلي

يعتمد على المبادرة

يعتمد على ردة الفعل

يرك على العمل الصحيح

ترك على األداء الصحيح للعمل

ف

علوم

منفتح وذو تركي خارري

منمل وذو تركي داخلي
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يتوقع التمييرات المستقبلية والتصور المستقبلي
االلت ام والعمل حتى لو حصل زمو

يستقرئ م الماضي
التعطل بورود أ زمو

أو مشكلة

أو مشكلة

الق اررات الحالية تعتمد على المن ور المستقبلي

الق اررات الحالية تعتمد على المن ور الحالي

يرك على اإلبداع واالبتكار

يرك على الترريب واالختبار

بيئة المن مة ومحيط ا هي التي تحدد االستراتيريات

نقاط الضعف والقوة هي التي تحدد االستراتيريات

يرك على اآلراء والبدي ة أو الحدو والروانب النوعية

يرك على الحقائ والروانب الكمية

التوره نحو الفاعلية

التوره نحو الكفاءة

تكامل الصورة بقرارات متصلة مع بعض ا ومتكاملة

تتخذ الق اررات ثم يتم تحقيق ا

والخيارات والتوريه

والخيارات والتوريه

المصدر  ( :الحوت )14 : 1221 ،
ويتركااز الفاارق األساااس بااين التخطاايط االسااتراتيجي واألن اواع األخاارى ماان التخطاايط فااي فهاام الفاارق
بين هاذين السؤالين:
 هل ننظر إلى المستقبل لكي نتنبأ به ونتكيف مع هذا التنبؤ؟ -أم هل ننظر إلى المستقبل لكي نبنيه ونشكله بأنفسنا ؟

إن وجهة النظر األولى تعكس رغبة المديرين في النظر إلى المستقبل والتخطيط له.
ويتطلب ذلك التنبؤ بما قد يحدث في المساتقبل ،وماا قاد يطا أر علاى الظاروف الماؤثرة علاى المنظماة

ماان تغييا ارات ،وذل ااك لك ااي تق ااوم المنظم ااة ب ااالتكيف والتا اواؤم م ااع ه ااذه التغييا ارات .أم ااا وجه ااة النظ اار
الثانياة ،فاتعكس رغباة الماديرين فاي التنباؤ بأهاداف المنظماة ،وفاي تحدياد دورهاا فاي المجتماع ،وفااي
رؤيااة طبيعااة عالقتهااا بجميااع األط اراف المتعاملااة مااع المنظمااة ،وبناااء علااى ذلااك يحاادد المااديرون

التحرك ااات الفوري ااة لمس ااار المنظم ااة وطريق ااة اس ااتخدام الما اوارد ،والعملي ااات التش ااغيلية ،واإلجا اراءات

المالئمة؛ لتحقيق ذلك المستقبل من خالل التخطيط االستراتيجي (.العارف ) 7 : 2003 ،
** فوائد التخطيط االستراتيري :
ذكر ( الحر  )2003 ،فوائد عديدة للتخطيط االستراتيجي نذكر منها :
 -١التخطيط االستراتيجي يساعد المنظمة على تحديد رؤيتها المستقبلية ،واإلجابة عن السؤال

االستراتيجي إلى أين نحن ذاهبون.

 -٢التخطيط االستراتيجي يوجد عالقة منطقية ومنهجية بين الغايات ،واألهداف الكلية ،وبين
الخطط التنفيذية التفصيلية.

 -٣التخطيط االستراتيجي يساعد على تحديد اتجاه ومسار المنظمة،المستند الى األهداف
اإلستراتيجية  ،والملتزم بالخطط التنفيذية .
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 -٤التخطيط االستراتيجي يلغي النجومية الفردية ،ويتبنى بالضرورة النجومية الجماعية ،ويرفع
شعار (نسبح أو نغرق جميعا)؛ ألنه من أبجديات التخطيط االستراتيجي العمل الجماعي لجميع
الشركاء في المنظمة .

-٥التخطيط االستراتيجي يساعد المنظمة على معرفة البيت من الداخل بإيجابياته وسلبياته،

ومعرفة الوضع الخارجي المحيط بالمنظمة .
 -٦التخطيط االستراتيجي يساعد على االستعداد للمستقبل ،ومحاولة تشكيله ،بدال من

االنتظار والتأثر به والعمل وفقا له دون تأثير فيه .

 -٧التخطيط االستراتيجي يساعد المنظمة على االستفادة من خبراتها الت اركمية ،واستخالص أهم
النتائج اإليجابية والسلبية ،واستيعاب الحاضر بمعطياته ومتغيراته ،الستشراف المستقبل.
 -٨التخطيط االستراتيجي يساعد المنظمة على التفكير اإليجابي ،وذلك بالنظر للمشكالت

كتحديات ،وللموارد المتوفرة والمطلوبة كمعطيات ،ومن ثم التوظيف واالستخدام األمثل لها؛
لتحقيق األهداف المطلوبة.
 -٩التخطيط االستراتيجي يساعد القيادة في المنظمة  ،على التفكير في عملية التطوير كعملية
مستمرة وليس آنية ( .الحر ) 18-16 : 2003 ،
** المتطلبات الال مة إلعداد الخطط التربوية :
تحتاج عملية التخطيط التربوي إلى متطلبات متعددة تتمثل فيما يلى :
 -وجااود بنااك معلومااات وبيانااات ضاارورية لعمليااة التخطاايط واعااداد الخطااط التربويااة  ،مثاال معرفااة

العوام ا اال والظ ا ااروف االجتماعي ا ااة والس ا ااكانية  ،والنم ا ااو االقتص ا ااادي  ،وعائ ا اادات التربي ا ااة وكلفته ا ااا ،

واإلنفاااق عليهااا  ،وتموياال العملي ااة التربويااة  ،والمسااتوى الثقااافي التعليم ااي لش ارائح السااكان  ،وع اادد
المدارس  ،والطالب  ،والمعلمين  ،وقطاعات التعليم وتوزيعها .
 -توافر الخبراء والفنيين المتخصصين إلعداد الخطط وتنفيذها .

 مشاركة المرؤوسين بعملية التخطيط إلعداد الخطط التربوية الالزمة ( .زريقات )32 :2006،* التخطيط ( المشكالت والتحديات ،الصعوبات والمعوقات ) :
يواجه مخططو التربية مشكالت وتحديات وصعوبات كبيرة في محاوالتهم وضع الخطط التربوية
التعليمية أو متابعة تنفيذها  ،ولقد كان لهذه المشكالت أثر كبير في الحد من قدرات التخطيط
ومدى فعاليته ،و عدم إحراز تقدم واضح  ،وأحيانا قد يصل إلى درجة الفشل في الدول النامية ،
وكثير من هذه المشكالت مازالت تواجه الدول المتقدمة  ،إال أن اإلمكانيات البشرية والمادية التي

لديها تجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات وحل المشكالت والتغلب على الصعوبات
والمعوقات التي تعترض عملية التخطيط .
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وتناول الكثير من المفكرين والتربويين أمثال كل من ( البوهى  ( ، )2001 ،حسن ، )2004 ،
( حجى  ( ، ) 2005 ،حسين  ( ، )2006 ،أبو عايد  ( ، ) 2006 ،عليمات ( ، ) 2007 ،
الدعيلج  ( ، )2009 ،العجمي  ( ، ) 2010 ،عطوى  ( ، )2010 ،الطراونة ، ) 2012 ،
المشكالت والتحديات ،الصعوبات والمعوقات  ،التي تواجه التخطيط التربوي والتى من أهمها :

 بطء استجابة التربية للتغيرات السريعة في المجتمعات  ،مما يحول خطط التربية إلى خططللترقيع واإلنعاش دون جدوى نظ ار للسرعة الهائلة للتقدم العلمي والتكنولوجي .

 -تعقد مشكالت التربية ألن أبعاد تكوينها عديدة وعوامل تغذيتها كثيرة  ،من الماضي والحاضر

 ،من الشرق والغرب  ،ومن منابع الفكر البشرى .
 القصور في أساليب التنبؤ والمستقبليات .-عدم وجود معلومات دقيقة عن احتياجات القطاعات المختلفة مستقبال ( البوهى . )36:2001،

فى حين يرى ( الدعيلج  )2009 ،بأن التخطيط التربوي في الدول النامية يواجه عدة مشكالت
من أهمها :
-نقص البيانات واإلحصائيات األساسية  ،التي تتعلق بالتعداد السكاني وتقدير الزيادة المتوقعة

في أثناء سنوات الخطة وفقا للسن والجنس وتبعا للمدن والقرى .

 قلة الخبراء والمدربين  ،نتيجة عدم وجود معاهد خاصة أو مراكز تدريب تقوم باألبحاثوالدراسات الخاصة بالتخطيط .

 -قلة المخصصات المالية لتنفيذ الخطط  ،حيث لم تكتمل الكثير من الخطط بسبب عدم القدرة

على اإلنفاق على تنفيذ الخطط التربوية  ( .الدعيلج ) 247-246 : 2009 ،
ويضيف ( حسين )2006 ،فى هذا المجال  ،أن من التحديات التى تواجه التخطيط التربوى :
-صعوبة تحديد األهداف الخاصة بالمؤسسات بصورة واضحة جدا .

 عدم المرونة الداخلية المتصلة بالمرونة النفسية للبشر  ،اإلجراءات والسياسات  ،االستثمار فيرأس المال  ،الوقت والجهد المبذول  ( .حسين ) 48-47 :2006 ،
ويشير ( العجمي  )2010 ،إلى أهم المعوقات التي تحد من ضمان تخطيط فعال منها :

اتجاهات العاملين  :كثي ار ما تحدث اتجاهات السلبية نحو الخطة أث ار كبي ار في عرقلة مسيرتها . -إغفال الجانب اإلنساني يؤدى إلى مقاومة العاملين للخطة ووضع العراقيل في طريق تنفيذها ،

مما يؤدى إلى فشلها .

 االعتماد على الجهات األجنبية في وضع الخطة . -القيود الحكومية  (.العجمي ) 374 : 2010 ،
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ثانياً  :صناعة الق اررات

تعد عملية صنع الق اررات جزء هام من عمل مدراء المناطق التعليمية  ،وأصبح مقدار النجاح

الذي يمكن أن تحققه أي منطقة تعليمية رهن مقدرة وكفاءة القادة التربويون على ممارسة عملية
صنع الق اررات بنجاح .

فالسياسات التي توضع هي نتاج سلسلة من الق اررات التي تتخذ في المستويات اإلدارية العليا

لتوجه العمل وفق قواعد محددة وبما إن عملية صناعة القرار ليست بالعملية السهلة حيث أن
المشكالت التي تواجه صانعو القرار متشعبة منها ما هو مرتبط بالتكوين الذاتي لصانع القرار

ومنها ما يتأثر بصفات وخصائص صانع القرار الشخصي والبيئة المحيطة والتي يتم فيها
صناعة القرار.
إن عملية صنع الق اررات اإلدارية هي عملية علمية وفنية في آن واحد تتخذ من األسلوب العلمي
طريقا لها في مواجهة المشاكل اإلدارية التي تتعرض لها المؤسسة أو المنطقة التعليمية  ( .هيثم
حسون ) 132 : 2001 ،

ومدراء المناطق التعليمية باعتبارهم يتولون زمام القيادة في المدارس التابعة لهم ،فإنهم يواجهون
العديد من المشكالت والقضايا المتنوعة التي تحتاج إلى ق اررات رشيدة لحلها حتى ال تتأثر أو
تتعثر العملية التعليمية  ،كما أن صنع واتخاذ القرار يدخل في جميع الوظائف اإلدارية التي

يمارسها مدراء المناطق التعليمية بصفتهم القادة التربويون لها .
وعليه تعد عملية صنع الق اررات من أهم مسئوليات القائد التربوي  ،والمدارس التعليمية جزء من

المناطق التعليمية  ،لذا البد أن تعتمد في إدارتها على عملية صنع الق اررات كغيرها من
المنظمات والمؤسسات التربوية األخرى .
*مف وم القرار :
تعددت وتنوعت في ميدان التربية تعريفات القرار التي أطلقها رجال الفكر التربوي  ،منها :
 "-االختيار المدرك بين البدائل المتاحة في موقف معين  ،أو هو عملية المفاضلة بين حلول

بديلة لمواجهة مشكلة معينة واختيار الحل األمثل من بينها " ( العزاوى . ) 21 : 2006 ،

" االختيار والحكم أو تغليب جانب على آخر "  .أو هو " الوقوف على رأى بعينه يمكن لمتخذهتنفيذه " ()Gore ,1999 :1

 " عملية ذهنية عقلية بالدرجة األولى  ،تتطلب قد ار كبي ار من التصور والمبادأة واإلبداع ،ودرجة كبيرة من المنطقية والبعد عن التحيز أو التعصب أو الرأي الشخصي  ،بما يمكن معه
اختيار بدائل متاحة تحقق الهدف في أقصر وقت  ،وبأقل تكلفة ممكنة "

( عابدين ) 180 : 2005 ،
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و يرى الباحو في ضوء التعريفات السابقة أن القرار يتوقف على عنصرين هما :
أ – وجود مشكلة إدارية تتطلب حال أو موقفا معينا  ،يتم مواجهته بأكثر من طريق عبر
االختيار من بين البدائل المتاحة واذا لم تتوفر البدائل ال يكون هناك قرار يتخذ .
ب _ األساس العلمي الذي يفرز االختيار األفضل  ،فالقرار يجب أن يعتمد على دراسات علمية
بصنعه واتخاذه وتنفيذه ومدى تحقيق أهدافه .

*معنى صنع القرار وأهميته  :يعتبر موضوع صنع القرار واتخاذه من الموضوعات ذات
األ همية التي حازت اهتمام المشتغلين بصنع القرار في المجاالت المختلفة  ،وصنع القرار عملية
خطيرة  ،تمس الحاضر  ،وتغير الواقع  ،وتمتد بآثارها إلى المستقبل  .لذلك يجب أن تسبقها
دراسة متأنية تستند إلى قاعدة واسعة من المعلومات المتخصصة والدقيقة فيما يتعلق بموضوع

القرار المزمع إصداره  (.أحمد ) 131 : 2002 ،
وتعد عملية صنع الق اررات احد أهم العناصر الفعالة والفاعلة في العملية اإلدارية وهناك من
ينظر إليها كونها العملية اإلدارية ذاتها بما تحتويه من تخطيط وتنظيم وبرمجة وتوجيه ،فهي
تمثل قلب اإلدارة كما أنها تعد جوهر اإلدارة .والق اررات االيجابية أساس اإلدارة الجيدة.

وتعنى عملية صنع القرار في حد ذاتها العمل أو المفهوم الشامل الذي يحتوى على أكثر من
خطوة للوصول إلى قرار معين  ،فهي ليست مرحلة من مراحل تكوين القرار كما يعتقد البعض ،

وانما هي صناعة تطلق على جميع المراحل التي يمر بها القرار بدءا من تحديد المشكلة وانتهاء

بحلها  ،ومعالجتها بشكل أو بآخر ومن ثم فإن صنع القرار عملية واسعة تتضمن أكثر من إجراء
وطريقة  ،وهذا يعنى اشتراك أكثر عدد ممكن من اإلدارات  ،والوحدات اإلدارية ذات العالقة في

معظم مراحل صنع القرار  ،أو بعضها به دف الوصول إلى إيضاح أكثر و معلومات أدق وأشمل
لموضوع المشكلة قيد الدراسة والبحث  ( .عامر ) 4 :2009 ،
ويعرف ( حسين ) 2006 ،صنع القرار بأنه " االختيار األفضل بين البدائل بعد تقييم جميعها
حيث ينتج القرار بناء على مجموعة من القواعد واألوامر أو األدوات المستخدمة أو بعض الوقائع
المحددة "  ،ومن ثم يجب التمييز بين القرار اإلداري وعملية صنع القرار  ،فالقرار اإلداري يعبر
عن الحل أو التصرف أو البديل الذي تم اختياره  ،أما عملية صنع القرار فتعبر عن مجموعة
من الخطوات العملية المتتابعة التي يستخدمها متخذ القرار بهدف الوصول إلى أفضل قرار .
( حسين ) 98 :2006 ،
وعرف ( )2001،Dennisصنع القرار بأنه " عملية يتم اتخاذها بواسطة فرد أو منظمة وجوهر
هذه العملية هو تحسين الوضع المستقبلي للفرد أو المنظمة في إطار معين وان المشاركة في
صنع القرار تتطلب تحديد المشكلة وتحليلها ثم اختيار البديل األمثل ( ) Dennis,2001: 199
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فئ حين عرف(السواط وآخرون )2000 ،صنع القرار بأنه " العملية التي يتم عن طريقها اتخاذ
الق اررات  ،وخاصة الق اررات المهمة التي يتأثر بها اآلخرون وتتم بسلطة أحد اإلداريين أو
المنظمات " ( السواط وآخرون . ) 153 : 2000 ،
ويقول ( عليمات  ) 2007 ،اتفق معظم الكتاب والمهتمين باإلدارة على تعريف صنع القرار :

بأنه عملية إدارية يشترك فيها أكبر عدد ممكن من أفراد الجهة أو الجهات ذات العالقة وذلك
لجمع أكبر قدر ممكن من الم علومات الالزمة وذات العالقة بالمشكلة القائمة وبالتالي تدارسها
وتحليلها لوضع حلول مستوحاة من أحداث الماضي معبرة على االتجاهات السائدة ومالئمة
لألوضاع والظروف الحالية على البقاء مستقبال ولفترة زمنية مقبولة ( .عليمات) 120 :2007 ،
ويعرف الباحث صنع القرار إجرائيا بأنها " عملية علمية يقوم فيها مدير المنطقة التعليمية

وحدة أو بمشاركة العاملين يتم فيها تحليل المشكلة القائمة وتحديد البدائل واالحتماالت أو الحلول
الممكنة لها وتقييمها الختيار البديل المناسب األكثر مالئمة لظروف بيئة العمل ثم اختيار الحل
أو البدي ل األمثل ومتابعة تنفيذه مما يساعد في تطوير وتحسين إنتاج المنطقة التعليمية "
وعليه يمكن القول أن صنع القرار يتكون من عدة عناصر تأثيرية متبادلة تشكل كينونة صنع
القرار  ،هذه العناصر هي :
أهداف ودوافع السلوك ( صنع القرار ) . تحليل وتقويم المدخالت المتعددة للقرار . توافر بدائل  ،وعملية االختيار األفضل . الموارد البشرية والمادية  ،البيئة الداخلية والخارجية للمنظمات التعليمية .*الفر بي صنع القرار واتخاذه :
هناك شئ من اللبس والغموض في مفهوم ومعنى صنع القرار واتخاذه عند الكثير من الناس
حتى أنه أصبح التمييز بين المعنيين لم يعد واضحا واألغرب من ذلك أنهما قد يفسران أو

يستخدمان في كثير من األحيان على أنها عملية واحدة يمك أن يؤديان نفس الغرض وهذا أمر
فيه شئ من الخطأ الذي يحتاج منا نحن المهتمون بشئون اإلدارة إيضاحه وتصحيحه حتى ال

يتكرر ويتعمق المعنى في أذهان الكثيرين  ( .عليمات ) 120 : 2007 ،
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فاتخاذ القرار هو عملية مفاضلة بين البدائل المتاحة الختيار أفضل بديل يقود إلى تحقيق الهدف
 ،ويتم ذلك عن طريق تحديد الهدف ثم تحديد بدائل الحل وتقييمها ثم اختيار البديل المناسب ،
أما عملية صنع القرار فإن مصطلح صنع القرار أشمل من مصطلح اتخاذ القرار  ،فصنع القرار

نشاط يخضع لعملية مركبة ابتداء من تحليل وتقييم المتغيرات التي تشكل مدخالت القرار ومرورا

ببدائله واختيار أفضلها ثم االنتهاء بتنفيذ القرار ومتابعته  ،فهو عملية تشمل على أكثر من خطوة
للوصول إلى قرار معين  .ومرحلة اتخاذ القرار هي خالصة ما يتوصل إلية صانعو القرار من

معلومات وبيانات وأفكار حول المشكلة القائمة والطريقة التي يمكن بها حلها أو القضاء عليها (

الحريري ) 221 : 2008 ،
وتمثل عملية اتخاذ القرار الجزء الهام من مراحل صنع القرار واحدى وظائفه الرئيسية ،
وليست كما يقول البعض أنها معنى مرادف أو بديال لصنع القرار  ،ومرحلة اتخاذ القرار هي
خالصة ما يتوصل إليه صانعوا القرار من معلومات وأفكار حول المشكلة القائمة  (.حسين ،
) 98 : 2006
ويشير (أحمد  )2002،إلى فرق آخر يتمثل في أن صانع القرار هو الذي يحدد الق ار ارت وفق
شروط معينة يصنعها القرار وال يجب تجاوزها  ،أي هو الذي يسن القرار وفق الظروف
واإلمكانيات المتاحة  ،أما متخذ القرار فهو الذي يختار القرار الذي يناسبه وفى ضوء الشروط

الموضوعة مسبقا ويقوم على تنفيذ القرار  ،وال يحق له أن يتجاوز هذه الشروط أو أن يرجع إليها
ألخذ موافقتها فيما يريد إضافته أو تعديله  (.أحمد ) 139 : 2002 ،
بذلي يرى الباحو بأنه يوجد فرقا واضحا بين صنع القرار واتخاذ القرار  ،فعملية صناعة
القرار تخضع للتحليل العلمي والتحديد المناسب ثم وضع البدائل واجراء عملية التقييم لها الختيار
البديل األكثر مالئمة لظروف بيئة العمل ثم اختيار البديل والحل األفضل الذي يساعد في
تطوير وتحسين المؤسسة  ،في حين أن اتخاذ القرار فهو عملية اختيار من بين البدائل
واالحتماالت لتحقيق أهداف محددة .
** مراحل وخطوات صنع القرار :
تمر عملية صنع القرار بالعديد من ال مراحل ،وتجدر اإلشارة هنا أن هناك اختالف بين الكتاب

حول عدد المراحل والخطوات التي تمر بها عملية صنع القرار  ،ويمكن دراسة مراحل صناعة
القرار على النحو التالي :
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أ _ اإلحساس بالمشكلة وتشخيص ا ( الحادو المنبه )

 :يمكن أن يقع حادث يكون الحافز

يدفع بالفرد إل ى االنخراط في عملية اتخاذ الق اررات  ،ويمكن أن يكون هذا المنبه فجوة مابين األداء
أو فجوة في الفرصة ويختلف األفراد في مدى استجابتهم للحادث المنبه  ،وفى التربية يواجه بعض
اإلداريين مشكالت إدارية وتربوية شتى دون أن يكونوا على وعى تام بها  ،وقد يحس بعضهم بها

ول كنهم قد يتجاهلون وجودها آملين أن تزول دون تدخلهم والقائد االدارى الناجح هو اإلنسان
القادر على ترتيب المشكالت اإلدارية حسب درجة أهميتها ( .عليمات )125 : 2007 ،
ب _ التعرف على المشكلة وتحديدها وتحليل ا  :إذا كانت المشكلة تظهر في الفرق بين ما هو
مراد وما هو محقق أو موجود  ،فإن األمر يتطلب الوقوف على مدى حدة المشكلة وصعوبتها
وتكرارها  ،وأهميتها  ،ومداها الزمني  ،وأسبابها  ،وتوافر المعلومات عنها  .وهذا التحديد أيضا

يتطلب وصفا للمشكلة في ضوء أبعاد الزمان والمكان والحجم واألهمية  ،بل وامكان التعبير عن
المشكلة تعبي ار كميا  ،ويتطلب أيضا بيان جوانب المشكلة وأجزاءها  ،ثم تحديد العوامل التي تقف
وراءها سواء كانت داخلية أو خارجية  ،ذاتية أو موضوعية  ( .حجي )217 : 2005 ،
ج _ رمع البيانات  :يتم في هذه المرحلة جمع كافة البيانات المتعلقة في المشكلة  ،ويتوقف
عمل هذه ال مرحلة على كفاءة البيانات التي تعتمد في النهاية على التوفيق في جمعها في الوقت
المناسب الستخدامها .
د _ تسريل الحقائ وتصنيف ا  :ال تعتبر المعلومات التي جمعت عن المشكلة ذات فائدة دون
تسجيل وتصنيف  ،أي أنه يجب في هذه المرحلة تحضير البيانات وتصنيفها  ،بالطرق التى
تيسر معالجتها واالستفادة منها .
ه _ تحديد البدائل الممكنة  :يتم في هذه المرحلة حصر البدائل و ( الحلول ) الممكنة للمشكلة
وفقا للبيانات والمعلومات التي تم جمعها في المرحلة السابقة  ،واستبعاد البدائل غير المناسبة
حتى يتسنى إيجاد حل ممكن للمشكلة .
و – تقييم البدائل واختيار البديل األفضل  :أي يتم المفاضلة بين البدائل المختلفة على ضوء
الهدف المقرر  ،أي تعيين ما يتمتع به كل بديل من مزايا وما يتصف به من عيوب  ،ومدى
إمكانيته في حل المشكلة موضع البحث  ،تعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل وأكثرها تعقيدا
ز _ تنفيذ ومتابعة تنفيذ الق اررات  :ال تنتهي عملية صنع القرار باختيار البديل األفضل  ،بل
تمتد إلى تهيئة المناخ المالئم لتطبيقه  ،واختيار التوقيت المناسب لق اررات التنفيذ  ،كما ينبغي
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أيضا متابعة تنفيذ الق اررات من خالل المقارنة المستمرة بين ما هو مستهدف وبين األداء الفعلي .
( عبد الناصر ) 5: 2009 ،
شكل ( ) 4
خةوات مي صنع الق ار
*الشك ال ال يوضح خةوات مي صنع الق ار :
اإلحساس بالمشكلة وتشخيصها

التعرف على المشكلة وتحليلها

جمع البيانات

تسجيل الحقائق وتصنيفها

تحديد البدائل الممكنة

تقييم البدائل واختيار البديل األفضل
تنفيذ ومتابعة تنفيذ القرارات

المصدر  ( :م تصميم الباحو )
من خالل الشكل السابق يمكن القول أن صنع القرار التربوي هو فن وعلم في آن واحد  ،ويعد
من العمليات الصعبة المعقدة يتطلب إتمامها المرور بمراحل عديدة تتطلب استخدام الطريقة
العلمية من جانب متخذ القرار ،وقد ار كبي ار من التصور والمبادأة  ،كما أن شخصية القائد تسهم
بدرجة كبيرة في تنفيذ القرار بشكل يحقق الهدف منه  ،فعملية التنفيذ تظهر بشكل جلي

شخصية مدير المنطقة ومدى امتالكه فنون القيادة  ،وهى مرحلة مهمة من مراحل صنع القرار

 ،وعليه فإن أي مقاومة من طرف العاملين سوف تعيق كل مجهودات صنع القرار وتحول دون
فعاليته .
** مبادئ عملية صنع القرار التربو :
ذكر ( راغب  ) 8011،مبادئ صنع القرار التربوي ،كالتالى :
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أ – االلتزام بمبدأ الفاعلية للوصول إلى الق اررات المناسبة  ،ويجب إتباع خطوات األسلوب العلمي
في حل المشكالت .
ب _ مبدأ تعدد الفرضيات  ،يجب وضع عدة فرضيات وبدائل حسب طبيعة المشكلة المطروحة
ثم تقويم جميع البدائل الختيار أفضلها وأنسبها .

ج _ مبدأ ا لعامل المحدد  ،يجب األخذ بعين االعتبار أثناء تقويم البدائل بوجود العامل المحدد
وهو العامل الذي يعوق صانع القرار من اختيار الق اررات التربوية المناسبة  ،وذلك من خالل

تحديد درجة عقالنيته .

د _ مبدأ المرونة  ،يجب أن تتوافر في الق اررات درجة من المرونة بحيث يمك ن تطبيقها
ومالءمتها مع أي متغيرات أو ظروف حاضرة أو مستقبلية  ( .راغب ) 188 : 8011 ،
وأضاف سالمة (  ) 8000مبادئ أخرى أساسية تعتمد عليها عملية صنع الق اررات وهى :

 .1مبدأ تململ الق اررات  :ويعنى أن اتخاذ الق اررات عملية مستمرة  ،ومتغلغلة في جوانب النشاط
اإلداري في أي مؤسسة .
 .8مبدأ التفكير المركب  :للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الق اررات الممكنة إنسانيا استنادا
على التفكير االبتكارى .
 .3مبدأ التفكير المنطقي  :لكي يكون التفكير منطقيا يجب أن يكون خاليا من التناقض ،
والمغالطات  ،وأن يكون دقيقا واضحا .

 .4مبدأ االنطال

الفكر  :للحصول على أكبر كمية من األفكار فى أقل وقت يتطلب األمر

استخدام حلقات االنطالق الفكري .
 .0مبدأ الحقائ  :تعد الحقائق المادة الخام التي يتعامل معها متخذ القرار وبدون الحقائق يصبح
القرار خاطئا  ( .سالمة ) 23 : 8000 ،
** مقومات صنع القرار اإلدار النارح :
يقا ااول ( التهاااامى  ) 8002 ،أن أي ق ا ارار س ا اواء كا ااان بالمشا اااركة أو كا ااان ق ا ا ار ار فرديا ااا  ،البا ااد وأن
يتصف ببعض الخصاائص لكاي يكاون قا ار ار ناجحاا وفعااال لحال القضاية والمشاكلة التاي تام صانعه
واتخاذه بشأنها  ،ومن أهم تلك المقومات والخصائص ما يلي :
أ –أن يكون القرار هادفا :أي يحقق هدفا أو أهدافا معينة ضمن نطاق السياسة العامة للمنظمة

ب _ أن يااتم اتخاااذه ماان ضاامن عاادة باادائل مطروحااة  :حتااى نضاامن صااالحية االختيااار وفاعليااة
القرار المتخذ .
ج _ أن يمثل القرار إرادة الجماعة  :أي يتماشاى القارار ماع مصالحة األغلبياة وفقاا ألحكاام القاانون
واإلجراءات المتبعة .
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د _ أن يض اامن القا ارار وس ااائل تنفي ااذه  :ف ااالقرار ال ااذي يص ااعب أو يس ااتحيل تنفي ااذه  ،ال يك ااون قا ا ار ار
صاائبا  ،باال ماان الضااروري أن يصاااحب اتخاااذ القارار تحدياادا واضااحا لطريقااة تنفيااذه  ( .التهااامى ،
) 820 : 8002

وأشار ( كنعان  ) 8002 ،إلى مقومات القرار الفعال فيما يلي :
قدرة القائد على تحديد المشكلة  ،واالختيار بين البدائل المتاحة للمشكلة موضوع القرار .
أن يوازن القائد بين المخاطر التي قد يسببها القرار والمزاد التي قد يجلبها .

مدى تقدير القائد لوجهات النظر المختلفة والسماح للمرؤوسين بطرح البدائل المتعددة .
( كنعان ) 390 : 8002 ،

* المشاركة في صنع الق اررات :
يتفق كثير من رجال اإلدارة والفكر اإلداري على انه من الضروري إشراك المرؤوسين
والمواقع التنفيذية في اتخاذ الق اررات التي تؤثر فيهم أو فئ مهامهم  ،وتتصف عملية المشاركة
بإعطاء حرية الرأي وحرية النقد للمرؤوسين عندما يعبرون عن آرائهم أثناء مناقشة الق اررات

والسياسات  ،وهذا ما يرفع من روحهم المعنوية ألنهم اشتركوا في صنع الق اررات والخطط التي
نالت اهتمام اإلدارة وتقديرها  ( .عياصرة ) 42 : 8002 ،

ووجدت اإلدارة في المنظمات الحديثة أن هناك ضرورة إلي األخذ بمبدأ المشاركة في صنع

الق اررات مع توسيع دائرة المشاركين كلما أمكن ،وعدم تركيز القرار في يد فرد واحد  .وقد ظهر
هذا االتجاه نتيجة لعدة عوامل من أهمها :
 -نمو المنظمات وتضخم حجمها .

 الحقيقة المنطقية التي تؤكد بأن الفرد مهما توافرت له من قدرات ذاتيه فإنه يعجز عناإلحاطة بكل الظروف في كل األوقات .
-ما لمسه الخبراء من أهمية األسلوب الديمقراطي في القيادة اإلدارية والذي يتجسد أساسا في

توسيع مبدأ المشاركة في صنع القرار  ( .عياصرة وحجازين ) 40 : 8002 ،

وأرجعت ( الحريري  ) 8002 ،أهمية المشاركة في صنع الق اررات لعدة أسباب نذكر منها:
 تقلل مشاركة المرؤوسين من كمية الصراعات واالختالفات خالل عملية صنع القرار . تزيد مشاركة المرؤوسين في صنع الق اررات من كفاءة و فاعلية اإلنتاجية ككل . تساعد المشاركة في ترشيد عملية اتخاذ الق اررات وتحسين نوعيتها . تنمى قدرات األفراد ومهاراتهم في حل المشكالت وتنمية روح العمل الفريقى  ( .الحريري) 834 : 8002 ،

ويستنتج الباحث بناء على ما سبق أهمية مشاركة المرؤوسين لمدراء المناطق التعليمية
في صنع الق اررات خاصة في عملية القرارات غير المبرمجة التي تتسم عادة بالتعقد وتحتاج
إلى العديد من اآلراء البديلة والناضجة والتقويم من قبل الخبراء وذوى الرأي والمتخصصين ،
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مما يسهم في صناعة ق اررات جيدة تتصف بالكفاءة والفعالية وتحقق الهدف المتخذة من أجله
ويعود بالفائدة على العملية التعليمية التعلمية .
* مستويات صنع الق اررات التعليمية :
يوجد ثالث مستويات التخاذ القرار التعليمي فيما يلي موجز لها :

أ -مستوى القمة التخاذ الق اررات التعليمية  :يشمل الق اررات الخاصة بالسياسة التعليمية
وخطط التعليم  ،وسلطة اتخاذ هذه الق اررات تتركز في و ازرة التربية والتعليم .

ب -المستوى المتوسط التخاذ الق اررات التعليمية  :يشمل الق اررات ذات المسئولية المحدودة
وتتعلق ق ارراته بالنواحي التنفيذية للمشروعات والبرامج التعليمية الفرعية  ،وسلطة اتخاذ
هذه الق اررات من مسئولية المديريات التعليمية في المحافظات .

ج – المستوى األدنى التخاذ الق اررات التعليمية  ،وتقع مسئولية اتخاذ هذه الق اررات على
المدرسة  ( .أحمد وحافظ ) 110-114 : 8003 ،
وعليه يمكناالشاره الى أن هذه الدراسة تتناول صناعة الق اررات التربوية في المستوى
المتوسط ،من خالل دراسة فعالية مدراء المناطق التعليمية بوكالة الغوث فى م حافظات غزة

* أساليب صنع الق اررات :

يوج ااد العدي ااد م اان أسااااليب ص اانع القا ارار بصااافة عام ااة يمك اان االسا ااتفادة منه ااا ف ااي المنظما ااات
التعليمية  ،ولعل من أهم هذه األساليب ما يلي :
 .1مصفوفة العائد  :يساعد هذا األسلوب على تحقيق اآلتي :
تقدير النتيجة المتوقعة لكل بديل حسب فروض مختلفة .
تقدير احتمال تحقيق كل نتيجة من النتائج السابقة

احتساب القيمة المتوقعة ( النتيجة المتوقعة صرب االحتمال ) لكل نتيجة .
.8أســلوب شــررة القــ اررات  :تعتمااد شااجرة الق ا اررات علااى إتاحااة الفرصااة أمااام الماادير للتفكياار فااي
صناعة الق اررات بشكل شاامل  ،يبادأ مان تحدياد هادف محادد ثام التوصال الاى عادد مان القا اررات أو
الحلول البديلة مما يتايح الفرصاة الختياار أنساب القا اررات وأفضالها  ،وذلاك باالعتمااد علاى مقااييس

كمية معينة .

وفى هذا المجال يستفاد من أسلوب االحتماالت إلعطاء قيم معينة الحتماالت حادوث كال تصارف
من التصرفات البديلة والناتج المتوقع من حدوث كل منها .

.3العصف الذهني  :عبارة عن هجاوم خااطف وساريع علاى مشاكلة معيناة  ،وفياه يقاوم المشاتركون
فااي العصااف بااإطالق ماان األفكااار وبساارعة حتااى تااأتى الفك ارة التااي تحقااق الهاادف  ،وهااذا األساالوب
يعتمد عادة على مفاجئة المشتركين في حال المشكلة واثارة ذهنهم .
.1أســـلوب دلفـــي  :أت ااى ه ااذا االس اام م اان معب ااد دلف ااي اليون اااني ال ااذي ك ااان يؤم ااه الن اااس اس ااتجالبا
للمعلومات عن المستقبل  .وتقوم فكرته األساسية علاى أن نتاائج تفكيار الجماعاة أفضال كثيا ار مان
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نتائج تفكيار أي فارد فيهاا  ،وتمشايا ماع المبادأ النفساي المعاروف باأن مساتوى ذكااء المجموعاة أكبار
ماان مس اتوى ذكاااء أي فاارد فيهااا  ،ماان هنااا يمكاان القااول إن أساالوب دلفاااي طريقااة أو ماانهج لتنظاايم
االتصاااالت بااين مجموعااة ماان الخباراء بمااا يساامح لهااذه المجموعااة ماان التعاماال ككاال دون الجلااوس
مجتمعين مع مشكلة أو قضية ياراد لهاا حال  ،وياتم ذلاك مان خاالل ناوعين مان االساتبيانات األولاى

اسااتبانه مفتوحااة تتضاامن س اؤاال أو مجموعااة ماان األساائلة توجااه إلااي الخب اراء ويطلااب ماانهم اإلجابااة
عنه ااا والتعبي اار ع اان رؤاه اام وتص ااوراتهم ح ااول المش ااكلة .أم ااا الن ااوع الث اااني فه ااو اس ااتبانه مغلق ااة ي ااتم

إعدادها وفق اإلجابة عن السؤال  /األسائلة المفتوحاة بعاد تحليلهاا  ،وارساالها مجاددا إلاى الخباراء ،

أماا اال ساتبيانات المغلقاة ذاتهاا فيعااد النظار فاي أسائلتها بعاد كال مارة يجياب عنهاا الخباراء وعاادة مااا
تكون أربع مرات  ،أما الخبراء الذين توجه إليهم األسئلة فإنهم يجهلاون بعضاهم بعضاا  ،وهكاذا ياتم
بعد الجوالت األربع من األسئلة واإلجابة عنها اتخااذ قارار حال المشاكلة موضاوع البحاث (.الفضالى

والقيسي ) 102 ،

الشك ( ) 5

أ يوب دلفى فى صنع الق ارات
تسجيل الخبراء

المشكل
ةيتم تجميع آراء

يقوم الخبراء بتقديم
الحلول والمقترحات

عرض المشكلة عليهم

الخبراء وإعادة
صياغتها
يتم تقاسم اآلراء
بين الجميع مرة
ثانية
يتم تجميع الحلول

يعلق الخبراء على آراء اآلخرين
ثم يقدمون حلوالً جديدة
يصدر القرار بالحل
إذا تم الحصول على
أتفاق
المصدر ( :جيرنبرج وبارون ) 224 : 4002 ،

يمكن القول من خاالل الشاكل الساابق باأن أسالوب دلفاى لاه مميازات عادة  ،أهمهاا  :يالئام المشااكل
المعقاادة التااي تحتماال اإلنتظااار لوقاات طوياال ويتاايح الفرصااة ألكباار عاادد ماان الخب اراء المتخصصااين
فااي صاانع الق ارار  ،إضااافة إلااى تفااادي اآلثااار الساالبية المترتبااة علااى المواجهااات التااي تحاادث أثناااء
عملية صنع القرار  ،ولكن يعتريه بعض العيوب أبرزها  :إنعدام اإلتصال الشخصي المباشر بين
األعضاء يؤدي إلى عدم القدرة على التواصل وابتكار الحلول الجديدة
* صنع الق اررات التربوية (العوامل المؤثرة والمعوقات ) :
إن صاانع الق ارار التربااوي يسااتلزم التفكياار فااي العواماال المااؤثرة فيااه  ،وهااذه العواماال يمكاان تصاانيفها

على النحو التالي :

أ ) عوامل نسانية  ،وتتمثل فى :
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 االعتماد بدرجة كبيرة على الخبرة السابقة . التحيز والعواطف . عدم اهتمام صانع القرار باحتماالت المقاومة للتغيير من جانب أفراد المجتمع التعليمي . -الخلط بين المشكلة ذاتها ومظاهر هذه المشكلة .

ب ) عوامل تن يمية وخصائص المن مات التعليمية :
 عدم وجود نظام جيد للمعلومات . -المركزية الشديدة .

 حجم المنظمات التعليمية ومدى انتشارها جغرافيا . عدم وضوح األهداف األساسية للمنظمات التعليمية .ج ) العوامل المرتبطـة بالتكلفـة والعائـد  :تنطاوي علاى تحدياد وتقاويم كال نفقاات البادائل المقترحاة
لح اال المش ااكلة وك ااذلك العوائ ااد المرتبط ااة به ااذه النفق ااات عل ااى م اادى فتا ارة زمني ااة معين ااة  ( .ارغ ااب ،
) 142 – 140 ، 8011

وأضاف ( حبيب  ) 8001 ،أربعة جوانب أخرى تؤثر فى صنع القرار هي :
 أهداف المؤسسة التعليمية . -الثقافة السائدة فى المجتمع .

 الواقع ومكوناته من الحقائق والمعلومات المتاحة . العوامل السلوكية  ( .حبيب ) 22 : 8001 ،وتناول (حسين  ) 8002 ،معوقات عملية صنع القرار على النحو التالي :

.1السياســـة الحاليـــة  :تعتباار السياس ااة التااي تتبعه ااا اإلدارة بمثابااة قي ااود تعوقهااا ف ااى اقت اراح حل ااول
ابتكاريه جديدة عن المألوف فى حل بعض المشكالت التي قد تواجهها .
.8كثرة البدائل أو ندرت ا  :القرار هو تارجيح ألحاد الخياارات مان البادائل الصاعبة  ،والتعامال معهاا
ل اايس ب اااألمر اله ااين  ،ألن االختي ااار ع ااادة ي ااتم تح اات ض ااغوط ثقيل ااة م اان األطا اراف المتع ااددة الت ااي
سااتتأثر بااالقرار  ،كمااا أن قلااة الباادائل مسااألة ال تقاال تعقياادا عاان سااابقتها حيااث تتطلااب مهااارة عاليااة
فى كيفية التعامل مع خيارات محدودة .

.3ضــــي الوقــــت  :وها ااو عاما اال ما ااؤثر فعمليا ااة صا اانع الق ا ارار واصا ااداره  ،ويحصا اال فا ااى الظا ااروف
االستثنائية التي تتطلب ق اررات سريعة غير عادية وفى نفس الوقت غير مرتلة .
.1ســـيطرة الشـــي والقلـــ  :الشااكوك تره ااق كاهاال صااانع القا ارار كلمااا تض اااربت المعلومااات وكلم ااا
كثاارت أو قلاات الباادائل  ،كمااا أن الخااوف ماان عاادم النجاااح يااؤدى إلااى تاادهور األوضاااع الصااحية
والنفسية .

.0انعــدام الرؤيــة  :خصوصااا فااى الق ا اررات المتعلقااة بالشااأن الخااارجي  ،فهااي ال تقااوم علااى رؤيااة
واض ااحة  ،وانم ااا يش ااوبها ض ااباب كثي ااف يغل ااف الموق ااف بس ااتائر م اان الغم ااوض الت ااي ال تس اامح إال
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ألصا ااحاب البصا اايرة النافا ااذة  ،والرؤيا ااة الثاقبا ااة با ااالتقرب منها ااا واختراقها ااا ومعالجتها ااا  ( .حسا ااين ،
) 180-184 : 8002
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ثالثاً  :التوريه واإلشراف

يعد التوجيه واإلشراف من الوظائف األساسية التي تحتل مكانا مهما وأساسيا في مهام القيادة

التربوية  ،فالبد لكل عمل مهما يكن نوعه أو حجمه من توجيه واشراف حرصا على إتقانه ،
فنجاح واستمرار كثير من األعمال يعود على مهمة التوجيه واإلشراف التي تقوم بها القيادة

التربوية .

وتتعلق هذه المهمة مباشرة بإدارة وقيادة العنصر اإلنساني في المؤسسة  ،وتتضمن الكيفية
التي يتمكن بها القائد من تحقيق التعاون بين المرؤوسين في المؤسسة  ،وحفزهم للعمل بأقصى
طاقاتهم  ،فهو بهذا يوجه جميع العاملين تجاه تحقيق األهداف المنشودة  ،ويحثهم على األداء

بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية  ،وهنا البد للقائد التربوي من العمل على تذليل العقبات
والصعوبات التي تقف أمام التوجيه واإلشراف  ،وتمنع من تحقيقه أو تعرقل نجاحه كالنزاعات
الشخصية بين العاملين  ،وهذا يتطلب من القائد التربوي االتصال المستمر مع العاملين  ،وشرح

أهداف المؤسسة التربوية لهم  ،وتذكيرهم برسالتها ورؤيتها وأهدافها باستمرار " ( أبو عايد ،
) 881 : 8002
وسيتناول الباحث دراسة كل من التوجيه واإلشراف بشكل منفصل ..
* تعريف التوريه :

التوجيه يهدف إلى إرشاد األفراد وحفزهم  ،لتنفيذ العمل المطلوب إلنجاز أهداف المؤسسة ،
فالتوجيه يعتبر من أبرز عناصر اإلدارة حيث يجعلنا نراها وهو تمارس فعليا دورها المزدوج
كسلطة وكمصدر للمعرفة معا  ،وهذا يتطلب أن تكون اإلدارة  ،على وعى بأهداف العمل ،

وبطبيعة القوى االجتماعية المؤثرة ( عريفج ) 28 : 8001 ،

ويعرف التوجيه بأنه" :توجيه المدير للعاملين لتنفيذ األعمال عن طريق النصح واإلرشاد وذلك
يهدف مساعدتهم على النمو المهني وتحسين مستوى أدائهم ومعالجة نقاط الضعف وذلك لتحقيق
األهداف المنشودة بطريقة ديمقراطية( .بسيسو) 114 ، 2003 :

وعرف التوجيه بأنه  " :إرشاد المرؤوسين وتشجيعهم على أداء العمل بثقة وحماس لكي

يحققوا النتائج المرغوبة  ،حيث يهيئ التوجيه الجو المناسب لعملية التنفيذ ويعمل على مالحظتها
باستمرار  ،كما يساعد في جعل الناس يعملون في تعاون وانسجام لكي يتحقق الهدف ( " .
حسين ) 23 : 8002 ،

وأضاف ( سمارة  ،والعديلى  ) 8002 ،تعريفا آخر للتوجيه وهو  " :االتصال بالموظفين عن
طريق رؤسائهم وترشيدهم بالعمل على تحقيق األهداف التربوية والتعليمية العامة  ،والتوجيه ليس

تنفيذا لألعمال وانما توجيه اآلخرين في تنفيذ أعمالهم " ( .سمارة والعديلى ) 28 : 8002 ،
ويعرف ( السعود  ) 8018،التوجيه بأنه  " :إصدار إرشادات
للموظفين بغية تحقيق أهداف التنظيم " ( السعود ) 02 : 8018 ،
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 ،عامة أو تفصيلية ،

ويعرف الباحث التوجيه إجرائيا بأنه  " :عبارة عن مجموعة النشاطات والمهام التي يقوم بها
مديرى المناطق التعليمية من أجل إكساب المرؤوسين المعلومات  ،عن األعمال المطلوب
انجازها  ،واإلشراف عليها أثناء عملها  ،وتنفيذهم للسياسات التي تم إقرارها  ،ثم التأكد من
استخدام المرؤوسين لهذه األعمال من خالل اإلشراف والمتابعة األكاديمية واإلدارية  ،ويتم ذلك

من خالل التعاون والعمل الجماعي  ،ومعالجة األخطاء وتفاديها بهدف تجويد وتطوير األداء في
العملية التربوية للمناطق التعليمية " .
* أهداف التوريه :

تسعى عملية التوجيه إلى مجموعة من األهداف هي :
.1توجيه الفرد نحو الخطط الجيدة .
.2التوجيه نحو التنظيم .
.3التوجيه نحو الظروف الجيدة .
.4االتصال والتواصل مع األفراد العاملين  ( .حسين . ) 23 : 8002 ،
** أهمية التوريه :
تبرز أهمية التوجيه في العملية القيادية في أنه يحقق الفوائد التالية :

 يسهل التوجيه من مهمة المرؤوسين في استثمار وتوظيف أفضل ما لديهم من إمكانياتشخصية وفنية.
 يوفر التوجيه اتصال مباشر بوظائف المرؤوسين ويساعد على تلبية احتياجاتهم بالشعوربالرضاء عن أعمالهم عندما يحققون المستوى المطلوب للجودة.
 يتيح التوجيه الفرصة للمرؤوسين للتغلب عل نقاط ضعفهم في األداء وما يواجههم منمشكالت في العمل من خالل التوجيه الدائم الذي يقوم به المدير أثناء متابعة األداء مما
يساعدهم على أداء وظائفهم على نحو أفضل.
 يستخدم التوجيه واإلرشاد كثي ار كوسيلة للنهوض سريعا بالمستخدمين الجدد في وقت قصيروذلك باإللمام بالمعارف والمهارات واالتجاهات التي يعلمها أعضاء الفرق المكونة حديثا ويكون
هذا النوع مالزما ومصاحبا للتدريب المهني.
 إرشاد المرؤوسين أثناء تنفيذهم لألعمال ضمانا لعدم االنحراف عن تحقيق األهداف للمنظمة.56

 والتوجيه في الوقت ذاته ،يشمل التدريب بطريقة غير مباشرة فنجد مثال أن المدير أو رئيسالقسم حينما يقوم بتوجيه العاملين معه لتصحيح األداء فهو بذلك يدربهم ويساعد على تنمية
مهاراتهم.
<<http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8

>>) 8018 / 3 / 80 ( %AC%D9%8A%D9%87

ويرى الباحث بأن التوجيه يعد من أهم عناصر العملية القيادية لمدراء المناطق التعليمية بوكالة
الغوث  ،ويعتبر التوجيه من أعقد وأصعب وظائف القيادة التربوية وذلك الرتباطه بعملية القيادة
بشكل كبير وعالقته المباشرة باالتصال بالمرؤوسين .
ويأخذ التوجيه أهميته الكبيرة ألنه من خالله يتم البدء الفعلى للعملية القيادية اإلدارية من

خالل تنفيذ التخطيط والتنظيم واالتصال بشكل مباشر عبر العمل أثناء التنفيذ لمواجهة أي
مشكالت وذلك من أجل ضمان سير العمل بالطريقة والمستوى المطلوب الذي يضمن توجيه
العاملين نحو تحقيق األهداف المنشودة بأعلى درجة من الكفاءة والفعالية.
** عناصر التوريه :

تتضمن عملية التوجيه العناصر التالية :
 .1التحفيز واثارة الدافعية للعمل .
 .8القيادة والعمل بروح الفريق والمشاركة في اتخاذ القرار

 .8االتصال بالمرؤوسين على كافة المستويات  ( .مصطفى ) 2 : 8000 ،
ويضيف ( الطراونة  ) 8018 ،عناصر أخرى تتضمنها وظيفة التوجيه تتمثل في :
التعريف بالمنظمة وبأهدافها وسياساتها وبأي تطورات أو تغيرات تمر بها .-تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم واعدادهم لتولى مناصب أعلى .

التأكد من وضوح جميع الواجبات واألعمال والتعليمات واألوامر للحد من ازدواج االختصاصاتوما ينتج عنه من أزمات أو مشكالت حتى يمكن الوصول إلى مستويات األداء المطلوبة ( .
الطراونة ) 100 : 8018 ،
** شروط التوريه الريد :

وضوح األمر  :يجب أن يكون األمر واضحا وخالي من الغموض ،وال يحتمل التأويل ولذايجب اختيار األلفاظ ذات المعاني الواضحة والتأكيد على األمور الهامة ووضع التفسيرات الكاملة
لألمور التي تتطلب ذلك .
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 مالئمة الوقت  :ينبغي اختيار الوقت المناسب للتوجيه  ،وذلك ألن إصدار التوجيه في وقتغير مناسب قد يترك أث ار سيئا على األفراد العاملين مما يؤثر على أداء العمل .
 شمولية األمر  :يجب أن يوضح األمر للفرد كافة البيانات الخاصة بالعمل المطلوب أداؤه منناحية الكمية والنوع  ،ومكان القيام بالعمل  ،والوقت المطلوب إتمام العمل فيه  ،وطريقة القيام
بالعمل .
 قابلية التنفيذ  :يجب أن يرى المدير أن يكون لدى األفراد العاملين من الخبرة والقدرة علىأداء العمل  ،ومدى توافر اإلمكانيات التي تسهل تنفيذ األمر  ،فاألمر الذي يصعب تنفيذه يؤدى
إلى انخفاض الروح المعنوية لدى العاملين .
 توحيد مصدر التوريه  :يجب توحيد مصدر التوجيه بالنسبة للموضوع الواحد حتى ال يتلقىاألفراد العاملين أوامر متضاربة من مصادر متعددة يصعب عليهم التقيد بها مما قد ينتج عنه
فوضى في العمل والتهرب منه .
 كتابة األمر  :حيث يفضل أن يكون األمر مكتوبا حتى ال يساء فهمه  ،أو يتعرض للنسيان ،وحتى يسهل أيضا الرجوع إليه عند الحاجة  ( .حسين ) 24 : 8002 ،
وفى هذا السياق يقترح الباحو مجموعة من النقاط  ،قد تساهم في فعالية التوجيه:

.1أن يتم شرح المهام للمرؤوسين من قبل مديرى المناطق ،وأن يتم تدريبيهم على أدائها .
.2أن يتم تقديم معلومات مستمرة على المرؤوسين عن مدى التقدم في اإلنجاز وتنفيذ األعمال .
.3أن يتعرف مدراء المناطق التعليمية على حاجات األفراد وميولهم واتجاهاتهم ،وأن يتعامل معهم

على أساسها.
.4أن يتم تشجيع المشاركة والحوار الفعال القائم على األمان بين مدراء المناطق والمرؤوسين .
.5أن يستمتع مدراء المناطق إلى اقتراحات مرؤوسيهم ،وأن ينفذوا الصالح منها.
.6أن يقدم مدراء المناطق الدعم المعنوي الكبير لمرؤوسيهم المتميزين أمام باقي زمالؤهم  ،وال
يعطى ذلك للمهملين أو األقل كفاءة لتحفيزهم على اإلجادة .
** مبادئ التوريه :
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من أهم المبادئ التي يقوم عليها التوجيه ما يلي :
أ – وحدة األمر  :حيث يكون التوجيه أكثر فعالية وجدوى إذا ما تلقى العاملون اإلرشادات
واألوامر من مصدر واحد .

ب – اإلشراف المباشر  :وهو أمر ضروري هام في عمليه التوجيه ويكون ذا فاعلية أكبر عندما
يكون االتصال الشخصي بين الرئيس والمرؤوسين .
ج – اختيار األسلوب  :يجب أن يختار أسلوب التوجيه األكثر مناسبة لألفراد الذين يتم توجيههم
بما يتفق ونوع العمل المطلوب انجازه  ( .العجمي ) 29 : 8010 ،
وأضاف ( العقيلى  ) 1992 ،مبادئ أخرى للتوجيه تتمثل في :

 -ترــانس األهــداف :يشااير هااذا المباادأ إلااى ضاارورة تحقيااق التوافااق ،والتكاماال بااين أهااداف الفاارد ،

وأه ااداف الجماع ااة ،وأه ااداف الجماع ااة م ااع أه ااداف المؤسس ااة ،وه ااذا األم اار يتعل ااق با اربط المص ااالح
الفردية مع المصلحة الجماعية ،ومصلحة المؤسسة قاطبة تحت شعار العمل الجماعي التعاوني.
 توفير المعلومات  :يشير هذا المبدأ إلى ضرورة توفير المعلوماات الضارورية للمرؤوساين ،باالكموالكيف والوقت المناسب ،والتي تمكنهم من العمل الجيد بفاعلية.

 -الســـلطة :يش ااير ه ااذا المب اادأ إل ااى ض اارورة أن تك ااون الس االطة بي ااد الرؤس اااء لتمك اانهم م اان إص اادار

األواماار لمرؤوس اايهم م اان أج اال تحري ااك العم اال  ،ودفعااه لألم ااام ف ااي س اابيل تحقي ااق األه ااداف ،لك ااون
الساالطة تعطااى الرؤساااء حااق إصاادار األواماار .ولضاامان تنفيااذ األواماار بالشااكل المطلااوب البااد ماان
وجااود عقوبااات  ،ومكافااآت ،وح اوافز يسااتخدمها ال ارئيس ماان أجاال خلااق الدافعيااة االيجابيااة للعماال.
(عقيلي) 329 – 322 :1992 ،

الم ارات التي تتطلب ا عملية التوريه:
 -معرفة الثقافة التنظيمية .

 -تشكيل فرق عمل فاعلة .

 -اختيار األسلوب القيادي الفاعل .

 -التدريب .

 -تصميم األعمال المحفزة .

 -تفويض وتمكين .

 -التأديب أو الضغط .

 -تعزيز الثقة .

 -تخفيض التوتر .

 -زيادة القوة .

 -المقابلة .

 إدارة مقاومة للتغيير . تقديم المعلومات المرتدة . -الرقابة ( . .محمد ) 20 : 8000 ،

في ضوء ما سبق يرى الباحاث أن اماتالك مادير المنطقاة التعليمياة لمهاارة التوجياه بشاكل فعاال

تجعله قاد ار على القيام باألعمال اإلدارياة و الفنياة المنوطاة باه ،كماا تجعلاه قااد ار علاى إنشااء منااخ
تربوي إيجابي في منطقتاه التعليمياة  ،وتجعال مناه القادوة الحسانة التاي يقتادي بهاا جمياع العااملين ،
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مم ااا ي ااؤدي حتم ااا إل ااى تس اايير عملي ااات التوجي ااه ف ااي المنطق ااة التعليمي ااة بكف اااءة عالي ااة و س ااهولة
وانسيابية مما يخلق المناخ اإليجابي واآلمن لتحسين العملية التعليمية .
*تعريف اإلشراف :
يزخاار المياادان التربااوي بااالكثير ماان التعريفااات التااي طرحهااا علماااء ورجااال التربيااة لتحديااد مفهااوم

اإلش اراف التربااوي  ،فتنوعاات وتفاوتاات وجهااات النظاار حااول تعريااف اإلش اراف التربااوي وذلااك نظ ا ار
لتع اادد الفلس اافات  ،والنظري ااات  ،والجوان ااب  ،فتباين اات تل ااك التعريف ااات واختلف اات حس ااب المض اامون
والمجال الذي ينتمي الاه اإلشاراف الترباوي  ،وفاى هاذه الد ارساة نتنااول اإلشاراف مان منظاور القياادة

التربوية .

وع اارف (الب اادرى )8008 ،اإلشا اراف الترب ااوي بأن ااه  " :وس اايلة لتط ااوير العملي ااة التربوي ااة بص ااورة
عامة ولتحقيق األهداف التربوية "  (.إدريس ) 0 : 8009 ،
وتعاارف (الماادلل )8003 ،اإلش اراف التربااوي علااى أنااه " العمليااة التااي يااتم فيهااا تحسااين العمليااة

التربوي ااة وتطويره ااا ورف ااع مس ااتواها  ،بت ااذليل كاف ااة الص ااعوبات والمعوق ااات الت ااي تح ااول دون تحقي ااق
األهداف التربوية المنشودة بالمستوى المطلوب " (.المدلل ) 9 :٢٠٠٣ ،
وياارى حسااين المشااار إليااه فااي السااخنى وآخاارون (  ) 8018بااأن اإلش اراف التربااوي هااو  " :نشاااط
موجااه يعتمااد علااى د ارسااة الوضااع ال اراهن  ،ويهاادف إلااى خدمااة جميااع العاااملين فااي مجااال التربيااة

والتعل اايم  ،النط ااالق ق اادراتهم ورف ااع مس ااتواهم الشخص ااي والمهن ااي بم ااا يحق ااق رف ااع مس ااتوى العملي ااة
التعليمية وتحقيق أهدافها "  ( .السخنى وآخرون ) 81 : 8018 ،

ويقادم الباحاث تعريفاا إجرائيااا لإلشاراف علاى انااه  " :العملياة اإلدارياة التربويااة المساتمرة التاي يقااوم

بهااا ماادراء المناااطق التعليميااة ويااتم ماان خاللهااا الوقااوف علااى مااا يجاارى تنفيااذه بهاادف التصااحيح
والتجويد بما يحقق األهداف المقررة في واقع الممارسات التربوياة ماع الساعي الاى تحساين وتطاوير
العملية التربوية " .

*أهمية اإلشراف :

 -1التأك ا ااد م ا اان أن العم ا اال ينف ا ااذ وفق ا ااا لمب ا ااادئ وأصا ا اول اإلدارة ووفق ا ااا للخط ا ااة والتنظ ا اايم والبا ا ارامج
والتعليمات المقررة بالمنظمة.
 -8مسااعدة العامال علاى إتقاان عملاة بأقصاى ماا تساامح باه كفاءتاه وبماا يتفاق ماع مساتوى اإلتقااان

المقرر ومعدالت األداء المقررة.

 -3إلمااام المشاارف باإلعمااال التااي تماات مااع اكتشاااف مااا قااد يكااون هناااك ماان صااعوبات تعتاارض
التنفيذ وبحث وسائل التغلب عليها.

 -4توجيه وتعليم العامل بما يجعله اقل احتياجا لإلشراف في المستقبل.
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 -0تقييم قدرة ودرجة إتقان العااملين ألعماالهم ماع اساتخدام معاايير مقنناه كلماا أمكان وذلاك بهادف
بح ااث حاج ااة الع اااملين إل ااى ت اادريب أو م اادى ص ااالحيتهم للوظ ااائف المس ااندة إل اايهم أو ص ااالحيتهم
لوظائف أخرى بالمنظمة أو المكافأة للمجد ومحاسبة المقصر.

إيجاد التوافق والتنسيق بين جهود العاملين واثارة الوعي الجماعي بينهم.
>>) 2012/ 3 / 21 (<< http://almisk.net/ar/article.php?id=4396
* أهداف اإلشراف :
تتطلب ممارسة اإلشراف التربوي التعرف على أهدافه بغرض اشتقاق العناصر الكفيلة بتحقيقها،
ويمكن إيجاز هذه األهداف فيما يلي :

 تقويم وتنمية العملية التربوية التعليمية في جميع عناصرها. -توفير متطلبات المدارس من الكفايات البشرية والتجهيزات الالزمة.

 إكمال تعزيز عمل المدرس ومدير المدرسة في خدمة العملية التعليمية. تطوير الخبرات والمهارات في مجال التعليم. -التغلب على الصعوبات والعقبات التي تواجه المسيرة التعليمية أحيانا.

 إلسهام في معالجة المشاكل الطارئة لدى المدارس والمعلمين والطالب االطمئنان إلى التقيد باللوائح المنظمة للعملية التربوية التعليمية في المدارس. تيسير استفادة المدارس من وسائل التكنولوجيا والتعليم الحديث ( .القرش ) 39 : 2010 ،** أسس وصفات اإلشراف :

تنبثق أسس اإلشراف التربوي في أي منطقة من فلسفة التربية فيها وسياساتها التعليمية وأهدافها ،
ومن أبرز تلك األسس ما يلي :
-

االلت ازم بالمبادئ والمعتقدات السائدة في المجتمع .

-

امتالك الكفاءة العلمية والفنية .

-

العمل الدؤوب والمتواصل لتجويد التعليم .

-

االبتكار واإلبداع  ( .الطعان . ) 83 : 8010 ،

-

التعامل بموضوعية مع اإلدارة المدرسية والهيئة التعليمية .

كما حدد (القرش ) 8010،أهم الصفات الواجب توافرها في اإلشراف  ،وهى كما يلي :
-القدرة على ضبط النفس بالتحكم الذاتي .

 القدرات الفعلية التي تؤمن باألسلوب العلمي فى التفكير وكذلك بالنظرة الموضوعية لألمور . التعرف على اتجاهات المرؤوسين وتقديم العون والخدمة لها والمساهمة فى حل المشكالتالتي تعترضها والمساهمة فى تحقيق الرضا لكل أفراد المؤسسة .
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 اإليمان بقيمة الفرد وبالعالقات اإلنسانية  ( .القرش) 801 : 8010 ،** أساليب القيادة واإلشراف التربو :
يستخدم القادة والمشرفون في مجال المؤسسات التعليمية في توجيه مرؤوسيهم أساليب عديدة من
أهمها :
.1أسلوب المالح ة المباشرة  :ويتم فيه تبادل الرأي مع المرؤوسين وتوجيههم نحو األغراض
المرسومة في موقع العمل .
.2اللقاءات الفردية  :وفيها يتم استدعاء المرؤوسين إلى لقاءات فردية في مكاتب القادة
والمشرفين ويراعى فيها أن تكون على موعد محدد سلفا وأال يتخللها انقطاع أيا كانت أسبابها ،
باإلضافة إلى تحديد نقاط النقاش مسبقا وذلك حتى يضفى على هذه اللقاءات الجدية والنشاط
ويساعدها على تثبيت أركانها .
.3االرتماعات العامة  :تلعب دو ار هاما في اإلدارة التعليمية  ،وهى من الوسائل الضرورية
لإلشراف اإلداري التي ال يستغنى عنها القادة من القائمين على العملية التعليمية فى ممارستهم
لمهام وظائفهم  ( .أحمد وحافظ ) 22 : 8003 ،
** األدوار المنت رة لإلشراف التربو  :تفرض طبيعة المرحلة الحالية والمستقبلية وما تشهده من
تغير سريع  ،أن يستجيب اإلشراف التربوي للتحديات ويواكبها بخطة تطويرية شاملة تتمحور
حول ما يالئم متطلبات التطوير من أدوار منتظرة منه ،ويتمثل أبرزها فيما يلي:
 تهيئة الميدان التربوي لإليمان بحتمية التغيير اإليجابي قاعدة للتطوير  ،واالستجابة الفاعلةالمتفاعلة معه.
 تغيير االتجاهات السلبية لدى بعض القيادات التربوية والمعلمين والطالب نحو التغيير فيالعمل التربوي والتعليمي.
 تهيئة المتعلم والمعلم لمواجهة تحديات العصر وفق منظومة قيمية إسالمية أخالقية متكاملة. مواكبة التطور المتسارع في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت وتوظيفها بفعالية. بناء استراتيجيات متكاملة إلدارة المعرفة والمساهمة في تطوير مجتمع المعلومات. بناء القدرات الفردية والمؤسسية  ،للتكيف مع المتغيرات المتسارعة واإلسهام في إحداثها.62

تطوير بيئات التعلم وتحسين مخرجاتها النوعية( .اإلدارة العامة لإلشراف التربوي) 12:2008 ،** الصفات الوارب توافرها في القيادات المشرفة :
في رأى جروس  Grossنقال عن الطعان ( )8010تتطلب الوظيفة اإلشرافية الصفات التالية :
 .1أن يكون القائد قادر على المبادرة .

 .2أن يعبر عن القيم والتقاليد التي ترتبط بها المجموعة التي يقودها .
 .3أن يكون قاد ار على تحديد األهداف وتحليل المشاكل .
 . 4أن يكون قدوة لتابعيه .
أما روس Rossوهاندرى  Handryفيحددان مجموعة من الصفات لمن يتولى القيادة منها :
-الثقة بالنفس واالتزان العاطفي .

 الرغبة في المساعدة والقدرة على المبادرة . ارتباط سلوكه باألهداف والقيم التي تدين بها المجموعة . أن يكون حساسا ومتعاطفا مع اآلخرين وأن يبذل لهم المعونة . أن يكون على قدر عال من الذكاء  ( .الطعان ) 800 : 8010 ،* مواصفات المشرف النارح :
 )1الم ارة الفنية  :ويقصد بها المهارة في فن التربية والتوجيه لشخصيات العاملين الن اإلشراف
ال يقصد به السيطرة أو مجرد التفتيش أو تصيد األخطاء وانما يتركز اإلشراف أصال على تنمية
شخصيات المرؤوسين والسمو بها فنيا وسلوكيا فهو عملية تعليمية تربوية.
 )8الم ارة الفكرية :بمعنى أن يكون متجدد التركيز دائما واسع االطالع في كل ما يتصل
بعملة وعمل مرؤسية يتقبل األفكار الجديدة ويقوم بد ارستها وتقييمها ويستجيب لها إذا اقتنع بها.

 )3الم ارة اإلدارية  :وهي الخبرات العلمية في أصول اإلدارة وتطبيقاتها في بيئة النشاط التي

يشرف عليه فمثال يجب عليه أن يضع خطة النشاط ويلتزم بها ويدخل عليها التعديالت المالئمة
كلما اقتضى األمر وكذلك يعني بتحديد اختصاص ومسؤولية كل من العاملين مع تحسين جوانب
النشاط ..إلى غير ذلك من العمليات اإلدارية.
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 )1الم ارة اإلنسانية  :أن يكون لدية القدرة على فهم التكوين النفسي للعاملين ونواحي معاناتهم
النفسية واالجتماعية والبيئة وما قد يحتاجونه من معاونه في حل مشكالتهم سواء المرتبطة بالعمل
أو بظروفهم الخارجية وباختصار يكون صالحا لممارسة العالقات اإلنسانية.
اإلشراف والتوجيه التربوي علم،ألنه يعتمد على أصول ومهارات تقنية دقيقة ال تتوافر إال لمن

اجتهد وسعى واستوعب وحصل على قدر كبير من المعرفة المتخصصاة كما أنه عملية تحتاج
إلى مهارات متطورة تمكن ممارسها من اتخاذ الق ا ا ا ا ارار.
وهو فاان ،ألن هذه العملية تتطلب حسا مرهفا ،وحكمة وتفهما لحاجات ومشاعر اآلخرين ،ليحاول
الموجه بواسطتها حفظ التوازن بين دفع العمل ورفع مستوى األداء من جانب ،ودعم العالقات

ورفع المعنويات من جانب أخر .
>><< http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=4013

(. ) 8018/3/ 83

ويرى الباحو بأنه البد أن يمتلك المشرف كقائد تربوي لمهارات تؤهله للقيام بعمله على أكمل
وجه ألداء مهامه بفاعلية وكفاءة  ،والذي ال تكون معرفته ومهاراته المهنية عصرية تبوء نتائجه

بالفشل ويبدو محطا لجميع أنظار العاملين على أنه عقبة في العملية التربوية.

وبجانب هذه المهارات ينبغي أن يمتلك المواصفات السابقة التي تؤهله لممارسة مهامه المطلوبة
بصورة فعالة تؤدى إلى فعالية عملية اإلشراف وخاصة أن المشرف مسئول عن تحسين العملية
التعليمية بكل أبعادها ،كالقدرة مثال على التخطيط وبناء العالقات اإلنسانية مع العاملين وحل
مشكالتهم  ،وغير ذلك ومتابعة كل ما يستجد من اكتشافات علمية وتربوية تخدم العملية التربوية
والمجتمع.
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رابعاً  :تقويم األداء

يعتبر التقويم أحد المكونات األساسية للمنظومة التعليمية لما يقدمه من تشخيص وعالج

وتغذية راجعة لتوجيه مسار العملية التعليمية وزيادة فعاليتها وتطويرها لتحقيق أهدافها وغاياتها ،
وذلك انطالقا من أن عمليات تقويم األداء تعتبر مدخال فعاال لتطوير جميع عناصر المنظومة
التربوية .

والتقويم عملية هامة لايس فاي مجاال التربياة فحساب  ،وانماا فاي جمياع مجااالت الحيااة عاماة ،
فطالما يقوم اإلنسان بعمل ما فإنه بحاجاة لمعرفاة نتيجاة ذلاك العمال  ،ومعرفاة األخطااء التاي يقاع

فيها حتى ال تتكرر منه  ،وبذلك يتوصل إلى أداء أفضل وانتاج أحسن .

وعليه تظهر أهمية هذه العملية في ضمان جودة تحقيق العملياة التعليمياة التعلمياة ألهادافها ،
والتحقق من مستوى كفاءة وفعالية العااملين وقيااس مادى اإلنتاجياة التاي يسااهم بهاا العااملين فاي
إنجاح مهام وأعمال العملية التربوية برمتها .

و ماان الضااروري تقااويم أداء ماادير المنطقااة التعليميااة للتأكااد ماان أنااه يحاادث تااأثير إيجابيااا فااي

أداء م ااديري المااادارس  ،والمعلما ااين وأنهااام يسا ااتفيدون مااان األعم ااال الاااذي تقااادم لهااام فا ااي تطا ااوير
وتحسين العملية التربوية والتعليمية أم ال .
** تعريف التقويم :
يعرف أنه :العملية التي تستهدف الوقوف على مدى تحقيق األهداف التربوية ومدى فاعلية
البرنامج التربوي بأكمله من تخطيط ،وتنفيذ ،وأساليب ،ووسائل تعليمية .ومدى فاعلية البرنامج

التربوي بأكمله من تخطيط ،وتنفيذ ،وأساليب ،ووسائل تعليمية( .عثمان) 2:8000 ،

وعرف ( أبو النصر  ) 8002،التقويم على انه " :القيام بمجموعة من اإلجراءات العلمية التي
تهدف إلى تقدير ما يبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة في ضوء ما اتفق عليه من معايير،
وما وضع من تخطيط مسبق ،والحكم على مدى فاعلية ،وكفاءة هذه الجهود ،وما يصادفها من
عقبات ،وصعوبات في التنفيذ بقصد تحسين األداء " (أبو النصر) 340-343 : 8002 ،

وقدم ( حسن زيتون  ، ) 8001 ،تعريفا يتسم بالشمولية  ،فقد عرفه بأنه  " :عملية منظومية

يتم فيها إصدار حكم على منظومة تربوية ما أو أحد مكوناتها أو عناصرها  ،بغية اصدار ق اررات
تربوية تتعلق بإدخال تحسينات أو تعديالت على تلك المنظومة أو على مكوناتها أو عناصرها "
 ( .زيتون ) 424 : 8001 ،

ويعرف الباحث ررائيا التقويم في الدراسة الحالية بأنه " عملية ممنهجة مخططة لجمع

البيانات عن أداء وممارسات مديري المناطق التعليمية بمحافظات غزة  ،ومقارنتها بالمعايير
العالمية للتربية العلمية من أجل إصدار حكم بدقة وموضوعية على أدائهم  ،ومن ثم تحديد
جوانب القوة لديهم لتعزيزها والقصور لتدعيمها وعالجها ".
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** تقويم األداء :
إن لعملية تقويم األداء لمديري المناطق التعليمية دو ار فاعال ومؤث ار على مجريات العملية
التعليمية التعلمية داخل المنطقة التعليمية وما تسعى إليه من أهداف علمية وتربوية  ،ويؤثر
أيضا على مخرجات هذه المنطقة التعليمية (المؤسسة ) من كوادر بشرية تعمل على النهوض
بمجتمعاتها،ومؤسساتها المختلفة  ،كما تعتبر أحد المؤشرات التي تساعد مدير المنطقة التعليمية
على تدارك أخطائه وسلبياته وتدعيم ما بهذا األداء من ايجابيات ،وتقويم أداء مدير المنطقة

التعليمية يشمل سلوكه ونشاطه وانتاجه وقدرته على حل المشكالت المختلفة وممارسة عملية
قيادة المنطقة التعليمية بشكل فعال .
ويعرف (قاسم8003 ،م )  ،تقويم األداء بأنه  " :عملية جمع بيانات ومعلومات  ،ومحاولة
وضعها في شكل تفسيري  ،وذلك بهدف اتخاذ قرار معين "  ( .قاسم ) 828 : 8003 ،

ونقلت ( مجيد  ، ) 8011 ،تعريف ( )Devriseوزمالؤه بأنه " عملية تحليل وقياس

العمليات المنجزة خالل فترة زمنية معينة "  ،بينما عرف ساسترى ( (  k.Sastryتقويم األداء
على أنه التعرف " على مدى تحقيق المؤسسة أو عدم تحقيقها االهداف المتوقعة "  ( .مجيد

) 12 :8011،

وتأسيسا على ماسبق من تعريفات  ،يمكن للباحث القول أن عملية تقويم األداء تهدف الى
قياس ما تم انجازه من قبل مؤسسة ما خالل فترة زمنية محددة  ،ومقارنة بما تم التخطيط له كما

ونوعا وباستخدام مجموعة من المؤشرات والمعايير مع تحديد اوجه الضعف والقصور إن وجدت
وسبل عالجها فى المستقبل .
* أهمية تقويم األداء :
التقويم هو عملية ضرورية لكل عمل  ،ويمكن القول بأن أهميته تظهر فيما يلى :
 وسيلة هامة لمعرفة مدى التقدم الذي يحرزه الفرد أو الجماعة نحو تحقيق هدف معين . -يساعد في تحديد نواحي الضعف والقوة في أي عمل .

 يساعد في الحصول على األدلة التي يمكن أن يستند عليها الحكم على مدى فاعلية أسلوبأو طريقة معينة .

 -يساعد على توفير البيانات والمعلومات الالزمة لتحسين العمل .

http://www.arabicstat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=208

>>) 8018/4/1 ( << &Itemid=57

** أهداف تقويم األداء :
يرى ( عبد الباقي وآخرون  ) 8000 ،أن الهدف األساس للتقويم هو تحديد جدوى أو قيمة
برنامج ما  ،ويشتمل هذا الهدف على األهداف الفرعية التالية  ،يمكن تلخيصها فيما يلي :
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 تحديد جوانب الضعف والقوة في ضوء األهداف المرسومة للمؤسسة ومسئوليتها تجاه المجتمع.
 تحديث وتفعيل أهداف وعمليات المؤسسة من أجل تحسين األداء وتجويد نوعية مخرجاتها توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن كل مدخالت ومخرجات نظام المؤسسة . -تحسين وتطوير العمل في أقسام ووحدات المؤسسة .

 قياس أنشطة وفعاليات المؤسسة والكشف عن مدى النجاح في تقويم الموارد وتنظيم وحدات وأقسام المؤسسة ( .عبد الباقى وآخرون ) 83 : 8000 ،وأضافت ( مجيد  ، ) 8011 ،العديد من األغراض التى تهدف الى تحقيقها عند تطبيق عملية

تقويم األداء من أهمها :

أ-تساعد فى التحقق من مدى القدرة على تحقيق األهداف .
ب -تسلط الضوء على مدى الكفاءة باستغالل اإلدارة لمواردها المتاحة .
ج -تحدد ما يجب أن يعرفه المدير لتحقيق األداء العالى .
د – اإلسهام فى التطوير الشامل للوحدة المحلية .

ه – تحقيق مستوى أفضل من الرضا لدى المواطنين ( .مجيد . ) 12-12 : 8011 ،
** محاور تقويم األداء :
يتم اجراء التقويم على أساس المحاور التالية :
محـــور معـــدالت األداء  :ي ااتم تق ااويم الم ااديرين باإلس ااتناد ال ااى م اادى ق اادرتهم عل ااى انج اااز األعم ااال
المسندة اليهم .

محور الصفات الشخصـية  :وفياه ياتم د ارساة بعاض صافات شخصاية المادير  ،مثال  :التعااون ،
االلتا ازام  ،المب ااادأة  ،أو د ارس ااة ص اافات ذات عالق ااة بالعم اال  ،مث اال  :الق اادرة عل ااى االنت اااج  ،ودق ااة
األداء  ،والحرص على مصلحة المدرسة  ،وقدرته على تحسين وسائل العمل وأساليبه .
محــور ال ادفيــة  :يااتم التركيااز علااى أساالوب اإلدارة باألهااداف  ،حيااث يااتم تقااويم الماادير ماان خااالل
تحقيقه لألهداف التى يضعها له رئيسه المباشر فى و ازرة التربية والتعليم .

محــور الفعاليــة العامــة  :حيااث يااتم التركيااز علااى مسااتوى الفعاليااة العامااة للماادير  ،باعتبارهااا تمثاال
الغاياة العلياا التاى تنشادها الاو ازرة  ،فهاذا المحاور يساعى نحاو جماع كافاة العناصار المتعلقاة بعمليااة
تقييم األداء الى حد كبير ضمن نظرة اجمالية عامة  ( .فليه وعبدالمجيد ) 829 : 8000 ،
وتعليقا على المحاور السابقة يمكن القول بأن المحاور األول يتجاهال العوامال الماؤثرة فاى األداء ،

والمحور الثاني قد يواجه صعوبة فى حصر كافة الصفات التى ينبغة توافرهاا فاى الماديرين ومادى

أهميتهاا وتأثيرهاا فااى أداءهام  ،أمااا عناد اساتخدام المحااور الثالاث فااإن هنااك صاعوبة قااد تظهار عنااد
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تحويال بعاض األهاداف الاى معااايير كمياة يمكان قياساها  ،ومحااور الفعالياة ال يمكان االعتمااد عليااه
فى الحكم على األعمال التى يبدو فيها الحكم التفصايلي ضاروري  ،ولكاي نتالفاى جواناب القصاور
السابقة  ،البد من اجراء عمليه التقويم وفق أكثر من محور من المحاور السابقة .
** تقويم أداء مدير المنطقة التعليمية :
إن عملية التقويم فى أى نظام تشكل بعدا مهما من أبعاد ممارسته  .فادارة النظام وقيادته
تستخدم عملية التقويم للوصول الى أفضل ق اررات مهمة تتعلق بإدارة العاملين فيها  .كما يستخدم

التقويم لتحديد حاجات النظم المتعلقة بالتدريب والتطوير  ،فالتقويم يبرز المهارات والكفايات التى
تتطلب تطوي ار وعالجا ( .الطويل . ) 820 : 1992 ،
كما ينظر لعملية تقويم األداء على انها من العمليات االدارية األساسية ومن المواضيع

الحساسة التى تثير اهتمام اإلداريين لما لها من آثار على فعالية األداء وعلى الروح المعنوية ،
فهى تدفع المديرين للعمل بحيوية وجد ونشاط كما تدفعهم الى مراقبة ومتابعة أداء مرؤوسيهم
بصورة مستمرة ( ستراك  ،والخزاعلة . ) 00 : 8004 ،

" وف ااى مقابل ااة اج اره ااا الباح ااث م ااع ال اادكتور محم ااود الحمض اايات رئ اايس برن ااامج التربي ااة والتعل اايم

بوكالاة الغااوث الدوليااة بمحافظااات غازة  ،وفااى معاارض ساؤاله عاان األساالوب المتبااع فااى تقااويم اداء
مدير المنطقة  ،أجاب  :تقويم أداء مديري المناطق التعليمية يتم وفق الخطوات التالية :
التقويم المرحلي والختامي ويتم من خالل مايلى :
أ – الزيارات الميدانية .

ب _ اللقاءات الفردية .
ج _ التقارير .

د _ أثر العمل في المدارس .

ها _ وجهات نظر المديرين .
و _ المناقشة الفردية لجوانب العمل من خالل التقرير والنموذج الخاص به .

( مقابلة شخصية ( ) 8018 ، ) 1

*مشاكل تقويم أداء العاملي :
يسااتطيع المااديرون ضاامان تحقيااق التقااويم الصااحيح ألداء العاااملين  ،وذلااك ماان خااالل معرفااة
وفهم المشاكل المتعلقة بعملية تقويم األداء  ،لكى يتم معالجتها  ،ومن اهم هذه المشاكل مايلى :
 مشكلة التحيز فى تقويم أداء العاملين . -مشكلة التشدد فى تقييم األداء .

 مشكلة الميل نحو المتوسط فى تقويم األداء . مشكلة التساهل فى تقويم األداء .68

 أثر الهالة .تحيز السلوك الحديث  ( .ادريس ) 82- 80 : 8009 ،
وفى ضوء مما تقدم من مشاكل عملياة تقاويم األداء فاإن الباحاث يارى أن تقاويم األداء المتباع فاي

دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث ومديرى المناطق التعليمية اليخدم جانب التغدياة الراجعاة حياث

أناه يااتم فااي نهايااة العااام ولمارة واحاادة فقااط ممااا يفقااده أهاام فوائااده والمتعلقااة بجوانااب تحسااين وتطااوير
أداء المااوظفين علااى إمتااداد العااام كااامال  ،لااذلك فإنااه ماان الضاارورة بمكااان أن تتخااذ عمليااة تقااويم
األداء للمااوظفين شااكال مرحليااا يخاادم جوانااب العماال ويقاادم للموظااف تغذيااة راجعااة فااي كاال مرحلااة

تساعده على تالفي جوانب القصور في أدائه وتعزز الجواناب اإليجابياة لدياه ،ومان جاناب آخار قاد
يوجااد بعااض الخلاال فااي األدوات المسااتخدمة حيااث أنهااا التقاايس مااا ي اراد قياسااه وال تتمتااع بالشاافافية
والثبات مما يؤدي إلى نتائج التعكس الواقع .
وفى المحور الثالث سيتطرق الباحث بشئ من التفصيل لوكالة الغوث الدولية  ،إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين والبرامج المختلفة التي تقدمها بشكل عام  ،مع التركيز على برنامج التربية

والتعليم بمحافظات غزة  ،والمناطق التعليمية التابعة له  ،والذى تتناوله الدراسة الحالية .
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المحور الثالو  :وكالة الموو الدولية (األونروا) وبرنامج التربية والتعليم
سيتم استعراض فى هذا المحور تاريخ وتأسيس وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين والبرامج المختلفة التي تقدمها بشكل عام  ،وبرنامج التربية والتعليم التابع لها في
محافظات غزة بشكل خاص .

وسيتطرق الباحث إلى واقع المناطق التعليمية  ،إضافة إلى مهام ومسئوليات مديري المناطق

 ،وذلك باالستناد إلى النشرات والوثائق الصادرة من مركز التطوير التربوي التابع لبرنامج التربية
والتعليم ومركز اإلعالم المنبثق عن األونروا،عالوة على المقابالت الشخصية التي أجراها الباحث
نتيجة لندرة المصادر المكتوبة  ،لتشخيص واقع المناطق التعليمية والتعرف على مبررات
استحداثها .
* تاريخ األونروا وتأسيس ا :
تاريخيا نشأ في فلسطين العديد من المؤسسات األهلية وشبه األهلية والدولية  ،الخيرية منها
واإلغاثة،ونشطت هذه المؤسسات خصوصا في فترات الحروب وفى ظل استمرار االحتالل

االسرائيلى لفلسطين ،ولقد قامت هذه المؤسسات بدور مهم في مساعدة المهجرين والالجئين عبر
تقديم الخدمات األساسية .
" وفي أعقاب الحرب العربية اإلسرائيلية لعام  1942كان تقديم المساعدات الطارئة لالجئين

الفلسطينيين يتم من خالل منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعيات خيرية
دولية أخرى ومنظمات غير حكومية .
وفى تشرين ثاني  /نوفمبر  1942أسست األمم المتحدة منظمة تسمى " هيئة األمم المتحدة

إلغاثة الالجئين الفلسطينيين " وذلك لتقديم المعرفة لالجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي
تقدمها لهم المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات األمم المتحدة األخرى مثل اليونسيف
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة الدولية والمنظمة العالمية لالجئين .
وفى كانون أول  /ديسمبر  1949وبموجب قرار الجمعية العامة رقم  308تأسست وكالة

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى ( األونروا ) لتعمل كوكالة
مخصصة ومؤقتة  ،على أن تجدد واليتها كل ثالث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية
الفلسطينية .

بدأت األونروا عملياتها في أيار  /مايو  ، 1900وتولت مهام هيئة اإلغاثة التي تم تأسيسها

قبل األونروا وتسلمت سجالت الالجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب األحمر " .
(دليل األونروا )4 : 8000

وعرف النداء الطارئ لألونروا للعام  8018وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين

الفلسطينيين ( األونروا ) بأنها أكبر برنامج لألمم المتحدة في الشرق األوسط  ،وهى تعزز الرفاه
71

والتنمية اإلنسانية والحماية لالجئين الفلسطيني في األردن ولبنان وسوريا واألرض الفلسطينية
المحتلة .
األونروا من خالل تفويضها تساعد  0ماليين الجئ مسجل  ،عن طريق تزويدهم بخدمات التنمية
اإلنسانية فى التعليم األساسي والمهني  ،والرعاة الصحية األولية  ،وشبكات األمان االجتماعي ،

والدعم المجتمعي وتحسين المخيمات  ،والقروض البسيطة  ،كما يشمل دور األونروا الحماية
لتعزيز احترام حقوق اإلنسان لالجئين الفلسطينيين ( .النداء الطارئ لألونروا عام ) 1 :8018

ويتم تمويل األونروا بالكامل تقريبا من خالل التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول األعضاء في
منظمة األمم المتحدة .
** برامج األونروا ( الخدمات التي تقدم ا األونروا لالرئي الفلسطينيي )
خدمات األونروا في مجال التنمية البشرية وفي المجال اإلنساني تشتمل على التعليم األساسي

والمهني والرعاية الصحية األولية وشبكة األمان االجتماعي والدعم المجتمعي وتحسين المخيمات

والبنية التحتية واإلقراض الصغير واالستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة.

ويتم تقديم تلك الخدمات ضمن برامج خمسة هي :
برنامج التعليم  /تقوم األونروا بإدارة واحد من أكبر أنظمة التعليم في الشرق األوسط ،وقد دأبتعلى أن تكون المزود الرئيسي للتعليم األساسي لالجئين الفلسطينيين منذ  20عاما.
 الصحة  /يقوم أكثر من  40000عامل صحي يعملون لدى األونروا بتقديم واحد من أكثراألنظمة الصحية الفعالة للكلفة والفاعلة في منطقة الشرق األوسط.
 اإلغاثة والخدمات االجتماعية  /تعمل األونروا على توفير إمدادات الغذاء األساسية واإلعاناتالنقدية عالوة على المنح النقدية الطارئة والمسكن المالئم لالجئين األشد عرضة للمخاطر.
 التمويل الصغير  /تعمل دائرة اإلقراض الصغير في األونروا على تعزيز التنمية االقتصاديةومكافحة الفقر بين أوساط الالجئين الفلسطينيين والفئات الفقيرة والمهشمة األخرى.
 البنية التحتية وتطوير المخيمات  /يقوم برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات على إدخالتحسينات على البيئة المادية واالجتماعية في مخيمات الالجئين التابعة لألونروا.
 برنامج الطوارئ  /على مدار السنوات الستين الماضية ،اتخذت األونروا اإلجراءات للتخفيفمن آثار حاالت الطوارئ على حياة الالجئين.
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ويضطلع العمل الذي تقوم به الوكالة على معالجة الوضع السياسي واالجتماعي االقتصادي
واألمني الذي يمتاز بأنه سريع التدهور في غزة والضفة الغربية وذلك منذ اندالع االنتفاضة
الثانية في أواخر العام  ،8000وذلك إضافة إلى االستجابة لألزمات في لبنان
) 8018 / 3 / 14(<<http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=66

وفيما يلي جدول يوضح الخدمات التي تقدمها األونروا في المؤسسات التابعة لها  ،وعدد
العاملين في مؤسساتها في محافظات الضفة الغربية ومحافظات غزة  ،وتم الحصول على األرقام

طبقا إلحصائيات األونروا في شهر يناير من العام : 8018
ردول ( ) 1

خدمات األونروا وعدد العاملي فى مؤسسات ا
نطا

العمليات

الخدمات

عدد العاملي
 19مخيما
 الطاقم المحلى :4.820

 100مدرسا ااة ينا ااتظم بها ااا  03.192تلميا ااذا
وتلميذة.
 3مراكز للتدريب المهني والتقني .

الضفة المربية

 48مرك از للرعاية الصحية األولية .

 الطاقم الدولي :80

 2مخيمات .
 الطاقم المحلى :قطاع ز ة

11.213

 843مدرسااة ينااتظم بهااا  881.000تلميااذا

وتلميذة .

مركزان للتدريب المهني والتقني .
 80مرك از للرعاية الصحية األولية .

 -الطاقم الدولي :

 18مركز توزيع .
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 الجدول من تصميم الباحث  ،وجميع األرقام طبقا لمنشورات األونروا في العام
 8018الصادرة عن مكتب اإلعالم التابع لألونروا .
** برنامج التربية والتعليم في وكالة الموو الدولية
منذ نشأتها بدأت األونروا بالعمل وبكل جهد على توفير التعليم األساسي لالجئين الفلسطينيين

وذلك في مناطق عملياتها الخمسة ( قطاع غزة  ،الضفة الغربية  ،األردن  ،سوريا ولبنان ) ،
والزالت األونروا هي الجهة الرئيسية التي توفر التعليم األساسي لالجئين الفلسطينيين لقرابة مايزيد
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عن الستة عقود  ،كما وتوفر األونروا التعليم ( اإلعدادي ) مجانا لكافة تالميذ الالجئين
الفلسطينيين  ،وتعمل على الحفاظ على جودة التعليم المقدم في مدارسها وتطويرها  ،من خالل
خطط وبرامج معدة خصيصا وفقا لالتجاهات التربوية المعاصرة .

و " تتمثل مهمة برنامج التعليم بالوكالة في توفير الفرص التعليمية ألطفال وشباب الجئ فلسطين
من أجل اكتساب المعرفة والمهارات الحياتية والخبرات والقيم وذلك بالشراكة مع السلطات
المضيفة والمجتمعات المحلية ومنظمات األمم المتحدة األخرى  ،ويجرى ذلك داخل إطار مجتمع
عالمي متعدد الثقافات مع إبالء أهمية خاصة للمساواة بين الجنسين ومبادئ حقوق اإلنسان

والتسامح وفض الصراع واتفاقية حقوق الطفل  ( " .األونروا ،الخطة المتوسطة المدى 8000 ،
) 81 : 8009ومرت خدمات التعليم في وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة في العقود الماضية بعدة

مراحل على النحو التالي :

مرحلة اإلدارة المصرية ( 1214م –  1291م )أشرف وكالة الغوث الدولية على التعليم في هذه الفترة

 ،وقامت بتنفيذ عمالت التمويل

والتطوير الالزمة  ،وقد استعانت بالمناهج التعليمية الصادرة عن و ازرة التربية والتعليم المصرية ،
كدولة مضيفة وقد شهد التعليم نموا مطردا واستق ار ار بسبب االستقرار السياسي والنمو اإلقتصادى

النسبي الناتج عن االهتمام بالالجئين  ( .الصالحى ) 102 : 8003 ،
-مرحلة االحتالل اإلسرائيلي (  1291م –  1221م )

شهدت هذه الفترة الكثير من المحطات التي أثرت على مسيرة التعليم  ،والتي نتجت عن سياسة
المحتل المتمثلة في إغالق المدارس  ،واعتقال المعلمين والطالب  ،وحاالت حظر التجوال
واغالق الطرق  ،وما صاحبها من سياسة قمع ممنهجة تهدف إلى تجهيل الشعب الفلسطيني .

وقد كانت فترة االنتفاضة الفلسطينية عام (  1922م –  1994م) من أكثر المحطات المؤثرة
سلبا على التعليم في قطاع غزة لما صاحبها من أحداث عنيفة  ،وحاالت حظر التجوال وعرقلة

التعليم  ،وقد انتهت هذه الفترة بتوقيع اتفاقيات أوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام
 1994م  ( .العاجز ) 100 : 8000 ،

مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينيةفي هذه المرحلة تم تكليف و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية بوضع خطة شاملة إلعداد مناهج
تلبى حاجات المجتمع الفلسطيني  ،وقد أشرفت لجنة من الكوادر الفلسطينية على وضع وتنفيذ
خطة للمناهج  ،وقد تم البدء في تطبيق هذه الخطة من عام (  8000م ) على الصفين األول

والسادس األساسيين  ،وقد شهد العام (  8002م  8002 /م ) آخر مراحل هذه الخطة
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بتطبيق المنهاج الفلسطيني على الصف الثاني عشر ( التوجيهي )  ( .أبو هاشم : 8002 ،
) 24
وبذلك واصلت وكالة الغوث في هذه المرحلة التمويل واإلشراف على التعليم في المدارس

التابعة للوكالة مع االستعانة بالمناهج الفلسطينية الصادرة عن و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ،
وقد شهدت هذه الفترة تطو ار في النظام التعليمي بمحافظات غزة كما وكيفا  ،حيث زاد بشكل
واضح بناء المدارس وتطويرها  ،وكذلك أعداد المشرفين على التعليم  ( .نشرات دائرة التعليم

بالوكالة ) 8002 ،

ومن خالل عمل الباحث في وكالة الغوث ومعرفته بنظام عملها يمكن القول بأنه يوجد
حرص شديد من األونروا على االهتمام ببرنامج التربية والتعليم  ،ومن المالحظ أن قطاع التعليم
يأخذ الحصة الكبرى من بين موازنة وأنشطة األونروا ،ويتميز النظام التعليمي بوكالة الغوث
بالتكامل والتنظيم اإلداري والفني والمالي الخاص به ،و يلتقي مع نظام التعليم في و ازرة التربية
والتعليم الفلسطينية في بعض النواحي أهمها االلتزام بتطبيق المناهج الفلسطينية  ،ويختلف في
نواحي أخرى أبرزها نظام الترقيات والرواتب ،مواعيد وطبيعة االختبارات .

ويرى الباحث بأن األونروا تعمل بشكل كبير على تجويد العملية التعليمية في مدارسها

بمحافظات غزة من خالل تطبيق التقنيات التربوية المعاصرة والحديثة وليس أدل من ذلك
المبادرات التعليمية التي أطلقتها في السنوات القليلة الماضية والتي تبحث عن أسباب تدني

التحصيل؟ هل السبب صحي أم نفسي أم اجتماعي أم اقتصادي ومن ثم وضع البرامج والحلول
لحل هذه المشاكل  ،إضافة إلى الوصول إلى مدارس التميز في عملها وفاعليتها ومن أمثلة هذه
المبادرات  - :مبادرة الطالب األكبر سنا.
مبادرة مدارس التميز.

-

 -مبادرة الطالب ذوي الحاجات الخاصة- .

مبادرة حقوق اإلنسان  - .مبادرة الرعاية الصحية  - .مبادرة

التعليم المحوسب  - .مبادرة الطالب األكبر سنَا  - .مبادرة االحترام واالنضباط.

وطبقا إلحصائيات الصادرة عام  8018عن مكتب اإلعالم التابع لوكالة الغوث تشرف دائرة

التربية والتعليم في األونروا على  843مدرسة في قطاع غزة إعدادية وابتدائية ذكور واناث يتم
فيها تعليم الطلبة من كال الجنسين  ،البالغ عددهم  881.000طالب وطالبة.

ويتكون نظام التعليم في الوكالة من ست سنوات دراسية في المرحلة االبتدائية وثالث سنوات
للمرحلة اإلعدادية ،ويطبق ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا .أما في األردن ولبنان
أربع سنوات دراسية للمرحلة اإلعدادية ،يلتحق بالدراسة اإلعدادية من أنهوا ست سنوات للمرحلة
االبتدائية وال تقدم الوكالة خدمات التعليم الثانوي في مدارسها أما الطلبة الالجئون الذين أنهوا

المرحلة اإلعدادية فيلتحقون في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة .
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** ال يكل الو يفي في دائرة التربية والتعليم بوكالة الموو
بعد تناول النظام التعليمي في وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة من حيث خدماته ودور
األونروا في تجويد وتحسين العملية التعليمة في مدارسها  ،من خالل إدخال التقنيات التربوية
الحديثة  ،واطالق المبادرات والبرامج المختلفة للوصول إلى مدارس التميز  ،لذا البد من

توضيح الهيكل الوظيفي والسلم اإلداري في برنامج التربية والتعليم  ،وللوقوف على طبيعة
الهيكل الوظيفي أجرى الباحث مقابلة مع الدكتور محمود الحمضيات رئيس برنامج التربية
والتعليم بوكالة الغوث ومن خاللها اتضح الشكل التالي :
شكل ( ) 9
السلم اإلدار ( ال يكل الو يفي ) لدائرة التربية والتعليم بوكالة الموو الدولية في محاف ات ز ة
رئيس برنامج التربية والتعليم
نائب رئيس برنامج التربية
والتعليم
مديرو المناطق التعليمية

رئيس مركز التطوير التربوي

مديرو المدارس

مساعد رئيس مركز التطوير التربوي

نائب مدير المدرسة
المتخصصون التربويون

المرشدون المدرسيون

السكرتير

المعلمون

( الشكل م تصميم الباحو  ،بناء على مقابلة مع د.الحمضيات ) 2012،
ويالحظ من الشكل السابق أن دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث تتبع نظاما خاصا ومتكامال
من الناحية اإلدارية والفنية  ،ويشرف عليه رئيس برنامج التربية والتعليم الذي تصدر عنه
القوانين واللوائح والتوجيهات.
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ويقوم بمساعدة رئيس برنامج التربية والتعليم نائبه  ،وينوب عنه في حاله غيابه  ،ويقوم
بمساعدته ومتابعة جميع األعمال الفنية والتنظيمية لمدراء المناطق التعليمية و المجال المدرسي
بشكل عام .

ثم يأتي مدراء المناطق التعليمية  ،وللوقوف على أدوراهم والصالحيات الممنوحة لهم  ،أجرى

الباحث مقابلة مع الدكتور محمود الحمضيات رئيس برنامج التربية والتعليم  ،أشار من خاللها
بأن الصالحيات تتم من خالل بناء خطة إجرائية  ،وتتمثل مهامهم في التالي :
أ – بنا التشكيالت المدرسية .

ب _ دعم المديرين والعاملين .
ج _ اتخاذ الق اررات ومواجهة المشكالت والمساندة في الحل .
د _ التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصبغة المستقلة .

ها  -نقل المعلمين والمديرين بالتنسيق مع دائرة التربية والتعليم .
و _ تنفيذ االمتحانات الموحدة ورصد نتائجها .

ز _ المشاركة في تنفيذ مسابقات اختيار المعلمين والعاملين الجدد .

ح _ اتخاذ الق اررات بتنظيم األيام الدراسية والمهرجانات والمسابقات .

ط _ إجراء تقويم المديرين والمديرين المساعدين .
ى _ تنسيق عمل المشرفين إداريا  ( .مقابلة شخصية () 8018 ، )1

ثم يأتي مركز التطوير التربوي الذي يمثل اآللية الفنية لتحقيق غايات التربية والتعليم  ،والذي

يقع على عاتقه تحقيق التحسين النوعي للنظام التعليمي من خالل قيامه بتطبيق االتجاهات
التربوية المعاصرة والحديثة  ،والعمل على توظيف مصادر التعلم إلى أقصى حد ممكن بغية
تحسين نوعية التعليم والتعلم ألبناء الالجئين  ( .طرخا ) 1 : 1222 ،
ويقوم المشرفون أي ( المتخصصون التربويون ) المسمى الجديد لهم كما أفاد رئيس برنامج

التربية والتعليم " بعملية اإلشراف الفني على تنفيذ المناهج المدرسية واثرائها  ،وتطويرها ،
وتوفير التقنيات التربوية الالزمة لتنفيذها وتقويمها  ،وذلك بحسب تخصصاتهم وفى إطار اإلدارة
التربوية بوكالة الغوث  ،من خالل النشرات والزيارات الميدانية للمدارس "  ( .الصالحى ،
) 100 : 8003

ثم يأتي دور اإلدارة المدرسية ممثلة في مدير المدرسة والمدير المساعد  ،ويقع عليهما إدارة
شئون المدرسة اإلدارية والفنية لتحقيق أهدافها بالتعاون مع طاقم العاملين وعلى رأسهم المعلمين

.

*المناط التعليمية بدائرة التربية والتعليم ( وكالة الموو الدولية ) :
تحاارص وكالااة الغااوث الدوليااة " األونااروا "  ،وبشااكل خاااص برنااامج التربيااة والتعلاايم التااابع لهااا
فااي محافظااات غ ازة علااى النهااوض بنوعيااة التعلاايم المقاادم  ،فمنااذ نشااأتها ماارت خاادمات التعلاايم فااي
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وكالة الغوث بعدة مراحل صحبتها تغييرات فاي الهياكال التنظيمياة إلدارة التعلايم  ،بهادف التغييارات
والتطاورات التااي تتطلبهااا المرحلاة  ،ومواكبااة لالتجاهااات التربويااة الحديثاة والمعاصارة  ،وكااان آخاار
هاذه التغييارات اسااتحداث نظاام المناااطق التعليمياة فااي محافظاات غازة  ،حيااث تام تقساايم قطااع غازة
إلى (  )11منطقة تعليمية .

وللوقااوف علااى نظااام المناااطق التعليميااة بوكالااة الغااوث ف اي محافظااات غ ازة  ،أجاارى الباحااث مقابلااة
مع الدكتور محمود الحمضيات رئيس برنامج التربية والتعليم  ،حياث أشاار بأناه تام اساتحداث نظاام
المناطق التعليمية فى أكتوبر من العام . 8002
** تعريف مدير المنطقة التعليمية :
ويعرف الباحث مدير المنطقة التعليمية بوكالة الغوث ( ررائياً ) بأنه " المسئول عن إدارة

التعليم ،في المنطقة التعليمية التابعة له،من خالل ممارسة المهام اإلدارية  ،والفنية  ،والتربوية
 ،ويتولى اإلشراف على سير العملية التعليمية في المنطقة ،في إطار أهداف و لوائح وقوانين
وسياسة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية "

** مناط وكالة الموو التعليمية بمحاف ات ز ة :
وفى مقابلة أخرى أجراها الباحث مع األستاذ محمد أبو هاشم مدير منطقة غرب غزة

التعليمية  ،لمعرفة بداية استحداث نظام المناطق التعليمية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة
 ،أفاد بأنه تم استحداث المناطق التعليمية شهر أكتوبر من العام  ، 8002حيث قسمت
محافظات غزة فى ذلك الوقت الى خمسة مناطق تعليمية ثم التوسع وزيادة عدد المناطق

التعليمية بمحافظات غزة على النحو التالى :
منطقة رفح التعليمية وعين (عبد السالم الشقاقى) مدي ار لها  ،ومنطقة خانيونس التعليمية (توفيق
شحادة) مدي ار لها ،ومنطقة الوسطى التعليمية وعين (على المجدالوى) مدي ار لها  ،ومنطقة غزة

التعليمية وعين (خليل الحلبى) مدي ار لها  ،ومنطقة الشمال التعليمية وعين (محمود الحمضيات)
مدي ار لها .
وفى بداية شهر يناير من العام  8002تم تكليف الدكتور (محمود الحمضيات) كقائم

بأعمال رئيس برنامج التربية والتعليم  ،واألستاذ (خليل الحلبى) كقائم بأعمال نائب رئيس
برنامج التربية والتعليم  ،وبناء على ماسبق تم تعيين األستاذ (محمد أبو هاشم)مدي ار لمنطقة غزة
التعليمية  ،واألستاذ (محمد الشيخ خليل) مدي ار لمنطقة الشمال التعليمية .

وفى شهر أكتوبر من العام  8002تم تقسيم محافظة غزة الى منطقتين تعليمتين  ،وعين
الدكتور (سعد نبهان) مدي ار لمنطقة شرق غزة  ،ومنطقة غرب غزة لألستاذ (محمد أبو هاشم ).
وفى سبتمبر من العام  ، 8009تم تقسيم محافظة الوسطى الى منطقتين  ،منطقة دير البلح

والمغازى ( توفيق شحادة) مدي ار لها ،ومنطقة النصيرات والبريج ( على المجدالوى) مدي ار لها ،
وتم تعيين الدكتور (ابراهيم عواد) مدي ار لمنطقة خانيونس التعليمية .
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وفى شهر  18من العام  8011تم التوسع بإضافة أربعة مناطق تعليمية جديدة حيث قسمت
غزة الى ثالث مناطق تعليمية على النحو التالى  :منطقة شرق غزة التعليمية ( عالء حرب )
مدي ار لها  ،ومنطقة غرب غزة التعليمية ( محمد أبو هاشم ) مدي ار لها  ،و منطقة وسط غزة

التعليمية ( د  .سعد نبهان ) مدي ار لها  ،وأيضا تم تقسيم منطقة الشمال الى منطقتين  ،منطقة
بيت حانون وبيت الهيا ( عصام مقداد ) مدي ار لها  ،منطقة جباليا التعليمية ( د .نبيل الصالحى
) ،مدي ار لها  ،وأيضا قسمت خانيونس الى منطقتين  ،منطقة شرق خانيونس التعليمية ( فريد أبو
عاذرة مدي ار لها )  ،ومنطقة غرب خانيونس ( د .ابراهيم عواد ) ،مدي ار لها  ،وأيضا قسمت رفح

الى منطقتين  ،منطقة شمال رفح ( محمد الشيخ خليل ) ،مدي ار لها  ،ومنطقة جنوب رفح ( د .
نعيمة المدلل ) ،مدي ار لها  ( .مقابلة شخصية () 8018، )8
وأوضح طارق الهابيل مسئول وحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز التطوير التربوى التابع لدائرة

التربية والتعليم  ،تقسيم محافظات غزة إلى إحدى عشر (  ) 11منطقة تعليمية على النحو
التالي :
 -1منطقة جنوب رفح التعليمية  ،وتضم ( ) 80مدرسة ابتدائية واعدادية  ،ذكور واناث
ومشتركة .
 -8منطقة شمال رفح التعليمية  ،وتضم (  ) 12مدرسة ابتدائية واعدادية  ،ذكور واناث
ومشتركة .
 -3منطقة غرب خانيونس التعليمية  ،وتضم (  ) 82مدرسة ابتدائية واعدادية  ،ذكور
واناث ومشتركة .
 -4منطقة شرق خانيونس التعليمية  ،وتضم (  ) 88مدرسة ابتدائية واعدادية  ،ذكور
واناث ومشتركة .
 -0منطقة دير البلح والمغازى التعليمية  ،وتضم (  ) 12مدرسة ابتدائية واعدادية  ،ذكور
واناث ومشتركة .
 -2منطقة النصيرات والبريج التعليمية  ،وتضم (  ) 31مدرسة ابتدائية واعدادية  ،ذكور
واناث ومشتركة .
 -2منطقة شرق غزة التعليمية  ،وتضم ( ) 80مدرسة ابتدائية واعدادية  ،ذكور واناث
ومشتركة .
 -2منطقة وسط غزة التعليمية  ،وتضم (  ) 81مدرسة ابتدائية واعدادية  ،ذكور واناث
ومشتركة .
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 -9منطقة غرب غزة التعليمية  ،وتضم (  ) 83مدرسة ابتدائية واعدادية  ،ذكور واناث
ومشتركة .
- 10منطقة جباليا التعليمية  ،وتضم ( ) 88

مدرسة ابتدائية واعدادية  ،ذكور واناث

ومشتركة .
-11منطقة بيت الهيا وبيت حانون التعليمية  ،وتضم (  ) 12مدرسة ابتدائية واعدادية ،
ذكور واناث ومشتركة  ( .مقابلة شخصية ( ) 8018 ، ) 3

** م ام مدير المنطقة التعليمة في وكالة الموو بم ة :

يقع على عاتق مدير المنطقة التعليمية في وكالة الغوث بغزة مجموعة من المهام والمسئوليات
يطلب منه أداؤها بصورة رسمية من خالل نشرة التوظيف الخاصة بمدير المنطقة التعليمية وهى
:
 . 1التأكيد بصورة أساسية على جودة التعليم للطلبة الالجئين في مدارسهم  ،وايجاد عملية

تعليمية في المستوى األكاديمي المأمول  ،باإلضافة إلى تزويد جميع نظار المدارس ونوابهم
باإلشراف المهني كل في منطقته  ،والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة في المنطقة التي يديرها
 ،والعمل على تنمية النظام واالحترام واألخالق بين المعلمين و مدراء المدارس والطاقم التعليمي
 ،والطالب وأولياء أمورهم .

 .8إدارة أداء وعمل نظار المدارس ومساعديهم  ،والعمل على تطوير شخصياتهم ، ،
وتحقيق أهداف مدارسهم  ،والمتابعة والتغذية الراجعة بناء على عملهم  ،وأولوياتهم  ،وتدريبهم
داخل مدارسهم فئ المنطقة التابعة له .

 . 3تنمية وتطوير العالقات اإليجابية مع قادة المجتمع المحلى  ،والمنظمات غير الحكومية،
والمؤسسات الحكومية  ،والمنظمات ذات العالقة األخرى  ،من خالل التواصل الفعال والعمل
المناسب .

 . 4تقديم التنسيق المناسب للخدمات المساندة مثل ( التعليم العالجي  ،التوجيه واإلرشاد

المجتمعي  ،ذو االحتياجات الخاصة ) لذوى األداء المتدني  ،والطلبة أصحاب السلوك السيئ
كل في منطقته  ،وأن يمثل حلقة الوصل مابين الطالب والهيئة التدريسية  ،ودعم المتخصصين

وأولياء األمور فى جميع القضايا .

 . 0التأكيد على األداء المتقن لجميع العاملين والتالميذ  ،والعمل على االرتقاء بهم  ،باإلضافة
إلى توفير المعدات ( التجهيزات )  ،واإلشراف على عمليات االنتقال والتحويل بين الناس كل
في منطقته طبقا لقوانين الوكالة  ،كذلك اإلشراف على األثاث و ( التجهيزات ) والتأكيد على

استخدامها طبقا لقوانين وكالة الغوث .
 .2أداء بعض الواجبات األخرى  ( .نشرة التوظيف لمدير المنطقة التعليمية ) 8 : 8011 ،
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** مبررات استحداو المناط التعليمية :
وذكر الحمضيات مبررات استحداث المناطق التعليمية كما يلي :
أ – زيادة عدد المدارس .
ب_ زيادة أعداد الطالب .

ج _ زيادة أعداد العاملين .
د _ األنشطة والمبادرات .

ها  -تنفيذ سياسة الالمركزية .

أما عن أهداف ومبررات التوسع بزيادة عدد المناطق التعليمية مؤخ ار أشار الحمضيات لنفس

األسباب السابقة مع إضافة :
 تسهيل عملية المتابعة والتقويم . التخفيف عن كواهل مديري التعليم . التركيز والدعم في المتابعة واإلشراف .** صالحيات مدير المنطقة التعليمية :
وحول الصالحيات الممنوحة لمدراء المناطق التعليمية  ،أوضح الحمضيات أنها تتم من
خالل خطة إجرائية وتتمثل في :
أ – بناء التشكيالت المدرسية .
ب _ دعم المديرين والعاملين .

ج _ اتخاذ الق اررات ومواجهة المشكالت والمساندة فى الحل .
د _ التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصبغة المستقلة .

ها  -نقل المعلمين والمديرين بالتنسيق مع دائرة التربية والتعليم .
و _ تنفيذ االمتحانات الموحدة ورصد نتائجها .

ز _ المشاركة في تنفيذ مسابقات اختيار المعلمين والعاملين الجدد .
ح _ اتخاذ الق اررات بتنظيم األيام الدراسية والمهرجانات والمسابقات .

ط _ إجراء تقويم المديرين والمديرين المساعدين .
ى _ تنسيق عمل المشرفين ( إداريا ) .

وأضاف بأن استحداث نظام المناطق التعليمية

أدى إلى تحسين وتجويد العملية التعليمية

التعلمية بمدارس وكالة الغوث  ،ألنه سيعطى فرصة أمام تنفيذ سياسة الالمركزية  ،وتعطى
الفرصة للمتابعة والتحسين والتطوير والدعم حسب رأيه .
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** تطوير كفايات مديرى المناط التعليمية :
على الرغم من أهمية التطوير المهني لمديري التعليم باعتبارهم قادة تربويين  ،يرى الباحث
بعد عملية التقصى أنه ال توجد برامج لتدريبهم ،أو تطويرهم المهني بدرجة كافية ،مقارنة بما
يحدث لنظرائهم في الدول األخرى المهتمة بالتعليم.

وفى هذا السياق أورد الحمضيات  ،عرضا عن أهم األنشطة التدريبية التي قامت بها دائرة

التربية والتعليم لتحسين وتطوير كفايات مدراء المناطق التعليمية تتمثل في :
أ – اللقاءات المستمرة .

ب _ ورش العمل .

ج _ التدريب الميداني .
د _ األيام الدراسية .
ها _ المشاركة في المؤتمرات التربوية .
** خطط دائرة التربية والتعليم ل يادة فاعلية مدراء المناط :
وحااول خطااط دائ ارة التربيااة والتعلاايم المسااتقبلية لزيااادة فاعليااة ماادراء المناااطق التعليميااة  ،أوضااح
الحمضيات نفس ما سبق باإلضافة إلى :
أ – التقويم المرحلي .

ب _ سد الحاجات التدريبية .
** الصعوبات والمعيقات التي تواره عمل مدراء المناط التعليمية :
وحدد الصعوبات والمعيقات التى تواجه عمل مدراء المناطق التعليمية فى الجوانب :

أ – ثقافة العمل الفريقى .

ب _ ثقافة البحث التربوي .
ج _ اللغة اإلنجليزية كمصدر للمعرفة .
د _ التواصل اإليجابي .

** آلية اختيار مدراء المناط التعليمية :

وتحدث عن اآللية التي يتم من خاللها اختيار مدراء المنااطق التعليمياة  ،بأنهاا تاتم وفاق التسلسال
التالي /
أ – اإلعالن وفق الشروط .

ب _ االختبار الكتابي .

ج _ المقابلة الشخصية .
مع األخذ بعي االعتبار الروانب التالية :
 المؤهل األكاديمي والتربوي .81

 القدرة على التواصل . االنتماء للعمل . القدرة على إيصال األفكار . تنظيم وتنسيق العمل . االحترام المتبادل . -الخبرة والتاريخ  ( .مقابلة شخصية () 8018 ، )1
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الفصل الثالو
الدراسات السابقة
مقدمة :
يهدف هذا الفصل إلى التطرق إلى مختلف الدراسات السابقة ذات العالقة بالقيادة التربوية ،من
الناحية النظرية والميدانية بشكل مباشر أو غير مباشر ،والتي تشابهت – إلى حد ما  -مع
موضوع هذه الدراسة  ،وتكمن أهميته في تزويد القارئ بمختلف المفاهيم و المبادئ األساسية
والمرتبطة بموضوع البحث  ،والمساعدة في بناء أداة الدراسة و تفسير النتائج التي ستكشف عنها

هذه الدراسة .
وسيتناول الباحث بالتحليل موضحا األهداف  ،المنهج  ،أدوات الدراسة والمجتمع في كل منها

 ،والنتائج والتوصيات  ،كما سيوضح أوجه الشبه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية  ،وكذلك
أوجه االستفادة منها في هذه الدراسة .
ويتم استعراض الدراسات السابقة إلى دراسات محلية  ،ودراسات عربية  ،ودراسات أجنبية ،
واعتمد الباحث في عرضها بحسب تسلسلها الزمني من األحدث إلى األقدم.

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك الكثير من الدراسات  ،ولكن الباحث تعمد اإلعتماد على الدراسات

الحديثة مابعد عام . 8000
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أو ًال  -الدراسات المحلية
 ) 1دراسة  ( ،النبيه  ) 2011 ،بعنوا  :فاعلية اتخاذ القرار وعالقت ا باألنماط القيادية
السائدة لدى مدير المدارس الثانوية بمحاف ات ز ة
هدفت التعرف الى العالقة بين فاعلية اتخاذ القرار وتوافر النمط التفاعلي والنمط التحويلي لدى
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر معلميهم ،وكذلك معرفة أثر متغيرات:
(الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،والمنطقة التعليمية) على متوسطات تقديرات
المعلمين على هذه العالقة .و اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،وتكونت أداة الدراسة من

استبانتين :األولى لقياس درجة فاعلية اتخاذ القرار واشتملت على ( )38فقرة في مجال واحد،
واألخرى لقياس درجة توافر النمط التفاعلي والنمط التحويلي ،معتمدا على استبانه القيادة ذات
السلوكيات المتعددة لباس وأفوليو ،وتكونت من (  ) ٣٢فقرة .

وتكونت عينة الدراسة التي تم اختيارها بالطريقة ( العنقودية) من (  ) ٦٧٠معلما ومعلمة .
وقد توصلت الدراسة لى مرموعة م النتائج أهم ا :
حصلت درجة فاعلية اتخاذ القرار لدى مديري المدارس الثانوية على وزن نسبي قدره ٩٠،٧٧ ،%بدرجة (كبيرة).

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعلية اتخاذ

القرار تعزى لمتغير الجنس
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعلية اتخاذالقرار تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح المؤهل العلمي األقل ،و لمتغير سنوات الخدمة لصالح
الخدمة "األقل.

 وم أهم التوصيات التي أوصى ب ا الباحو : تبيان أهمية اتخاذ الق اررات الهامة وفق الطريقة الصحيحة ومن خالل األسلوب العلمي في حلالمشكالت ،وذلك بالتواصل المستمر مع مديري المدارس ومعلميهم والطلبة وأولياء األمور وأفراد

المجتمع المحلي ومؤسساته ،واشراكهم في عملية اتخاذ الق اررات التي تخص كال منهم؛ وصوال
إلى فاعلية اتخاذ الق اررات وتحقيق األهداف المدرسية المنشودة .
 ) 2دراسة  ( ،شاهي  ) 2011 ،بعنوا  :دررة ممارسة المديري الردد للم ارات القيادية
في المدارس الحكومية بمحاف ات ز ة م ور ة ن رهم وسبل تنميت ا
هدفت التعرف الى درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس الحكومية

بمحافظات غزة من وجهة نظرهم ،وسبل تنميتها ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة
المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع الدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة من جميع
المديرين الجدد في محافظات غزة الذين تم تعيينهم في العامين الدراسيين ( ،) 8010.–8002
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والبالغ عددهم  198مدي ار ومديرة واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة ،تكونت من ( ) 29
فقرة وزعت على خمسة مجاالت هي :المهارات الذاتية ،المهارات الفنية ،المهارات اإلنسانية،
المهارات الفكرية ،المهارات اإلدارية.

وم أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي لجميع المهارات القيادية يساوي  ، 39.4و الوزنالنسبي يساوي  % 29.22وبدرجة توافر كبيرة وقد حصلت كل مهارة على النتيجة التالية:
حصلت المهارات اإلدارية على المرتبة األولى بمتوسط حسابي  ، 01.4وبوزن نسبي
 ، 12.90%.حصلت المهارات الذاتية على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  ، 42.4وبوزن
نسبي  ، % 00.29حصلت المهارات الفنية على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  ، 30.4وبوزن
نسبي  ، % 09.22حصلت المهارات الفكرية على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ، 82.4
وبوزن نسبي ، % 23.20حصلت المهارات اإلنسانية على المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي
 ، 82.4وبوزن نسبي . % 12.20

 -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقدير

المديرين الجدد لحاجاتهم لتنمية

مهاراتهم القيادية تعزي لمتغير الجنس(ذكر ،أنثى).
 -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقدير المديرين الجدد لحاجاتهم لتنمية

مهاراتهم القيادية تعزي لمتغير المنطقة التعليمية (شمال غزة ،شرق غزة ،غرب غزة ،الوسطى،
خانيونس ،رفح).
 -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقدير المديرين الجدد لحاجاتهم لتنمية

مهاراتهم القيادية تعزي لمتغير المرحلة الدراسية(األساسية ،الثانوية).
وم أهم التوصيات التي توصلت ل ا الدراسة :

1المحافظة على الدرجة العالية لد رجة ممارسة المهارات القيادية الذاتية والفنية واإلدارية لدى
المديرين الجدد.
 .2إعطاء أهمية للمهارات الفكرية واإلنسانية حيث أنها حصلت على المرتبة الرابعة والخامسة.

 .3وضع خطط وبرامج لتأهيل المدراء الجدد.

 .4تأكيد إشراك مديري المدارس في الخطط التعليمية.
 ) 3دراسة  ( ،الدرنى  ) 2010 ،بعنوا  :دررة ممارسة القيادة التربوية الوسطى لدورها
اإلدار في و ارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
هدفت التعرف الى درجة ممارسة القيادة التربوية الوسطى في و ازرة التربية والتعليم العالي

لدورها اإلداري من وجهة نظر المرؤوسين ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية في درجة ممارسة القيادة التربوية الوسطى في و ازرة التربية والتعليم العالي لدورها
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اإلداري وفقا لمتغيرات (الجنس ،سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،المؤهل التربوي ،مكان العمل )
.
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمد اإلستبانة كأداة للدراسة حيث اشتملت على (
 ) 22فقرة موزعة على أربعة مجاالت ،وهي على الترتيب  :التخطيط ،التنظيم ،التوجيه،

والمتابعة والتقويم  ،فيما تكونت عينة الدراسة من (  ) 102فردا ،موزعين بين (  ) 14نائب
مدير دائرة و (  ) 144رئيس قسم .

أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
أن درجة ممارسة القيادة التربوية الوسطى في و ازرة التربية والتعليم العالي لدورها اإلداري جاءتحسب مجاالت الدراسة على النحو التالي:

"التخطيط" الذي جاء في المرتبة األولى بوزن نسبي (  ،)% 02.29تاله "التنظيم" الذي احتل
المرتبة الثانية بوزن نسبي (  ،)% 14.22ثم جاء "التوجيه" ليحتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي (
 ،)% 40.20وجاء " المتابعة والتقويم" في المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( .)% 03.24

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند القيادة التربوية الوسطى في و ازرة التربية والتعليمالعالي لدورها اإلداري تعزى لمتغيرات (الجنس  ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،والمؤهل

التربوي) .

 وجود فروق ذات داللة لدرجة ممارسة القيادة التربوية الوسطى في و ازرة التربية والتعليم العاليلدورها اإلداري تعزى لمتغير مكان العمل (مقر الو ازرة ،مديريات التربية والتعليم) ،ولقد كانت

الفروق لصالح المديريات .
أهم توصيات الدراسة :

ضرورة اتخاذ الق اررات بصورة تشاركيه ،مع إشراك رؤساء األقسام في إعداد الخطط التنفيذيةالمساعدة .
 أن تسعى الو ازرة لتحقيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم ،واالعتماد على الرقابة الذاتية . -تطبيق معايير واضحة في مجال المتابعة ،وتقويم األداء ،والحكم على النتائج.

 ) 1دراسة  ( ،أبو عيتر  ) 2002 ،بعنوا  :دررة ممارسة مدير المدارس الثانوية في
محاف ات ز ة للم ارات القيادية وسبل تطويرها.
هدفت التعرف الى درجة ممارسة المهارات القيادية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات
غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية ،وتحديد سبل تطوير ممارسة مديري المدارس الثانوية

في محافظات غزة للمهارات القيادية .

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،واعتمد اإلستبانة كأداة لدراسته مكونة من ( ) 22
فقرة موزعة على خمسة محاور  ،فيما تكونت عينة الدراسة ( ) 238معلما ومعلمة من معلمي

ومعلمات المرحلة الثانوية في محافظات غزة .
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وتوصلت الدراسة لي عدد م النتائج أهم ا:
 أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة للمهارات القيادية من وجهة نظرمعلميهم كانت بدرجة عالية.
 حصل مجال المهارات اإلدارية المرتبة األولى ثم المهارات الذاتية ثم الفكرية ويليه المهاراتاإلنسانية وأخي ار المهارات الفنية.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلم ين في المدارس الثانوية فيمحافظات غزة لدرجة ممارسة مديريهم للمهارات القيادية تعزى لمتغير الجنس وسنوات الخدمة في

مجال المهارات القيادية عامة بينما يوجد فروق في المهارات الذاتية واإلنسانية والفكرية واإلدارية
وكذلك توجد فروق تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.
أهم توصيات الدراسة :
المحافظة على الدرجة العالية لدرجة ممارسة المهارات القيادية لدى مديري المدارس الثانوية فيمحافظات غزة  ،وذلك بإعداد برامج تدريبية أثناء الخدمة  ،تأخذ صفة االستم اررية .

 إعطاء أهمية للمهارات القيادية  ،وخاصة في مجال المهارات الفنية واإلنسانية  ،حيث تبين أنممارسة هذه المهارات كان األقل من قبل مديري المدارس .
 -التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية  ،وخاصة في أقسام اإلدارة

التربوية  ،إلعطاء دورات تدريبية حول مهارات القيادة التربوية  ،وزيادة تأهيل المديرين الذين
يمارسون المهارات القيادية بدرجة متدنية .
 ) 0دراسة  ( ،الحديدى  ) 2002 ،بعنوا  :دررة ممارسة القيادة التربوية العليا في و ارة
التربية والتعليم العالي الفلسطينية لدورها اإلدار في ضوء الفكر اإلدار الحديو
هدفت التعرف إلى مدى ممارسة القيادة التربوية العليا في و ازرة التربية والتعليم العالي لدورها
اإلداري من وجهة نظر المرؤوسين ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في
درجة ممارسة القيادة التربوية العليا في و ازرة التربية والتعليم العالي لدورها اإلداري  ،وفقا

لمتغيرات (الجنس  ،سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي ،المؤهل التربوي ،مكان العمل ) ،والكشف
عن سبل تطوير الدور اإلداري للقيادة التربوية العليا في و ازرة التربية والتعليم العالي في ضوء

الفكر اإلداري الحديث.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ) 102 ( ،فردا موزعين بين (  ) 14نائب مدير دائرة
و (  ) 144رئيس قسم ،وقد استخدمت االستبانة كأداة رئيسة من أدوات الدراسة حيث اشتملت
االستبانة على (  ) 20فقرة موزعة على أربعة مجاالت  ،وهي على الترتيب  :التخطيط ،التنظيم،

التوجيه ،والمتابعة والتقويم .
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أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
أن درجة ممارسة القيادة التربوية العليا في و ازرة التربية والتعليم العالي لدورها اإلداري فيضوء الفكر اإلداري الحديث جاءت حسب مجاالت الدراسة على النحو التالي:
"التخطيط" الذي جاء في المرتبة األولى بوزن نسبي (  ،)% 02.29تاله "التنظيم" الذي احتل

المرتبة الثانية بوزن نسبي (  ،)% 14.22ثم جاء "التوجيه" ليحتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي (
 ،)% 40.20وجاء "المتابعة والتقويم " في المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره (  ،)% 03.24ولقد
كان الوزن النسبي للمجموع الكلي لالستبانة ( ،)% 39.22

-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة القيادة التربوية العليا في و ازرة التربية

والتعليم العالي لدورها اإلداري في ضوء الفكر اإلداري الحديث تعزى لمتغيرات (الجنس،المؤهل
العلمي ،سنوات الخدمة ،والمؤهل التربوي).
 -وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة القيادة التربوية العليا في و ازرة التربية والتعليم

العالي لدورها اإلداري في ضوء الفكر اإلداري الحديث تعزى لمتغير مكان العمل (مقر الو ازرة،
مديريات التربية والتعليم) ،ولقد كانت الفروق لصالح المديريات.
أهم توصيات الدراسة :
ضرورة اتخاذ الق اررات بصورة تشاركيه ،مع إشراك رؤساء األقسام في إعداد الخطط التنفيذية
المساعدة ،وأن تسعى الو ازرة لتحقيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم ،واالعتماد على الرقابة

الذاتية  ،وتطبيق معايير واضحة في مجال المتابعة ،وتقويم األداء ،والحكم على النتائج.
 ) 9دراسة  ( ،قشطة )2002،

بعنوا  :دررة ممارسة مدير المدارس الثانوية لنمط

القيادة التربوية في ضوء المعايير اإلسالمية م ور ة ن ر المعلمي وسبل تفعيل ا.
هدفت

التعرف الى أهم الممارسات التربوية لمدراء المدارس الثانوية في ضوء المعايير

اإلسالمية والتي يجب على مدراء المدارس االلتزام بهذه الممارسات من وجهة نظر المعلمين.

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه تتكون من
مجالين هما :واجبات القائد التربوي في اإلسالم ،عالقات القائد التربوي اإلنسانية في اإلسالم،

وتم تطبيق االستبانة على مجتمع الدراسة البالغ (  ) 3412معلم ومعلمة.
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :

بلغ تقييم المعلمين لممارسة مدراء المدارس الثانوية للقيادة التربوية في ضو ء المعاييراإلسالمية  % 02.29وهي نسبة جيدة جدا.
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس و سنوات الخدمة. ) 1دراسة ( ،ممارى  )2002،بعنوا  :نمط القيادة السائد في مديريات التربية والتعليم
بمحاف ات ز ة وعالقته بصنع القرار التربو م ور ة ن ر العاملي ب ا .
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هدفت التعرف الى نمط القيادة السائد لدى مديري التربية والتع بمحافظات غزة من وجهة نظر
العاملين في المديريات  ،ومدى ممارسة مديري التربية والتعليم لمراحل صنع القرار التربوي وفق
الطريقة العلمية  ،إضافة أيضا إلي تحديد تأثير متغيرات كل من ( الجنس  ،المؤهل العلمي ،
سنوات الخبرة  ،المسمى الوظيفي  ،مكان العمل ) على تقديرات العاملين لنمط القيادة السائد

ولصنع القرار التربوي لدى مديري التربية والتعليم بمحافظات غزة .
واستخدم المنهج الوصفي التحليلي  ،وقد استخدمت االستبانة كأداة رئيسة وتكونت عينة الدراسة

من ( ) 120من نواب مديري التربية والتعليم  ،ورؤساء األقسام  ،والمشرفين التربويين في
مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة .
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
 نمط القيادة الديمقراطي هو السائد لدى مديري التربية والتعليم بمحافظات غزة ،يليه النمطالترسلي ،ثم  ،النمط األوتوقراطي .

 -ثالث ممارسات لمراحل صنع القرار التربوي هي  :مرحلة الشعور بالمشكلة ودراستها بنسبة

ومرحلة متابعة تنفيذ القرار ومرحلة جمع البيانات والمعلومات .
 -وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين نمط القيادة الديمقراطي وعملية صنع الق ارر  ،ووجود عالقة

ارتباطيه موجبة ضعيفة بين نمط القيادة الترسلي وعملية صنع القرار  ،في حين توجد عالقة
ارتباطيه سالبة ضعيفة بين نمط القيادة األوتوقراطي وعملية صنع القرار .
 -عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات العاملين في المديريات لنمط القيادة

السائد ولصنع القرار التربوي تعزى لمتغيرات (الجنس ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي ).
أهم التوصيات التي توصلت ل ا الدراسة :

التأكيد على أهمية صنع القرار التربوي وفق الطريقة العلمية الصحيحة ،ويتم ذلك من خاللالتواصل البناء والمستمر بين مدير ي التربية والتعليم ومرؤوسيهم واشراكهم في عملية صنع
واتخاذ الق اررات.

 -رفع الكفاءة المهنية لمديري التربية والتعليم ،ويتم ذلك بعقد دورات متقدمة لهم في موضوعي

القيادة وصنع القرار ،في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة.
-إكساب مديري التربية والتعليم مزيدا من الخبرات القيادية ،ويتم ذلك من خالل و ازرة التربية

والتعليم بإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات مع نظرائهم في الدول المجاورة ،والدول المتقدمة.
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 ) 2دراسة ( ،أبو ختلة  ) 2004 ،بعنوا  :م ارات القيادة الفعالة لدى مدراء المدارس
األساسية في محاف ة رفح.
هدف الى تشخيص الواقع الراهن للمهارات القيادية الفعالة لدى مدير المدرسة األساسية
بمحافظة رفح والتعرف على الدور الفعال للقائد التربوي في ضوء المهارات القيادية المعيارية
والتعرف على كيفية تطوير دور مدير المدرسة األساسية في فلسطين عموما وفي محافظة رفح
خصوصا.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،االستبانة والمقابلة كأدوات للدراسة و تكونت عينة
الدراسة من معلمي المدارس األساسية بمحافظة رفح والبالغ عددهم (  ) 328معلما و ( ) 392
معلمة.

وتوصلت الدراسة لى مرموعة م النتائج أهم ا :
 كانت النسبة المئوية لمستوى امتالك مدراء المدارس األساسية بمحافظة رفح للمهارات القياديةالفعالة هي( )% 2.22وهي نسبة متوسطة.
 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا ت تقديرات المعلمين للمهارات القيادية الفعالة

لمدراء المدارس األساسية بمحافظة رفح تعزى لمتغيرات الجنس ،أو الخبرة ،أو المؤهل العلمي.

 ) 9دراسة  ( ،شحادة  ) 2004 ،بعنوا  :واقع الممارسات اإلدارية لمدير التربية والتعليم
في محاف ات ز ة ،في ضوء معايير اإلدارة اإلستراتيرية وسبل تطويرها .
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في
محافظات غزة ،في ضوء معايير اإلدارة اإلستراتيجية ،كما هدفت للكشف إن كان هناك فروق

في درجة تلك الممارسات تعزى إلى متغيرات الدراسة وهى العمل  ،الجنس  ،المؤهل العلمي ،
سنوات الخدمة .

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وطبق االستبانة أداة للدراسة مكونة من (  ) 23فقرة
موزعة في ثالث مجاالت رئيسية  ،وتكونت العينة من (  ) 122مشرفا تربويا ورئيس قسم من
أصل (  ) 814مشرفا تربويا ورئيس قسم.
أهم النتائج التو توصلت ل ا الدراسة :

 مديري التربية والتعليم يمارسون عملية تصميم اإلستراتيجية بدرجة  ،% 32.22ومهاراتتنفيذها بدرجة  ،% 29.20ومهارات التقويم والرقابة بدرجة .44.22%
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الممارسة اإلدارية لمديري التربية والتعليم فيضوء معايير اإلدارة اإلستراتيجية ،تعزى لمتغير نوع العمل ،الجنس ،سنوات الخدمة.
 -وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي.

وأهم التوصيات التي توصل لي ا الباحو :
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تنظيم برامج تدريبية تهدف لتحسين مستوى أداء مديري التربية والتعليم في ممارسة العملياتاإلستراتيجية .
-وضع نظام واضح وعادل لمراقبة وتقويم أداء العاملين  ،مع مراعاة ربط مستوى األداء بمقدار

االنجاز المتحقق  ،على أن يتم تعريفهم بنتائج التقويم ومناقشتهم فيها .

 ) 10دراسة  ( ،أبو عيشة  ) 2001 ،بعنوا  :مشكالت التخطيط التربو لدى مدير
ومديرات المدارس الثانوية في فلسطي
هدفت التعرف الى على مشكالت التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في
فلسطين  ،باإلضافة إلى بيان أثر متغيرات الجنس  ،والمؤهل العلمي  ،ومجال التخصص ،
وعدد سنوات الخبرة وموقع المحافظة  ،وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة على هذه
المشكالت .

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  ،وصممت الباحثة استبانه مكونة من ( ) 24فقرة
موزعة على ستة مجاالت وهى  :المجال اإلداري  /الفني واإلمكانيات المادية والمعلمين والمناهج

والطلبة والعالقة مع المجتمع المحلى  ،فيما تكونت عينة الدراسة من (  ) 831مدير ومديرة من
مختلف مناطق فلسطين .
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
إن درجة تقدير مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين لمشكالت التخطيطالتربوي كانت متوسطة .

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة مشكالت التخطيط التربوي في مجالي المعلمين

والطلبة بين الذكور واإلناث ولصالح المديرين الذكور .
 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة مشكالت التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات

المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي  ،والتخصص الجامعي ،
والخبرة اإلدارية  ،وموقع المدرسة .
أهم توصيات الدراسة :
-توفير الدعم المالي متمثال بالمصادر المالية الالزمة لتطوير عملية التعليم  ،واألبنية المدرسية

وتوابعها .

 إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي تتعلق بموضوع الدراسة وخاصة في قطاع غزة حيثلم تتمكن الباحثة من القيام بذلك ضمن رسالتها ،وذلك بسبب الظروف السياسية الراهنة.
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 ) 11دراسة ( ،بلبيسي  ) 2001،بعنوا  :دررة ممارسة الم ام القيادية لدى مدير
ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في فلسطي .
هدفت التعرف الى درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية
الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين فيها و المديرين أنفسهم  ،كما
هدفت إلى معرفة أثر كل من متغيرات (المحافظة ،الجنس ،المؤهل العلمي ،موقع المدرسة ،
الخبرة العملية  ،التخصص ،الوظيفة ) في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات
المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية .
واستخدم الباحثة المنهج الوصفي المسحي  ،وتألفت أداة الدراسة من استبانه اشتملت على ( 28
) فقرة  ،فيما تكونت عينة الدراسة من (  ) 102مدي ار ومديرة و  230معلما ومعلمة .
وتوصلت الدراسة لى عدة نتائج أهم ا :

إن درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظاتالضفة الغربية كانت كبيرة.
 -إن ترتيب مجاالت درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية

الحكومية في محافظا ت الضفة الغربية جاء على النحو التالي حسب المرتبة (:المجال اإلداري،
العالقة مع المجتمع المحلي ،مجال الطلبة ،المجال الفني ،مجال المعلمين ،مجال العالقات
اإلنسانية).
-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات

المدارس الثانوي ة الحكومية في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس ،المؤهل العلمي،
موقع المدرسة ،والخبرة العملية ،إال في مجال العالقات اإلنسانية حيث كان الفرق لصالح الذكور.
 ) 12دراسة  ( ،عرار  ) 2001 ،بعنوا  :عداد القيادة التربوية في ر ا التعليم العربي ،
دراسة تحليلية  :طروحات وبدائل .
هدفت تحليل المعطيات والتوجيهات التي تقف وراء خطط إعداد كادر القياديين من المديرين
العرب في جهاز التربية والتعليم اإلسرائيلي .

استخدم الباحث بصورة أساسية منهج تحليل المحتوى والمضمون  ،حيث تم تناول الوثائق

وبرامج اإلعداد المكتوبة  ،وبعض الدراسات األولية لبرامج اإلعداد .
ومن خالل مقارنة برامج تأهيل اإلدارة في إسرائيل في ما يتعلق بقيادة المدرسة العربية مع

برامج تأهيل القادة في الواليات المتحدة وكندا  ،وجد إن عملية االنتقاء للقادة تفتقر إلى
الموضوعية  ،وان برامج تأهيل اإلدارة المدرسية المعمول به يعبر عن هوة مفاهيمية  ،وهو ما
يتخلص ببلبة مصطلحية بين كل من مفهوم اإلدارة والقيادة .
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وطرح الباحث بعض البدائل الكفيلة بقيادة التغيير التربوي المنشود  ،بهدف النهوض بالمدرسة
الفلسطينية في إسرائيل وهى كالتالي :
 تأسيس معهد تأهيل ومواكبة القيادات التربوية في الوسط العربي  ،ليقوم بإعداد القيادةالتربوية المختلفة .

 تفويض كادر عربي في الجامعات التي تقوم بعملية التأهيل  ،يعمل من خاللها ويكونشريكا في عملية االنتقاء والتأهيل  ،ثم المتابعة واإلرشاد .

 السعي الحثيث النخراط الباحثين ورجال التربية العرب في األطر التي يتم إعدادها للقيامبعملية تأهيل القياديين العرب .
 ) 13دراسة  ( ،مسلم  ) 2002 ،بعنوا  :تصور مقترح لتطوير أداء مدير المدرسة
الثانوية كقائد تربو في محاف ات ز ة في ضوء اتراهات معاصرة في اإلدارة المدرسية.
هدفت التعرف إلى واقع أداء مدير المدرسة الثانوية في محافظات غزة  ،ومعرفة مهام مدير

المدرسة الثانوية ( اإلدارية و الفنية و االجتماعية ) في محافظات غزة في ضوء االتجاهات
المعاصرة في اإلدارة المدرسية ،ووضع تصور يساهم في تطوير أداء مدير المدرسة الثانوية في
محافظات غزة .

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدم االستبانة كأداة للدراسة والتي تضمنت(
 ) 20فقرة موزعة على ثالثة محاور هي المجال اإلداري والفني واالجتماعي  ،وتكونت عينة
الدراسة من(  ) 104مدير ومديرة مدرسة ثانوية ورؤساء األقسام اإلدارات المدرسية وعددهم( )4

و بعض من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية وعددهم( .) 104
وم أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :

أ .أن معظم مديري المدارس يركزون في عملهم على المجال اإلداري حيث يقضون معظم يومهم
الدراسي في تصريف شؤون المدرسة اإلدارية وجاء المجال الفني في المرتبة الثانية ثم المجال
االجتماعي في المرتبة الثالثة.

كثير من المديرين ال يشركون المعلمين في عملية اتخاذ الق اررات.
ب .أن ا
ج .أن نسبة من المديرين ال يقومون بإطالع المعلمين علي جدول أعمال االجتماع مسبقا ومن
ثم ال يتاح للمعلمين الفرصة في المشاركة الفعالة.
وم أهم التوصيات التي توصلت ل ا الدراسة :

 ضرورة التركيز على المجال الفني واالجتماعي في العمل. التأكيد على صنع القرار التشاركي من قبل المديرين وعدم التفرد به. ) 11دراسة (عويضة  ) 2003 ،بعنوا  :دررة معرفة مدير التربية والتعليم في مديريات
الضفة المربية لعملية التخطيط ودررة ممارست م ل ا في مرال عمل م .
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هدفت الكشف عن درجة معرفة مديري التربية والتعليم في مديريات الضفة الغربية لعملية
التخطيط التربوي ،ودرجة ممارستهم لها في مجاالت التخطيط ،واتخاذ القرار ،والتشكيالت،
والموازنة ،واإلحصاء ،وتحديد الحاجات.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،واعتمد الباحث اإلستبانة كأداة للدراسة  ،تكون

مجتمع الدراسة من (  ) 13مدي ار للتربية والتعليم في مديريات الضفة الغربية ،ونوابهم اإلداريين،
ورؤساء أقسام التخطيط في المديريات وعددهم (  ) 30فردا،وتكونت عينة للدراسة من مجتمع
الدراسة .

أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
أن درجة معرفة مديري التربية والتعليم لعملية التخطيط التربوي عالية جدا . تقدير مديري التربية والتعليم لدرجة ممارستهم لعملية التخطيط من وجهة نظرهم ،أعلى منتقدير العاملين معهم لها في جميع المجاالت.

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة معرفة مديري التربية والتعليم لعملية التخطيط

التربوي ،وبين درجة ممارستهم لها في عملهم .
 ) 12دراسة  ( ،كلخ  ) 2000 ،بعنوا  :المقومات الشخصية والم نية للقيادة التربوية
الفاعلة م ور ة ن ر أعضاء ال يئة التدريسية بكليات التربية في محاف ات ز ة .
هدفت إلى تحديد األهمية النسبية للمقومات الشخصية والمهنية للقيادة التربوية الفاعلة من
وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية بمحافظات غزة واستخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية
بالجامعة اإلسالمية  ،وجامعة األزهر  ،وكلية التربية الحكومية (جامعة األقصى حاليا ) والبالغ
عددهم (  ) 24عضوا .

قام الباحث بإعداد أداه الدراسة (استبانه) المقومات الشخصية والمهنية للقيادة التربوية حيث
اشتملت علي (  ) 21فقرة تقيس البعدين الرئيسين للدراسة وهما المقومات الشخصية والمهنية
ويتم تقسيم المقومات الشخصية إلي ثالثة أبعاد فرعية وهي  :البعد الذاتي  ،والبعد االجتماعي ،

وبعد القدوة الحسنة .أما األبعاد الفرعية للمقومات المهنية فتشمل " بعد االتصال ،الشورى
،اإلبداع النسبي .
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
-حصلت المقومات الشخصية علي وزن نسبي قدره (  )% 91وهو أعلي من الوزن النسبي

للمقومات المهنية وقدره (  ، )% 22حصل بعد القدوة الحسنة علي أعلي وزن نسبي في كل من
المقومات الشخصية والمهنية وقدره (  )% 94ويليه البعد الذاتي في المقومات الشخصية بوزن
نسبي قدره (  )% 93ثم بعد اإلبداع في المقومات المهنية بوزن نسبي قدره (  %22ثم البعد
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االجتماعي بوزن نسبي قدره (  )% 22ويليه بعد االتصال وقد حصل علي أدني وزن نسبي قدره
( . )% 20
 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات تفضيل أعضاء الهيئة التدريسية لألهمية

النسبية للمقومات الشخصية والمهنية تعزي إلي متغيرات الدراسة (الدرجة العلمية ماجستير فأكثر
) أخر مؤهل علمي من جامعة (دكتوراه – عدد سنوات الخدمة -عربية-أجنبية ) مكان العمل
(اإلسالمية – األزهر – كلية التربية الحكومية ) فأما متغير الجامعة التي يعمل بها عضو هيئة
التدريس حيث كان لصالح كلية التربية الحكومية علي جامعة األزهر ولصالح الجامعة اإلسالمية
علي جامعة األزهر.
في ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بما يلي :
تشجيع الميل الديني واالجتماعي نحو التعامل األخوي فيما بين العاملين في المؤسسات التربويةمن رؤساء ومرؤوسين وذلك من خالل تطبيق مثل هذه المفاهيم في االجتماعات الدورية في
المناسبات واالحتفاالت المختلفة  ،زيادة حرص القيادة التربوية علي أن تكون قدوة حسنة في

تعاملها مع المرؤوس ين بحيث يكون هناك توافق بين لسان الحال ولسان المقال وأن يكون
للجدية واإلخالص في العمل اهتمام خاص من قبل القيادة التربوية  ،إعمال فكر القيادة التربوية
في سبل اإلبداع علي مستوي األداء العملي واإلداري بحيث يكون نصب عينها أن االنجاز

العالي للكفاءة هو الدليل العملي علي مقدار اإلبداع الذي تمتلكه القيادة ذاتها بذلك فقط يمكن أن
تحوز علي ثقة المرؤوسين .

 -تعزيز سبل رفع مستوي ثقة القيادة التربوية بنفسها ذلك بمنحها اإلمكانيات المادية والمعنوية

الضرورية لبناء هذه الثقة  ،بناء نموذج خاص بالمقومات الشخصية والمهنية الواجب توفرها في
القيادة التربوية بحيث يمثل ميثاق شرف للقيادة التربوية واختيار القادة الجدد بناء علي مثل هذا
النموذج  ،تضمين النشرات التربوية مقاالت خاصة تهتم بالمقومات الشخصية والمهنية الواجب

توافرها في القيادة التربوية .
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ثانياً  :الدراسات العربية

 ) 1دراسة ( الحداد  ) 2010 ،بعنوا  :بناء برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات
اإلدارية للقادة التربويي فى المناط التعليمية بدولة الكويت في ضوء احتيارات م التدريبية
هدفت إلى بناء برنامج تدريبي لتطوير الكفايات اإلدارية للقادة التربويين في المناطق التعليمية

بدولة الكويت في ضوء احتياجاتهم التدريبية من وجهة نظرهم ووجهة نظر المرؤوسين .
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة  ،وصمم الباحث استبانه كأداة للدراسة
مكونة من (  ) 90فقرة موزعة على تسع مجاالت هي  :كفايات التخطيط التربوي – كفايات

التوجيه والقيادة – كفايات التقويم – كفايات اإلدارية والفنية – كفايات إدارة الموارد البشرية –
كفايات اإلدراكية (التصورية ) – كفايات التكنولوجية – كفايات اإلنسانية – كفايات االتصال ،

تكونت عينة الدراسة من جميع القادة التربويين في و ازرة التربية والتعليم في دولة الكويت ،
وعددهم (  ) 21مدي ار ومراقبا  ،والفئة الثانية المرؤوسون  ،المتمثلة في جميع رؤساء األقسام في
المناطق التعليمية في دولة الكويت  ،وعددهم (  ) 22رئيس قسم .
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
-أن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة للقادة التربويين بالمناطق التعليمية في دولة الكويت

لتطوير كفاياتهم اإلدارية من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة  ،حيث جاء مجال الكفايات
اإلنسانية بأعلى متوسط  ،تاله في المرتبة الثانية مجال التوجيه والقيادة  ،تاله في المرتبة الثالثة
مجال االتصال  ،بينما جاء مجال الكفايات التكنولوجية في المرتبة األخيرة .

 -وجود درجة احتياج كبيرة للتدريب من وجهة نظر المرؤوسين  ،حيث جاء مجال الكفايات

اإلنسانية بأعلى متوسط حسابي  ،تاله في المرتبة الثانية مجال الكفايات اإلدارية والفنية  ،تاله
في المرتبة الثالثة مجال كفايات التوجيه والقيادة  ،بينما جاء مجال الكفايات التكنولوجية في

المرتبة األخيرة .

أهم توصيات الدراسة :
إجراء مسح لالحتياجات التدريبية والفنية للقادة التربويين للتثبت من عدم وجود احتياجات تشكلأض ار ار كبيرة في ممارسات القادة في مختلف المواقع اإلدارية والتربوية .
 -ضرورة إجراء دراسة ميدانية حول درجة فعالية البرامج التدريبية المقدمة للقادة التربويين في

المناطق التعليمية في دولة الكويت .

وضع معايير جديدة تبنى على أساس الكفايات اإلدارية في عملية اختيار القادة التربويين فيالمناطق التعليمية في دولة الكويت .

 ) 2دراسة ( السبيعى ) 2002 ،

بعنوا  :األدوار القيادية لمدير التربية والتعليم في

ضوء متطلبات دارة التميير
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هدفت إلى تحديد درجة أهمية األدوار القيادية لمديري التربية والتعليم في ضوء متطلبات إدارة
التغيير  ،ودرجة إمكانية ممارستها  ،وأهم المعوقات التي تحول دون ذلك من وجهة نظر أفراد
مجتمع الدراسة  ،والكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد مجتمع الدراسة فيما يتعلق

بأهمية األدوار القيادية  ،وامكانية ممارستها  ،والمعوقات التي تحول دون ممارستها  ،وفقا
لمتغيرات الدراسة التالية  ( :نوع اإلدارة – الوظيفة  -المؤهل العلمي – الخبرة في مجال اإلدارة –
الدورات التدريبية في مجال إدارة التغيير ) .

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري التربية

والتعليم ومساعديهم في إدارات التربية والتعليم للبنين بالمملكة العربية السعودية البالغ عددهم (
 ) ١٠٠فراد  ،واستخدم االستبانة كأداة للدراسة .
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
-أن األدوار القيادية لمديري التربية والتعليم في ضوء متطلبات إدارة التغيير مهمة بدرجة كبيرة

جدا من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة  .حيث بلغ المتوسط العام لمحور أهمية األدوار القيادية
( . ) ٣٥.٤
 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير أفراد مجتمع الدراسة للدرجة الكلية ألهمية

األدوار القيادية تعزى للمتغيرات التالية ( نوع اإلدارة  ،الوظيفة  ،المؤهل العلمي ،الخبرة ،الدورات
التدريبية في مجال إدارة التغيير ) .
-وجد فروق دالة إحصائيا في تقدير أفراد مجتمع الدراسة للدرجة الكلية إلمكانية ممارسة األدوار

القيادية باختالف متغير المؤهل العلمي بين الحاصلين على (بكالوريوس) والحاصلين على
(دكتوراه) وذلك لصالح الحاصلين على (دكتوراه) .
أهم توصيات الدراسة :
 وضع إستراتيجية عامة من قبل و ازرة التربية والتعليم تضمن تحقيق الدعم الالزم إلحداثالتغيير النابع من حاجات إدارات التربية والتعليم وزيادة قدرتها على التحسين الذاتي في إطار
اإلستراتيجية العامة للو ازرة .

 منح مديري التربية والتعليم صالحيات أوسع يمكنهم من خاللها إحداث التغيير في الهيكلالتنظيمي إلدارة التربية والتعليم .

 -تصميم البرامج التدريبية الالزمة لتطوير أداء مديري التربية والتعليم في ضوء متطلبات إدارة

التغيير  ،والتنسيق مع جهات محلية وعالمية متخصصة في تقديم هذه البرامج .
 ) 3دراسة ( الصبرى  ) 2002 ،بعنوان  :تقويم الكفايات اإلدارية لمديري إدارات التربية
والتعليم بالمديريات في الجمهورية اليمنية
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ه اادفت التع اارف ال ااى متوس ااط درج ااة ممارس ااة م ااديري إدارات التربي ااة والتعل اايم بالم ااديريات للكفاي ااات
اإلداري ااة ،م اان وجه ااة نظ اار المش اارفين الترب ااويين المركا ازيين ،وم ااديري الم اادارس الثانوي ااة ،ورؤس اااء
األقسام بإدارات التربية والتعليم بالماديريات فاي محافظاة تعاز ،وعلاى داللاة الفاروق اإلحصاائية باين
تقاديراتهم لمتوساط درجاة ممارساة ماديري إدارات التربياة والتعلايم بالماديريات للكفاياات اإلدارياة ،وفقااا
للمتغيرات( :المستوى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،نوع المؤهل ،التدريب).
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلاي فاي الد ارساة  ،وقاد تكاون مجتماع الد ارساة مان ( ) 208
فردا ،قام الباحاث باختياار عيناة عشاوائية طبقياة منهم،بلغات ( )120فاردا ،يمثلاون (، )% 88.44
من مجتمع الدراسة ،وتم توزيعهم كماا يلاي )00( :مشارفا تربوياا مركزياا بمكتاب التربياة والتعلايم ،و(
 )20ماادير مدرسااة ثانويااة ،و(  ) 20رئاايس قساام بااإدارات التربيااة والتعلاايم بالمااديريات فااي محافظااة
تعز.
صاامم الباحااث اسااتبانه كااأداة للد ارسااة التااي تكوناات ماان (  ) 02فق ارة ،تاام توزيعهااا علااى المجاااالت
التالية :مجال الكفايات المهنية ،مجال الكفايات الشخصية ،مجال الكفايات االجتماعية واإلنسانية
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
جا اااءت تقا ااديرات أف ا اراد عينا ااة الد ارسا ااة لمتوسا ااط درجا ااة ممارسا ااة ما ااديري إدارات التربيا ااة والتعلا اايمبالم ااديريات للكفاياااات اإلدارياااة بدرجاااة ممارساااة ضاااعيفة علا ااى مساااتوى مجااااالت الد ارساااة الثالثا ااة،
وبمتوسط حسابي ( )102.90درجة ،ووزن مئوي (  ) % 04.42درجاة ،وذلاك مان الدرجاة الكلياة
لااألداة التااي تبلااغ ( )890درجااة ،وهااي بااذلك تقاال ع ان درجااة الوسااط النظااري المعياااري لااألداة التااي
تبلغ (  ) 124درجة ،بمقدار ( )12.00درجة .
 وج ااود فاااروق دال ااة إحصا ااائيا عن ااد مساااتوى الدالل ااة ( )0.01با ااين تق ااديرات أف ا اراد عين ااة الد ارسا ااةلمتوس ا ااط درج ا ااة ممارس ا ااة م ا ااديري إدارات التربي ا ااة والتعل ا اايم بالم ا ااديريات للكفاي ا ااات اإلداري ا ااة ،تع ا اازى
للمتغي ارت( :الوظيفة ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،نوع المؤهل ،التدريب).
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أهم توصيات الدراسة :
إعادة النظر في شروط ومعايير ،اختيار وتعيين مديري إدارات التربية والتعليم بالمديريات،بحيث تكون مواكبة للتطورات التقنية ،والتكنولوجية الحديثة في مجال التربية والتعليم.
 بناء برنامج تدريبي متعدد المراحل؛ لتنمية الكفايات اإلدارية لمديري إدارات التربية والتعليمبالمديريات ،السيما الكفايات المهنية المتمثلة با التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقويم ،والكفايات
الشخصية ،والكفايات االجتماعية واإلنسانية ،وأن يعد هذا البرنامج وينفذه ويشرف عليه أساتذة
جامعيون متخصصون في مجال اإلدارة التربوية.
 ) 1دراسة ( عالم  ) 2004 ،بعنوا  ":دررة ممارسة القيادات التربوية في اإلدارة العامة
للتربية والتعليم للبني بالعاصمة المقدسة لعملية اتخاذ القرار".
هدفت التعرف الى درجة ممارسة عملية اتخاذ الق ار ارت لدى القادة التربويين في اإلدارة العامة
للتربية والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة ،وعلى الفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع
الدراسة حول عملية اتخاذ الق اررات لدى القادة التربويين في اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنين

بالعاصمة المقدسة في ضوء متغيرات الدراسة.
استخدم الباحث المنهج الوصفي ،وأعد استبانه أداة للدراسة  ،فيما تكونت عينة الدراسة من

القادة التربويين في اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة ،والبالغ عددهم ( 102
) قائدا تربويا .موزعين على القادة الذين يديرون المناصب اإلدارية والبالغ عددهم (  ) ٣٨قائدا
تربويا ،إضافة إلى (  ) ٧٠مشرفا تربويا .
أبر النتائج التي توصلت لي ا الدراسة:
 -أن درجة ممارسة محاور عملية اتخاذ الق اررات لدى القادة التربويين في اإلدارة العامة للتربية

والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة كان بدرجة كبيرة.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول عمليةاتخاذ الق اررات لدى القادة التربويين في اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة

وفقا للمتغيرات التالية  ( :عدد سنوات الخبرة في العمل القيادي ،الدورات التدريبية) .
وم أهم توصيات الباحو :

تطوير خطوات عملية اتخاذ الق اررات في اإلدارة الدنيا في اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنينبالعاصمة المقدسة من خالل تفويض الصالحيات لهم باتخاذ بعض الق اررات الهامة التي تتعلق
بإداراتهم من خالل التدريب العملي الميداني.
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تبنى إقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل حول عملية اتخاذ الق اررات لزيادة وعى اإلدارييننحوها من حيث المعرفة والممارسة .
 ) 2دراسة ( على  ) 2004 ،بعنوا  ":بحو مقار لدررة ممارسة القيادة التربوية لدى
مدير مدارس التعليم األساسي في مدينتي دمش وحمص وعالقت ا ببع

المتميرات ".

هدفت التعرف الى درجة ممارسة القيادة التربوية لدى مديري مدارس التعليم األساسي في

مدينتي دمشق وحمص  ،كما هدف إلى التعرف هل هناك فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة
في قدرتهم على القيادة التربوية  ،تبعا لمجاالت االختيار ،كل على حده ،وفق متغيرات الجنس ،
وعدد سنوات الخبرة  ،والمؤهل العلمي  ،وموقع المدرسة .
وتمثلت أداة الدراسة في استخدام الباحث اختبار ( القيادة التربوية ) الذي أعده محمد منير
مرسى ،مع تعديل بعض الكلمات ،أو حذفها  ،واضافة كلمات جديدة  ،لتناسب البيئة السورية ،

مع الحفاظ على روح االختبار ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 300مدي ار ومديرة من مرحلة
التعليم األساسي في مدينتي دمشق وحمص .
أهم النتائج التي توصلت لي ا الدراسة :
بلغ مستوى ممارسة القيادة التربوية – وفق مجاالت االختبار ككل – لدى جميع أفراد العينةمستوى مقبوال .

 -هناك فروق دالة إحصائيا بين مستوى ممارسة المديرين وبين مستوى ممارسة المديرات للقيادة

التربوية  ،لصالح المديرين .
 -وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد عينة مدينة دمشق وبين إفراد عينة مدينة حمص تبعا

لمستوى المتغير التعليمي  ،لصالح أفراد عينة مدينة دمشق  ،ولم تظهر فروق في المستويات
التعليمية األخرى بين العينتين .
 -وجود فروق دالة إحصائيا بين مستوى ممارسة القيادة التربوية بين أفراد عينة مدينة دمشق

وبين أفراد عينة مدينة حمص  ،لصالح أفراد عينة مدينة دمشق .
أهم التوصيات التي توصلت ل ا الدراسة :

أهمية بلورة نظرية تربوية تكون مقياسا للعمل التربوي في مستويات التعليم جميعا .-إعادة النظر في عملية إعداد الكفايات التربوية .

 اختيار القيادات التربوية على أسس علمية وموضوعية . إقامة دورات تدريبية تأهيلية دورية لمديري المدارس  ،تمكنهم من رفع مستوى قدرتهم علىالقيادة التربوية .
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 ) 9دراسة ( المامدى  ) 2001 ،بعنوا " :مستوى الم ارات القيادية المتوفرة وتطويرها
لدى مدير المدارس الثانوية في منطقة الباحة المملكة العربية السعودية".
هدفت التعرف الى مستوى المهارات القيادية المتوفرة لدى مديري المدارس الثانوية في منطقة
الباحة  /المملكة العربية السعودية  ،وتطوير هذه المهارات المتوفرة لدي المديرين بهدف تحسين
العمل المدرسي .
استخدم الباحث المنهج االستكشافي كأسلوب في البحث على فقرات العمل القيادي لدي المديرين
لسدها من خالل تطوير عملهم القيادي  ،واستخدمت الدراسة أداة االستبيان للكشف عن مستوى
المهارات وضعت على سلم خماسي شملت ستة مجاالت من المهارات القيادية .

وطبقت األداة على المجتمع األصلي المكون من (  ) 302مدي ار ومعلما منهم (  ) 30مدي ار و (
 ) 823معلما وذلك لصغر حجم المجتمع األصلي في منطقة الباحة.
وتوصلت الدراسة لى أهم النتائج اآلتية :
يتمتع المديرون بمستوى مهارات كبير في القيادية اإلستراتيجية بصورة عامة ولكن صياغةاألهداف اإلستراتيجية لمناهج العمل بطريقة قابلة للقياس وتحديد السقف الزمني لتحقيق كل هدف
من أهداف الخطة كانت متوسطة .
 ال يوجد اختالف بين المديرين والمعلمين في تقديرهم لمستوى توافر المهارات القياديةاإلستراتيجية في المديرين ما عدا إثراء النشاطات المدرسية ألفكار إستراتيجية مفعلة وامتالك
المديرين النظرة المستقبلية الواضحة للتعليم الثانوي السعودي فهم يختلفون في تقدير مستوى
هاتين المهارتين.
 -إن مستوى توفر المهارات النوعية عند المديرين كانت كبيرة بصورة عامة ما عدا التدريب

الذاتي وتحديد االحتياجات التدريبية وتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة واقامة ورش عمل لتطوير
العاملين مهنيا كانت متوسطة.
 ال يوجد اختالف بين المديرين والمعلمين في تقديرهم لمستوى توافر المهارات النوعية عندالمديرين ،ماعدا إقناع العاملين في االنضمام للدورات التدريبية النوعية ،وتطوير المهارات الفنية
في التدريب الذاتي ،واالهتمام بالجودة الشاملة للعمل فهم يختلفون في تقدير هذه المهارات

الثالث.
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أهم التوصيات التي توصلت ل ا الدراسة -:

 العمل على تطوير المهارات القيادية اإلستراتيجية المتوفرة بدرجة متوسطة عند المديرينوتعزيز المهارات المتوفرة بدرجة كبيرة .
 العمل على تطوير المهارات التنظيمية والنوعية ومهارات االتصال واتخاذ الق اررات المتوفرةبدرجة متوسطة عند المديرين  ،وتعزيز المهارات المتوفرة بدرجة كبيرة .
 االعتماد على اإلستراتيجية المقترحة في هذه الدراسة أو االستراتيجيات المعتمدة في و ازرةالتربية والتعليم لتطوير العمل اإلداري لمديري المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية .
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية لتحسين الجودة النوعية في المملكة
العربية السعودية .
 ) 1دراسة ( أولياء  ) 2001 ،بعنوا  :دور التدريب اإلبداعي في تنمية القيادات التربوية
في دارة التربية والتعليم فى العاصمة المقدسة .
هدفت التعرف إلى متطلبات وأساليب التدريب اإلبداعي الالزمة لتنمية القيادات التربوية في

المؤسسات التعليمية في إدارة التربية والتعليم في العاصمة المقدسة  ،وكذلك التعرف على
محددات القيادة التربوية اإلبداعية في المؤسسات التعليمية .
استخدم الباحث المنهج الوصفي  ،واعتمد االستبانة كأداة للدراسة  ،وتكونت عينة الدراسة من (
 ) 828قائدا بإدارة التربية والتعليم في العاصمة المقدسة .

أهم النتائج التي توصلت لي ا الدراسة :
توجد متطلبات للتدريب لتنمية القيادة التربوية في المؤسسات التعليمية تتعلق باألفراد  ،والمناخالتنظيمي  ،والمؤسسة التعليمية .
-أن هناك محددات للقيادة اإلبداعية في المؤسسات التعليمية أهمها  :المبادرة  ،الحساسية

للمشكالت  ،المثابرة  ،المرح  ،الطرافة والغرابة .
أهم توصيات الدراسة :

تصميم برامج تدريبية لمديري المدارس والوكالء والمعلمين والمشرفين  ،لتنمية قدراتهم القيادية .اعتماد أسلوب التدريب الذاتي للتدريب اإلبداعي للقيادات التربوية .
 ) 8دراسة (ع الدي  ) 2001،بعنوا  :فاعلية دارة المناط التعليمية بأمانة العاصمة .
هدفت التعرف إلى مستوى فاعلية إدارات المناطق التعليمية بأمانة العاصمة " اليمن " في ضوء
المداخل التالية (تحقيق األهداف ،العمليات ،انفتاح النظام وتفاعله مع المجتمع ،الموارد ،الرضا).
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استخدم الباحث المنهج الوصفي وقام ببناء استبانه مكونة من ( )100فقرة موزعة على خمسة
مداخل للفاعلية  ،وتكونت عينة الدراسة من فئتين:
 -اإلداريين وشملت جميع اإلداريين في إدارات المناطق التعليمية ،وقد استجاب منهم ()189

فردا منهم ( )99ذكور ،و( )30إناث.

 مديري المدارس وعددهم ( )20فردا منهم ()30مدي ار ،و()80مديرة تم اختيارهم بالطريقةالعشوائية الطبقية.

أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
 -يقدر اإلداريون مستوى فاعلية إدارات المناطق التعليمية بمستوى (متوسط) سواء على مستوى

األداة ككل أو على مستوى كل مدخل من مداخل الفاعلية.
 يقدر مديرو المدارس مستوى فاعلية إدارات المناطق التعليمية بمستوى (متوسط) سواء علىمستوى األداة ككل أو على مستوى كل مدخل من مداخل الفاعلية.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المنطقة على

مستوى األداة ككل وعلى مستوى المداخل التالية (العمليات ،الموارد ،الرضا).
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى فاعلية إدارات

المناطق التعليمية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات (الوظيفة،المؤهل ،الخبرة).

 ) 2دراسة ( رعفر  ) 2002 ،بعنوا  :واقع القيادة لدى مدير المدارس االبتدائية و

مديرات ا في مملكة البحري .
هدفت التعرف الى واقع القيادة لدى مديري المدارس االبتدائية و مديراتها و كذلك البحث عن
إمكانية وجود عالقة ارتباطيه بين الوظائف اإلدارية األساسية و المعايير التي يتم وفقها اختيار
مديري المدارس االبتدائية و مديراتها و المهارات و الخصائص التي يجب أن يتصف بها مديرو
المدارس االبتدائية و مديراتها.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،واإلستبانة كأداة للدراسة  ،فيما تكونت عينة الدراسة
من (  ) 822معلم و معلمة من المدارس االبتدائية .
و توصلت الدراسة لى مرموعة م النتائج أهم ا:
 -مديري المدارس االبتدائية و مديراتها يقومون ب (  )% 20.22فقط من األدوار الوظيفية من

الوظائف اإلدارية األساسية.

 -أغلب العالقات االرتباطية بين الوظائف اإلدارية حظيت بتقدير متوسط.
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 أن جميع مديري ا لمدارس االبتدائية و مديراتها ليسوا قادة و بينت ضعف طريقة التقويمالمتبعة في تقويم مدير المدرسة و عدم التركيز على المهارات و الخصائص التي يتصف بها
مدير المدرسة االبتدائية.

 )10دراسة ( الممماسى  ) 2001 ،بعنوا  :القيادة التربوية  ،والم ارات القيادية الال مة
لقيادة المؤسسات التربوية .
هدفت الدراسة التعرف الى القيادة التربوية  ،والمهارات القيادية الالزمة لقادة المؤسسات
التربوية  ،وركز الباحث في دراسته على مهارة اإلبداع والتطوير  ،ومهارة التأثير في اآلخرين ،
واشتملت على تحديد مفهوم القيادة التربوية وخصائصها  ،وبيان أهميتها والحاجة إليها في
المؤسسات التربوية  ،وسمات وخصائص القائد المبدع  ،والمهام والمهارات الالزمة لتفعيل القائد

التربوي .
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،وصمم إستبانة كأداة للدراسة  ،فيما تكون مجتمع
الدراسة من مدراء المؤسسات التربوية ( مدارس ومعاهد وكليات ) في المملكة العربية السعودية

.

أهم النتائج التي توصلت لي ا الدراسة :
 أهمية وجود القائد التربوي في المؤسسات التربوية الذي يمتلك مهارة اإلبداع والتطويروالرؤية المستقبلية .

  -أهمية وجود القائد التربوي في المؤسسات التربوية الذي يمتلك مهارة التأثير في اآلخرينمن خالل القدرة على فهم العاملين معه  ،والتعامل معهم بالمعاملة الحسنة  ،ومراعاة
خصائصهم وحاجاتهم وميولهم .

أهم التوصيات التي توصلت لي ا الدراسة :
 أهمية إيجاد معايير علمية الختيار القيادات التربوية في المؤسسات التربوية التي تملتلكالمهارات القيادية .
 دعم التوجه نحو الالمركزية  ،وتوسيع صالحيات القيادات التربوية في المؤسسات التربوية.

 ) 11دراسة ( الكريدا  ) 2001 ،بعنوا  :الكفايات التخطيطية الال مة لمدير التربية
والتعليم في المملكة العربية السعودية
هدفت الدراسة التعرف الى مدى أهمية الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التربية والتعليم في
المملكة  ،في ضوء مهامهم وأعمالهم المكلفين بها من وجهة نظرهم  ،وكذلك تحديد الفروق في
إجابات أفراد الدراسة باختالف متغي ارت الدراسة ( العمل  ،المؤهل  ،الخبرة في العمل الحالي ،

التدريب )  ،إضافة إلى تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي يهدف إلى تطوير مديري التربية
والتعليم في المملكة العربية السعودية في مجال الكفايات التخطيطية .
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استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة  ،وتألفت عينة الدراسة من جميع مديري
التربية والتعليم في شئون تعليم البنين وشئون تعليم البنات في و ازرة التربية والتعليم في المملكة
العربية السعودية والبالغ عددهم (  ) 23مدي ار للتربية والتعليم  ،واستخدم الباحث استبانه مكونة

من ستة محاور كأداة لدراسته .

وقد توصلت الدراسة لى مرموعة م النتائج أهم ا :
*أن جميع الكفايات التخطيطية وعددها (  ) 28كفاية بمحاورها الثالث مهمة  ،أو متوسطة
األهمية من وجهة نظر مدير ى التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وفى ضوء مهامهم

 ،وأعمالهم المكلفين بها .

* عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة باختالف متغيرات الدراسة (
العمل  ،المؤهل  ،الخبرة في العمل الحالي  ،التدريب ) .
* تقديم تصو ار مقترحا لبرنامج تدريبي في ضوء نتائج الدراسة  ،يهدف إلى تطوير مديري

التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في مجال الكفايات التخطيطية  ،ويتبع منهجية
التخطيط االستراتيجي .
 ) 12دراسة ( الحربي  ) 2003 ،بعنوا  :بدائل مقترحة لتطوير الدور القياد

لمدير

المدارس الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية في ضوء اتراهات القيادة التربوية
الحديثة.
هدفت الدراسة تطوير الدور القيادي لمديري المدارس الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية
في ضوء اتجاهات القيادة التربوية الحديثة .

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 010مدي ار من مديري
الثانوية العامة و (  ) 180معلما ومعلمة من معلمي المراحل الثانوية و(  ) 28قائد تربوي  ،و
حيث استخدم الباحث عدة أدوات منها:

مقابلة مع عينة من (  ) 28قائد تربوي. -استبيان موجه إلى عينة من (  ) 010من مديري المدارس الثانوية العامة في عدد من إدارات

التعليم في المناطق والمحافظات في السعودية وجزيرة العرب.

 -استبيان موجه إلى عينة من (  ) 180معلما ومعلمة من معلمي المراحل الثانوية.

وم أهم نتائج الدراسة :
أن الدور قيادي مقيد ب :المشاركة في اتخاذ الق اررات ،إدارة االتصاالت ،تقييم األداء ،وهذا ألن
هذه األدوار من العمليات الرئيسية في المدارس .

 ) 13دراسة ( عليمات ) 2001 ،بعنوا  :القدرة على القيادة التربوية لمدير المدارس
األساسية ومديرات ا في محاف ة المفر .
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هدفت الدراسة التعرف الى مستوى القدرة على القيادة التربوية لمديري المدارس األساسية
ومديراتها في محافظة المفرق بشكل عام وفق المجاالت التالية (:الموضوعية ،استخدام السلطة،
المرونة ،فهم اآلخرين ،معرفة مبادئ االتصال) ،كما هدفت إلى معرفة ما إذا كان هناك فروق
ذات داللة بين المديرين والمديرات في قدرتهم على القيادة التربوية بشكل عام وفي مجاالت

االختبار بشكل خاص تبعا لمتغيري الخبرة والعمر.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم( اختبار القيادة التربوية ) الذي أعده محمد

مدير ومديرة من مديري
ا
منير مرسي مع إجراء بعض التعديالت وطبقه عل ى ( ) 100
المدارس األساسية .
ولقد توصلت الدراسة لى مرموعة م النتائج أهم ا:
 مستوى القدرة على القيادة التربوية لمديري ومديرات المدارس األساسية بشكل عام وبغض النظرعن الجنس يقع في مستوى مقبول .

 المديرين أقدر على القيادة التربوية من المديرات بشكل عام. المديرون أقدر على القيادة في جميع مجاالت االختبار باستثناء مجال (فهم اآلخرين). -لمتغير الخبرة أثر في القدرة على القيادة لصالح الذكور.

 يتناسب متغير العمر مع متغير الخبرة طرديا في القدرة على القيادة التربوية. ) 14دراسة (م يدات ) 2001 ،بعنوا  :دررة مشاركة القادة التربويي في التخطيط التربو
في محاف ة ربد .
هدفت التعرف إلى درجة مشاركة القادة التربويين في التخطيط التربوي في مديريات التربية
والتعليم في محافظة إربد ،و إلى معرفة أثر متغيرات الوظيفة والخبرة في هذه المشاركة.

اعتمد الباحث المنهج الوصفي  ،واستخدم االستبانة كأداة للدراسة  ،وتكونت عينة الدراسة من (
 ) 84مدي ار ومساعدا ورئيس قسم تخطيط ،و (  ) 90مشرفا.
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
-بأن درجة مشاركة القادة التربويين في التخطيط التربوي قليلة .

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة المشاركة في التخطيط التربوي ،تعزى لمتغيرالوظيفة ولصالح مديري التربية والتعليم ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة.
 ) 11دراسة ( الرويلى  ) 2000 ،بعنوا  :صنع القرار في دارات تعليم البني بالمملكة
العربية السعودية
هدفت الدراسة التعرف الى عملية صنع القرار في إدارات تعليم البنين من وجهة نظر مديري

التعليم ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام بإدارات التعليم في المملكة العربية السعودية.
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واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقام بجمع المعلومات عن طريق استبانة غطت
أبعاد الدراسة ،وطبقها على أفراد الدراسة  ،وتكونت عينة الدراسة من  )82( :مدي ار للتعليم في
المناطق والمحافظات ،و( )123مدير في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ( ) 208رئيس
قسم في إدارت التعليم بالمناطق والمحافظات .

أهم نتائج الدراسة :
موافقة أفراد الدراسة على األسس العلمية لعملية صنع القرار مما يدل على إدراكهم ألهمية هذه
العملية وهى كالتالي :
-1

تحديد المشكلة موضوع القرار .

-8

جمع المعلومات حول المشكلة موضوع القرار .

-3

تحديد البدائل الممكنة لحل هذه المشكلة .

-4تحديد البديل المناسب من بين تلك البدائل المطروحة لحل المشكلة موضوع القرار .
-4

اتخاذ القرار الذي يعد الخطوة النهائية لعملية صنع القرار .

-0

المتابعة والتقويم للقرار المتخذ .
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ثالثاً  :الدراسات األرنبية

 ) 1دراسة (  )2007 ، Wilyam , Tomasبعنوا  :الواقع الفعلي ألداء مدير المنطقة
التعليمية في والية تكساس في الواليات المتحدة األمريكية
هدفت التعرف إلى الواقع الفعلي ألداء مدراء المناطق التعليمية في والية تكساس في الواليات

المتحدة األمريكية  ،والكشف عن معايير الجودة لديهم،باإلضافة إلى معرفة الممارسات الحقيقية

لدى مدراء المناطق التعليمية من تخطيط وأساليب وبرامج تقويمية  ،واعتمد الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،وقد استخدمت بطاقات الرصد كأداة رئيسة وتكونت عينة الدراسة من ()800
من مدراء المناطق التعليمية في كافة التخصصات والمجاالت .
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
 -نمط القيادة السائد هو النمط الديمقراطي الذي يظهر دائما في القدرة على العمل الفريقي ،

واتخاذ القرار التشاوري .

 جودة العمل ترتبط بجودة األداء والتخطيط الفعلي المنظم لدى المدراء التربويين -وجود دالالت واضحة لجودة العمل من قبل مدراء المناطق التعليمية من خالل المشاهدات

الفعلية لهم .

أهم توصيات الدراسة :
أوصت الدراسة بضرورة وضع برامج معينة منظمة لمدراء المناطق وفقا لما تقرره الوالية من
أهداف تعليمية للمنطقة .
 ) 2دراسة )  ، (Jakleen ,Olnd , 2004بعنوا  :تور ات حديثة في تخطيط عمل مدراء
المناط التعليمية في بريطانيا لتحسي فعالية األداء لدي م .
هدفت التعرف إلى

الواقع الفعلي لمدراء المناطق التعليمية في بريطانيا والتعرف على

الممارسات التي يقومون بها من خالل آراء المعلمين وأولياء أمور الطلبة وغيرهم من أعضاء

المجتمع المحلي والمشرفين .

واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،ومن ثم المنهج التجريبي لتطبيق التوجهات الحديثة ،
وكانت عينة الدراسة مكونة من (  ) 20مدير منطقة تعليمية موزعين في أكثر من والية .
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
 -توصلت الدراسة إلى أن جودة العمل لدى مدراء المناطق تعتمد على جودة التخطيط  ،حيث

تبين أن الذين يخططون ضمن استيراتيجية واضحة وظاهرة تكون نتائج أعمالهم أفضل بكثير
ممن يخططون عشوائيا .
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 كشفت الدراسة عن وجود مناهج تحسينية لدى مدراء المناطق ولكن ال تطبق  ،كما يجب عندتجريب الخطط التحسينية لدى مدراء المناطق لمدة عامين  ،كان هناك جودة في األداء الحقيقي
لمدراء المناطق التعليمية .
أهم توصيات الدراسة :

أوصت الدراسة بضرورة تفعيل المناهج التحسينية الموجودة عند مدراء المناطق لالرتقاء بجودة
العمل الوظيفي والمهني .
 ) 3دراسة (  ، (Marlit , 2004بعنوا  :خصائص مدير التربية والتعليم الذي يعدو قادة
تعليميي فاعلي في والية كاليفورنيا
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد خصائص مديري التربية والتعليم الذين يعدون قادة ناجحين في
والية كاليفورنيا وذلك من خالل تحليل األساليب واالستراتيجيات التي يستخدمونها لرفع مستوى
وتشجيع األعضاء وتقديم المساندة كل األطراف  ،وصوال إلى تحديد االستراتيجيات التي
يستخدمها مديرو التربية والتعليم الذين يعدون قادة تعليميين فاعلين  ،و قد استخدمت المقابلة
كأداة لجمع البيانات ،حيث تم إجراء مقابالت شخصية مع مديري التربية والتعليم  ،والمسئولين
في خمس إدارات تعليمية بوالية كاليفورنيا.
وقد توصلت الدراسة لى مرموعة م النتائج تمثل خصائص مديري التربية والتعليم بوصفهم
قادة فاعلين ،التي من أهمها:

 البحث عن مشاكل الطالب الحقيقية من أجل مساعدتهم على النجاح في الحياة. -الرغبة في المحافظة على مناصبهم من أجل ترك ميزات من النجاح.

فعالة تنتشر في المجتمع التعليمي  ،واالهتمام الكبير بنشر
 العمل على تأسيس تظم اتصال َالتواصل على جميع مستويات المنظمة.
 تفعيل أهداف اإلدارة التعليمية من المجلس إلى الفصل  ،واشراك كل األطراف المعنية فيتطوير وتنفيذ ومتابعة األهداف.
 ) 1دراسة (  ( Moxley , 2003بعنوا " :عملية التخطيط االستراتيري المستخدمة في
المناط التعليمية في رنوب شر الواليات المتحدة
هدفت الدراسة إلى توضيح كيفية عمل خطوات التخطيط االستراتيجي في مدارس المناطق
التعليمية في جنوب شرق الواليات المتحدة  ،كما هدفت الدراسة إلى التوضيح إلى أي مدى يرى
المراقبون أن هذه العملية فعالة .

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  ،وقد شملت عينة الدراسة (  ) 120من مراقبي

المدارس في ست واليات وهي فلوريدا وجورجيا وتنيسي وكينتاكي والمسيسبي وجنوب كارولينا.
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وقد أجاب (  ) 189منهم بصورة كاملة على أداة الدراسة  ،وقد كانت أداة الدراسة عبارة عن
استطالع ميداني.
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
 -أن )  (% 84.5من مدارس المناطق المذكورة لديها خطط إستراتيجية.

 -أن ( ) 1.29 %من مراقبي التعليم يوافقون أو يوافقون بشدة على أنه وكنتيجة للتخطيط

االستراتيجي فإن مصادر المناطق تستخدم بكفاءة أكبر.
 أن ( ) 4.94 %من مراقبي التعليم يوافقون أو يوافقون بشدة على أن عملية التخطيطاإلستراتيجي هي عملية قيمة  ،وأن القادة التربويين في المناطق التعليمية يقدرون التخطيط
االستراتيجي كعملية مفيدة ومريحة.
 وأن ( ) 2.22 %من مراقبي وخبراء التعليم أشاروا إلى أن الفعالية الكلية للتخطيطاالستراتيجي هي عالية أو عالية جدا.
 ) 2دراسة  )Field , 2002),بعنوا

 :تعريف القيادة :مقارنة بي

القيادة واإلدارة عبر

اإلنترنت
هدفت إلى إجراء مقارنة بين القيادة و اإلدارة عبر اإلنترنت من وجهة نظر ثقافات مختلفة من
عدة دول  ،استخدم محرك البحث ( جوجل ) من اجل إنشاء صور بحث عن القيادة و اإلدارة،
فكل بحث أنتج آالف المالحظات وتم اختيار أول مائتي صورة لكل بحث عن كل من القيادة

واإلدارة.
لقد تم مشاركة أشخاص من دول مختلفة وتم ترجمة الكلمات الخاصة بهم ،وتكمن أهمية هذه
الدراسة في بعدين:

تحديد شامل لتعريف القيادة وتعريف اإلدارة من وجهة نظر الثقافات األخرى. المعلومات لم تؤخذ من خالل االتصال المباشر وبالتالي كان التعريف من قبل هؤالءاألشخاص في غاية الموضوعية.

وأهم ما توصلت له الدراسة م نتائج :
االتفاق مع ما يراه عامة الناس و ما هو موجود في األدب التربوي في أن هناك اختالفا بيناإلدارة والقيادة.
وأهم ما أوصت به الدراسة :
-ضرورة تطوير وتعزيز السلوك القيادي لدى المدراء ،وذلك من اجل رفع مستوى األداء اإلداري

في المنظمة.
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 ) 9دراسة ) ) Dowdle, 2000بعنوا  :المعرفة والم ارات المطلوبة لمدير المدرسة الفعال
كما يدرك ا مديرو المدارس االبتدائية في والية الباما .
هدفت إلى تحديد المهارات المدرسية المطلوبة كما يدركها مديرو المدارس االبتدائية في والية
الباما  ،واعتمد الباحث على استبانه كأداة لهذه الدراسة مكونة من (  )42مهارة موزعة على
خمس محاور هي  :عالقة المدرسة بالمجتمع المحلى  ،واإلدارة العامة  ،وادارة األفراد ،

والقيادة التعليمية  ،والخدمات الطالبية  ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 110مدي ار ومديرة .
أهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
-وجود اختالف بين المهارات الفعلية لمدير المدرسة والمهارات الالزم توافرها لتأدية مهمات

وظيفة مدير مدرسة .

 ) 1دراسة ) )Rexhaws ,2000بعنوا  :ما الذ يرعل القادة مختلفي ع زيرهم ؟
هدفت التعرف الى الخصائص التي تميز اإلدارة الفعالة ،وكذلك التعرف على أهم ما يميز
مدير لمدة عام تقريبا ،ولقد
ا
المدير الفعال ،وقد قام الباحث بإجراء مقابالت شخصية مع ( ) 180
استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة ،ولقد توصل إلى أن خصائص المديرين

المتميزين تأتي على الترتيب :

 .1الرؤية اإلستراتيجية للمدير.
 .8توجيه األهداف بوضوح.
 .3االنضباط الذاتي.

 .4القدرة على االتصال
 .0اليقظة .
كما أن اإلدارة اإلستراتيجية تسهم في التوحد في المهام واألهداف التي توجه السلوك لدى العاملين
في المدرسة وبذلك يتم إيجاد عقل جماعي يحدد معايير سلوكية معينة لألفراد وهي صورة لما

يمكن أن نكون عليه في المستقبل.
 ) 4دراسة ( )Daresh,2001بعنوا  :م ايا وعيوب عمليات اإلصالح لدى مدير المدارس
البريطانيي  ،والتوره نحو رؤى رديدة للقيادة التربوية.
هادفت التعاارف الااى الادور األمثاال لمااديري المادارس البريطانيااة وكيفيااة تحقياق االسااتغالل األمثاال
للبيئة المدرسية فاي ضاوء اإلمكانياات المادياة المتاحاة ،واساتخدم الباحاث المانهج الوصافي التحليلاي
حيث وصفت الدراسة نشاطات مديري المدارس وحللت كفاءاتهم وانطلقت من الواقع الميداني .

م أهم نتائج التي توصلت ل ا الدراسة :
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 تعاااون المجتم ااع المحلااي م ااع م ااديري الماادارس  ،يس ااتغل م ااديرو الماادارس اإلمكاني ااات المتاح ااةبدرجة متوسطة .
 -نقص في كفاءة المرشحين لشغل مناصب قيادية .

ع اادم االهتم ااام بوض ااع خط ااط لإلص ااالح الترب ااوي م اان أج اال رف ااع الكف اااءة اإلداري ااة ل اادى م ااديريالمدارس.
أهم توصيات الدراسة :
 السعي من أجل تطوير اإلدارة المدرسية ورفع كفاءة مديري المدارس البريطانية . تزويد المديرين ببرامج تدريبية جديدة تساعدهم على تطوير اإلدارة المدرسية. ) 2دراسة))Nolte, 2001

بعنوا

 :العناصر المؤثرة في صنع الق اررات م قبل مدير

المدرسة
هدفت البحث في العوامل المؤثرة في مديري المدارس في عملية صنع الق اررات الصعبة.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،فيما تكونت عينة الدراسة من (  ) 13مدي ار من

مديري المدارس المختارين لهذا الغرض .
وتوصلت الدراسة لى عدة نتائج أهم ا:
 -أن البيئة المحيطة تؤثر في عملية صنع القرار  ،وأن السياق الذي يتم فيه صنع القرار يلعب

دو ار مهما في ذلك .

 أن هناك أهمية للزمن المحدد المتاح لصنع القرار. ) 10دراسة  )Emily, 1999 ( ،بعنوا  :القـدرة القياديـة لإلداريـي فـي صـنع القـ اررات وحـل
المشكالت
هدفت التعرف الى القادرة القيادياة لإلدارياين فاي صانع القا اررات  ،وحال المشااكل بطريقاة فعالاة ،
وشااملت عينااة الد ارسااة (  ) 80ماان اإلداريااين  ،واسااتخدمت الباحثااة الماانهج التجريبااي للمقارنااة بااين
عاادة مجموعااات تتبااع أساااليب مختلفااة فااي العماال القيااادي ،وكاناات أداة الد ارسااة عبااارة عاان مقااابالت
عدي اادة ب ااين ع اادة مجموع ااات تس ااتخدم أس اااليب مختلف ااة ف ااي ح اال المش اااكل ،وكان اات أس اائلة المقابل ااة

تتضامن ثالثاة محااور علااى حال المشااكل وهااي  :عملياات فهام المشاكلة  ،العواماال الماؤثرة فاي حاال
المشاكل ،عمليات حل المشاكل .
وتوصلت الدراسة لى عدة نتائج أهم ا:
 -وجا ااود أثا اار للتعا اااون اإلداري وجما ااع المعلوما ااات علا ااى زيا ااادة فعا اااليتهم علا ااى صا اانع الق ا ا اررات ،

وانعكساات الفعاليااة اإلداريااة إيجابيااا علااى قاادرة اإلداريااين علااى صاانع الق ا اررات وحاال المشاااكل  ،وأن
اإلداريين المشاركين والمتعاونين في صنع الق اررات يستعملون مفهوم الفعالية بدرجة أكبار مان بااقي
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اإلداري ااين  ،كم ااا أظه اار(  ) 10م اان أفا اراد عين ااة الد ارس ااة وج ااود ف ااروق لص ااالح ال ااذكور ف ااي م اادى
استخدام التعاون اإلداري في صنع الق اررات وحل المشاكل.
 ) 11دراسة  ) koheen, 1999 ( ،بعنوا  :تحليل عالقة التخطيط االستراتيري للمنطقة
التعليمية مع التخطيط لعمل المدرسة .
هدفت الدراسة إلى التحقق من أهداف التخطيط من وجهة نظر مدير المدرسة  ،كما حددت
العمليات المستخدمة لبناء خطة العمل ومدى فهم مديري المدارس للخطط المدرسية  ،ومميزات
االرتباط بين خطط العمل المدرسي والخطط اإلستراتيجية بالمنطقة التعليمية .

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،واعتمد في إجراء دراسته على المقابالت الشخصية ،

ومراجعة وثائق المنطقة التعليمية  ،وتحليل المحتوى للخطة اإلستراتيجية للمنطقة التعليمية ،
وخطط العمل لمجموعة من المدارس .
وأهم النتائج التي توصلت ل ا الدراسة ما يلي :
-عدم وجود فروق بين اتجاهات المديرين والمديرات نحو تنظيم اإلدارة المدرسية .

-أهمية التخطيط لمدير المدرسة .

 ) 12دراسة  : )Chimonye, 1998) ،بعنوا

 :صفات القيادة لمدير المدارس الثانوية

في والية يمو في نيريريا.
هدفت التعرف الى كيفية فهم القيادة  ،وكيفية ممارستها من قبل مديري المدارس الثانوية في
والية إيمو في نيجيريا  ،والتعرف على كيفية استحقاق ثالث من مدراس الوالية على السمعة
الحسنة .

استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة  ،وتمثلت أداة الدراسة فى المقابالت والمالحظات
 ،وتحليل الوثائق ذات الصلة .
وتوصلت الدراسة لى مرموعة م النتائج أهم ا :
أن المديرين الثالثة قاموا بأدوار هامة ساعدت على إكسابهم السمعة الحسنة التي ميزتهم عن

غيرهم من خالل إظهار الممارسات المهنية ،وااللتزام  ،والشجاعة  ،والتأكيد على المسؤولية
الجماعية  ،وانتاج أساليب القيادة المختلفة  ،منها األسلوب التركيبي ،والسياسي  ،والرمزي ،
والمصادر اإلنسانية .
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التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل استعراض الدراسات السابقة وعناصرها الرئيسية تبين أن هناك جهود ومحاوالت حثيثة
بذلت على الصعيد المحلى والعربي واألجنبي لتفعيل وتطوير القيادة التربوية  ،ووجدت دراسات
كثيرة في هذا اإلطار مما يدل على أهمية الموضوع .

وم خالل العر

الساب للدراسات يستخلص الباحو ما يلي:

 تعدد الدراسات من حيث المنهجية المستخدمة. اختالف عينة الدراسة ،وحجمها ،والفئة المستهدفة. تنوعت أدوات الدراسة كاالستبانة والمقابلة واالختبار. -تعدد وتباين متغيرات الدراسة.

أوالً  :ن رة تحليلة على الدراسات المحلية ( الفلسطينية ) :

 -1م حيو أزرا

الدراسة وأهداف ا :

تناولت الدراسات المحلية مجموعة من األغراض واألهداف  ،فبعضها تناول درجة ممارسة

القيادة التربوية  ،وهو ما يتشابه من حيث المضمون مع هذه الدراسة مثل دراسة كل من (
الدجنى  ( ، ) 8010 ،الحديدى  ( ، ) 8009 ،بلبيسى . ) 8002 ،
ومنها ما تناول موضوع مهارات القيادة الفعالة مثل دراسة ( شاهين  ، ) 8011 ،و( أبو
زعيتر  ، ) 8009 ،و ( أبو ختلة  ، ) 8002 ،ومنها ما تناول موضوع األنماط القيادية مثل
دراسة ( النبيه  ، ) 8011 ،و ( قشطة  ، ) 8009 ،و ( مغارى . ) 8009 ،

ومنها أيضا ما تناول المقومات الشخصية والمهنية للقيادة التربوية مثل دراسة ( كلخ 8000 ،
)  ،وكذلك تناول بعضها مشكالت التخطيط التربوى مثل دراسة ( أبو عيشة ، ) 8002 ،
واعداد القيادة التربوية مثل دراسة ( أبو عرار . ) 8002 ،

 –2م حيو المن ج المستخدم فى الدراسة :
اتفقت جميع هذه الدراسات فى استخدامها للمنهج الوصفى التحليلى  ،باستثناء دراسة ( عرار
 ) 8002 ،والذى استخدم منهج تحليل المحتوى والمضمون .
-3م حيو أداة الدراسة :

اشتركت هذه الدراسة مع جميع الدراسات فى استخدامها لإلستبانة كأداة رئيسية للدراسة ،
باستثناء دراسة ( أبو ختلة  ) 8002 ،التى استخدمت المقابلة كأداة ثانية الى جانب اإلستبانة ،
ودراسة ( عرار  ) 8002 ،التى استخدمت بطاقة تحليل المحتوى  ،تناول الوثائق وبرامج االعداد
المكتوبة  ،وبعض الدراسات األولية لبرامج االعداد .
-1م حيو مرتمع وعينة الدراسة :
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اختلفت الدراسات فيما بينها فى اختيارها لمجتمع الدراسات بعضها اختار مديرى المدارس
كمجتمع وعينة للدراسة مثل دراسة ( شاهين  ( ، ) 8011 ،أبو عيشة  ، ) 8002 ،وبعضها
اآلخر اختار المعلمين والمعلمات كمجتمع وعينة للدراسة مثل دراسة ( النبيه  ( ، ) 8011 ،ابو

زعيتر  ( ، ) 8009 ،أبو ختلة  ، ) 8002 ،ومنهم من اختار نائب مدير دائرة ورؤساء األقسام
والمشرفين كمجتمع وعينة للدراسة مثل دراسة ( الدجنى  ( ، ) 8010 ،الحديدى ( ، ) 8009 ،
مغارى  ( ، ) 8009 ،شحادة  ( ، ) 8002 ،مسلم . ) 8000 ،
ثانياً  :ن رة تحليلية على الدراسات العربية :
-1م حيو أزرا

الدراسة وأهداف ا :

اشتركت هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة العربية فى تناولها لموضوع القيادة التربوية
ومنها دراسة كل من ( الحداد  ( ، ) 8010 ،عالم  ( ، ) 8002 ،على  ( ، )8002 ،أولياء ،
 ( ، )8002المغماسى ( ، ) 8004،عليمات ( ، ) 8001 ،مهيدات .) 8001،

فى حين اشتركت جزئيا مع بعض الدراسات العربية التى تناولت موضوع التخطيط التربوى

وصنع القرار مثل دراسة ( مهيدات  ( ، ) 8001 ،الرويلى . ) 8000 ،
-2م حيو المن ج المستخدم فى الدراسة :
اشتركت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة العربية فى استخدامها للمنهج الوصفى
التحليلى كمنهج مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات ،

ما عدا دراسة ( الغامدى ) 8002 ،

التى اختلفت باستخدامها للمنهج االستكشافى .
-3م حيو أداة الدراسة :
اشتركت هذه الدراسة فى استخدام االستبيان كأداة رئيسية للدراسة مع جميع الدراسات العربية ،
باستثناء دراسة ( عليمات  ( ، ) 8001 ،على  ) 8002 ،التى استخدمت اختبار القيادة التربوية
الذى اعده محمد منير موسى مع تعديل بعض الكلمات او حذفها  ،واضافة كلمات جديدة

لتناسب البيئة السورية مع الحفاظ على روح االختبار  ،ودراسة ( الحربى  ) 8003 ،التى
استخدمت المقابلة الى جانب االستبيان كأداة للدراسة .
-1م حيو مرتمع وعينة الدراسة :
اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات العربية السابقة باستثناء دراسة ( على  ( ، ) 8002 ،الغامدى
 ( ، ) 8002 ،عليمات  ، ) 8001 ،فيما تمثل مجتمع وعينة الدراسة فى معظم الدراسات
العربية فى القادة التربويون بو ازرة التربية والتعليم  ،مديرى التربية والتعليم  ،المعلمين والمعلمات ،
المشرفين ورؤساء األقسام بمديريات التربية والتعليم .
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ثالثاً  :ن رة تحليلية على الدراسات األرنبية :
-1م حيو أزرا

الدراسة وأهداف ا :

اتفقت هذه الدراسة مع جميع الدراسات األجنبية فى تناولها لموضوع القيادة التربوية كموضوع
وهدف للد ارسة  ،بعض الدراسات تناولت الموضوع من خالل الواقع الفعلى أو فاعلية القيادة ،
تعريف القيادة  ،رؤى جديدة للقيادة التربوية  ،صفات ومهارات القيادة  ،مثل دراسة كل من (

وليم توماس  ( ، )8002 ،فيلد  ( ، ) 8008 ،دودل  ( ، ) 8008 ،شموناى . ) 1992 ،

وبعضها اهتم بدراسة التخطيط وصنع الق اررات مثل دراسة ( جاكلين اولد  ( ) 8004 ،نولت ،
.) 8001

-2م حيو المن ج المستخدم فى الدراسة :
اتفقت هذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة األجنبية فى استخدامها للمنهج الوصفى التحليلى
كمنهج مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات .
واختلفت مع دراسة ( إميلى  ) 1999 ،التى استخدمت المنهج التجريبى للمقارنة بين عدة
مجموعات تتبع أساليب مختلفة فى العمل القيادى  ،ودراسة ( فيلد  ) 8008 ،التى استخدمت

محرك البحث جوجل من اجل انشاء صور بحث عن القيادة واالدارة  ،وتم اختيار اول مائتى
صورة لكل بحث عن كل من القيادة واالدارة .
-3م حيو أداة الدراسة :
اتفقت الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة األجنبية فى اختيار االستبيان كأداة للدراسة مثل
دراسة كل من ( موكسلى  ( ، ) 8003 ،دودل  ( ، ) 8008 ،ميلز . ) 1992 ،
واختلفت مع باقى الدراسات التى اعتمدت على استخدام بطاقات الرصد أو مقابالت ومالحظات

وتحليل وثائق مثل دراسة كل من ( وليم توماس  ( ، ) 8002 ،مارلت  ( ، ) 8004 ،ريكس
هاوز  ( ، ) 8008 ،نولت  ( ، ) 8001 ،اميلى  ( ، ) 1999 ،كوهين ( ، ) 1999 ،
شموناى . ) 1992 ،

-1م حيو مرتمع وعينة الدراسة :
فقد اتفقت الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة األجنبية فى اختيار مديرى المدارس كمجتمع
وعينة الدراسة مثل دراسة كل من ( دودل  ( ، ) 8008 ،ريكس هاوز  ( ، ) 8008 ،درش ،
 ( ، ) 8001نولت  ( ، ) 8001 ،شموناى . ) 1992 ،
واختلفت مع باقى الدراسات التى اختارت

مديرى التعليم والمناطق  ،مراقبى المدارس ،

المعلمين  ،كمجتمع وعينة الدراسة مثل دراسة كل من ( ( وليم توماس  ( ، ) 8002 ،جاكلين
أولند  ( ، ) 8004 ،مارلت  ( ، ) 8004 ،موكسيلى . ) 8003 ،
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رابعاًًً:أوجه التشابهً بين الدراسةًالحالية والدراساتً السابقة:
 .1م حيو موضوع الدراسة وأهداف ا :
يتشابه موضوع وأهداف الدراسة الحالية فى رصدها للقيادة التربوية فى المؤسسات مع الكثير من
الدراسات السابقة مثل دراسة كل من ( الدجنى  ) 8010 ،من الدراسات المحلية  ،والتى هدفت

التعرف الى درجة ممارسة القيادة التربوية الوسطى فى و ازرة التربية والتعليم العالى لدورها االدارى
من وجهة نظر المرؤوسين  ، .وكذلك من الدراسات العربية دراسة ( عز الدين  ) 8002 ،التى
هدفت معرفة مستوى فاعلية إدارة المناطق التعليمية بأمانة العاصمة  ،وغيرها من الدراسات التى
حاولت وضع برنامج تدريبى مقترح للقادة التربويين فى المناطق التعليمية  ،وتحديد األدوار

القيادية لمديرى التربية والتعليم  ،والمهارات القيادية الالزمة لقادة المؤسسات التربوية  ،مثل دراسة
( الحداد  ، ) 8010 ،ودراسة ( السبيعى  ، ) 8009 ،ودراسة ( الغامدى  ، ) 8002 ،ودراسة
( المغماسى . ) 8004 ،

ومن الدراسات األجنبية دراسة ( وليام توماس  ) 8002 ،والتى هدفت التعرف على الواقع

الفعلى الداء مدراء المناطق التعليمية فى والية تكساس فى الواليات المتحدة األمريكية  ،ودراسة
( جاكلين أولند  ) 8004 ،التى هدفت الى معرفة الواقع الفعلى لمدراء المناطق التعليمية فى
بريطانيا .

 .2م حيو مرتمع وعينة الدراسة :
لم تتفق هذه الدراسة مع أى من الدراسات السابقة فى اختيارها لمجتمع الدراسة وهو مديرى
مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة  ،ولكنها تشابهت بشكل جزئى مع دراسة ( شاهين ،
 ) 8011التى اختارت جميع المديرين الجدد فى محافظات غزة الذين تم تعيينهم فى العامين

الدراسيين (  ، ) 8010 – 8002ودراسة ( أبو عيشة  ) 8002 ،التى اختار المديرين من
جميع مناطق فلسطين .
 .3من حيث المنهجًالمستخدمًًفىً الدراسةً:
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلى  ،وهى بذلك تتفق مع جميع الدراسات

المحلية باستثناء دراسة ( عرار  ) 8002 ،والذى استخدم منهج تحليل المحتوى والمضمون .

وكذلك اتفقت مع جميع الدراسات السابقة العربية فى استخدامها للمنهج الوصفى التحليلى كمنهج
مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات ،

ما عدا دراسة ( الغامدى  ) 8002 ،التى اختلفت

باستخدامها للمنهج االستكشافى  ،وأيضا اتفقت هذه الدراسة مع غالبية الدراسات السابقة األجنبية
فى استخدامها للمنهج الوصفى التحليلى مثل دراسة ( وليام توماس  ، ) 8002 ،ودراسة (
جاكلين أولند  ، ) 8004 ،ودراسة ( موكسيلى  ،. ) 8003 ،ودراسة ( ريكس هاوز ) 8008 ،

 ،ودراسة ( نولت  ، ) 8001 ،ود ارسة ( شموناى  ، ) 1992 ،ودراسة ( ميلز . ) 1992 ،
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 .1م حيو أداة الدراسة :
اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التى استخدمت اإلستبانة كأداة رئيسه ووحيدة للدراسة
مثل دراسة ( النبيه  ، ) 8011 ،ودراسة ( شاهين  ، ) 8011 ،ودراسة ( الدجنى ، ) 8010 ،
ودراسة ( أبو زعيتر  ، ) 8009 ،ودراسة ( الحديدى  ، ) 8009 ،ودراسة ( شحادة ) 8002 ،

 ،ودراسة ( أبو عيشة  ، ) 8009 ،ودراسة ( مسلم  ، ) 8000 ،ودراسة ( كلخ ، ) 8000 ،
ودراسة ( الحداد  ، ) 8010 ،ودراسة ( السبيعى  ، ) 8009 ،ودراسة ( الصبرى ، ) 8009 ،
ودراسة ( عالم  ، ) 8002 ،ودراسة ( على  ، ) 8002 ،ودراسة ( أولياء  ، ) 8002 ،ودراسة
( جعفر  ، ) 8000 ،ودراسة ( المغماسى  ، ) 8004 ،ودراسة ( الكريدا  ، ) 8004 ،ودراسة

( مهيدات  ، ) 8001 ،ودراسة ( الرويلى  ، ) 8000 ،ودراسة ( موكسيلى ، ) 8003 ،
ودراسة ( دودل  ، ) 8008 ،ودراسة ( ميلز . ) 1992 ،
 .2م حيو متميرات الدراسة :
اعتمدت الدراسة أربعة متغيرات للدراسة وهى  :النوع اإلجتماعى  ،والمؤهل العلمى ،

والمرحلة الدراسية  ،والمنطقة التعليمية  ،وهى بذلك تتشابه فى بعض هذه المتغيرات مع العديد
من الدراسات السابقة مثل  :دراسة ( النبيه  ، ) 8011 ،ودراسة ( الدجنى  ، ) 8010 ،ودراسة
( المغارى  ، ) 8009 ،ودراسة ( الحديدى  ، ) 8009 ،ودراسة ( الصبرى  ) 8009 ،والتى
اختارت هذه المتغيرات أو بعضا منها بحسب طبيعة الدراسة  ،والمؤسسة والعينة .

خامساً  :أوره االختالف بي الدراسة الحالية والدراسات السابقة
.1م حيو موضوع الدراسة وأهداف ا :

تناول موضوع هذه الدراسة فعالية القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث ،
ويمثل ذلك أهم نقاط االختالف عن الدراسات السابقة  ،والتى تناولت القيادة التربوية فى و ازرة

التربية والتعلم العالى مثل دراسة ( الدجنى  ، ) 8010 ،ودراسة ( الحديدى  ، ) 8009 ،ودراسة
( مغارى  ، ) 8009 ،ودراسة ( الصبرى  ، ) 8009 ،ودراسة ( عالم  ، ) 8002 ،ودراسة (
الكريدا  ، ) 8004 ،ودراسة ( مارلت . ) 8004 ،

أو دراسة القيادة التربوية فى المدارس مثل دراسة ( النبيه  ، ) 8011 ،ودراسة ( شاهين ،
 ، ) 8011ودراسة ( أبو زعيتر  ، ) 8009 ،ودراسة ( قشطة  ، ) 8009 ،ودراسة ( أبو ختلة
 ، ) 8002 ،ودراسة ( أبو عيشة  ، ) 8002 ،ودراسة ( بلبيسى  ، ) 8002 ،ودراسة ( مسلم
 ، ) 8000 ،ودراسة ( على  ، ) 8002 ،ودراسة ( الغامدى  ، ) 8002 ،ودراسة ( جعفر ،
 ، ) 8000ودراسة ( شموناى  ، ) 1992 ،ودراسة ( ميلز . ) 1992 ،
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.2م حيو مرتمع وعينة الدراسة :
تمثلت عينة هذه الدراسة ومجتمعها فى مديرى مدارس وكالة الغوث فى محافظات غزة  ،وبذلك
تختلف مع جميع الدراسات السابقة .
.3م حيو من ج الدراسة :
اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات التى لم تستخدم المنهج الوصفى التحليلى مثل دراسة ( عرار ،
 ، ) 8002ودراسة ( الغامدى  ) 8002 ،والتى استخدمت المنهج االستكشافى .

.1م حيو أداة الدراسة :
اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات التى لم تستخدم االستبانة مثل دراسة ( عرار ، ) 8002 ،
ودراسة ( عليمات  ، ) 8001 ،ودراسة ( وليام توماس  ، ) 8002 ،ودراسة ( مارلت 8004 ،

)  ،ودراسة ( فيلد  ، ) 8008 ،ودراسة ( ريكس هاوز  ، ) 8008 ،ودراسة ( نولت ) 8001 ،
 ،ودراسة ( كوهين  ، ) 1999 ،ودراسة ( شموناى ) 1992 ،

والتى استخدمت المقابالت

الشخصية وبطاقات الرصد وتحليل المحتوى والوثائق .
سادساً  :أوره االستفادة م الدراسات السابقة :

استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور من أهمها:

 تكااوين تصااور عاان الد ارسااة الحاليااة ماان حيااث المفاااهيم واإلج اراءات المناساابة ونااوع المعالجاااتاإلحصائية المناسبة للدراسة.
 -تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة.

 اختيار منهج البحث وهو المنهج الوصفي التحليلي. إعداد أداة الدراسة المناسبة وهي االستبانة وصياغة وفقراتها. اختيار عينة الدراسة المناسبة. -ساهمت في بناء اإلطار النظري للدراسة.

 تحليل النتائج وتفسيرها وصياغة المقترحات والتوصيات في ضوء نتائج الدراسة .سابعاً  :أوره التمي للدراسة الحالية ع الدراسات السابقة:

-تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  ،بتناولها موضوع فعالية القيادة التربوية لمديري

مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث  ،وهذا الموضوع هو األول على مستوى المحافظات الجنوبية

(قطاع غزة) على حد علم الباحث ،ولم تتناوله أي من الدراسات السابقة  ،لحداثة نظام المناطق
التعليمية بوكالة الغوث في قطاع غزة .
 -تغﻁيتها لمختلﻑ المناطق التعليمية  ،ﻭبﺫلﻙ تمثل ﺩﺭجة فعالية القيادة التربوية في مختلﻑ

ﺍلمناﻁﻕ ﺍلجغﺭﺍفية في قطاع غزة بوكالة الغوث .
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الطريقة واإلرراءات
يتن ا ا اااول الباح ا ا ااث ف ا ا ااى ه ا ا ااذا الفص ا ا اال وص ا ا اافا مفص ا ا ااال لالجا ا ا اراءات الت ا ا ااى اتبعه ا ا ااا ف ا ا ااى تنفي ا ا ااذ

الد ارسا ا ااة وما ا اان ذلا ا ااك ما ا اانهج الد ارسا ا ااة  ،ووصا ا ااف مجتما ا ااع الد ارسا ا ااة  ،وتحديا ا ااد عينا ا ااة الد ارسا ا ااة ،
باإلضاا ا ااافة الا ا ا ااى إداة الد ارساا ا ااة وخط ا ا ا اوات اعا ا ا اادادها  ،والتأكاا ا ااد ماا ا اان صاا ا اادقها وثباتهاا ا ااا  ،وبيا ا ا ااان
اج ا ا اراءات الد ارسا ا ااة  ،واألس ا ا اااليب االحصا ا ااائية الت ا ا ااى اسا ا ااتخدمت فا ا ااى معالج ا ا ااة النتا ا ااائج  ،وذل ا ا ااك
على النحو التالى :

 : 1 – 4من ج الدراسة : Methodology
اتبا ااع الباحا ااث فا ااي ها ااذه الد ارسا ااة الما اانهج الوصا اافي التحليلا ااي الا ااذي يا اادرس ظا اااهرة أو حا اادثا م ا اان
خ ا ا ااالل الحص ا ا ااول عل ا ا ااى المعلوم ا ا ااات الت ا ا ااى تجي ا ا ااب ع ا ا اان أس ا ا اائلة الد ارس ا ا ااة  ،وتحليله ا ا ااا وتعري ا ا ااف

العالق ا ااات ب ا ااين مكوناته ا ااا  ،بحي ا ااث يتفاع ا اال معه ا ااا الباح ا ااث بالوص ا ااف والتحلي ا اال دون أى تا ا اادخل

م ا ا اان الباحا ا ا اث ف ا ا ااى مجرياته ا ا ااا ( األغ ا ا ااا واألس ا ا ااتاذ  ، ) 23 : 1999 ،وذل ا ا ااك به ا ا اادف التع ا ا اارف
علا ااى درجا ااة فعاليا ااة القيا ااادة التربويا ااة لما ااديري منا اااطق غ ا ازة التعليميا ااة بوكالا ااة الغا ااوث ما اان وجها ااة

نظ ا ا اار م ا ا ااديري الم ا ا اادارس بمحافظ ا ا ااات غا ا ا ازة  ،كم ا ا ااا يعتم ا ا ااد الم ا ا اانهج الوص ا ا اافي التحليل ا ا ااي عل ا ا ااى
تجميا ا ا ااع الحقا ا ا ااائق والمعلوما ا ا ااات ،ثا ا ا اام مقارنتها ا ا ااا وتحليلهاا ا ااا وتفسا ا ا اايرها للوصا ا ا ااول إلا ا ا ااى تعميما ا ا ااات
مقبولة.

 : 2-4مرتمع الدراسة :Population

يتكااون مجتمااع الد ارس ااة ماان جمي ااع مااديري الم اادارس التابعااة لوكال ااة الغااوث بغا ازة والبااالغ ع ااددهم

( ) 843ماادي ار ومااديرة بحسااب إحصااائيات برنااامج التعلاايم بوكالااة الغااوث للعااام الد ارسااي / 8011
 ، 8018ونظ ار ألن الدراسة تساتهدف كاذلك ماديري المنااطق التعليمياة والباالغ عاددهم ( )11مادير

منطقااة ف ااإن مجتم ااع الد ارسااة يش ااتمل ك ااذلك علااى جمي ااع م ااديري المناااطق التعليمي ااة التابع ااة لوكال ااة
الغوث بقطاع غزة ،والجدول التالي يصف مجتمع الدراسة من مديري المدارس:
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ردول ( ) 2
تو يع مرتمع الدراسة م مدير المدارس في وكالة الموو بم ة في ضوء متميرات المنطقة
التعليمية والنوع االرتماعى والمرحلة الدراسية
المنطقة التعليمية
بيت الهيا وبيت
حانو

رباليا

زرب ز ة

وسط ز ة

شر ز ة

النصيرات والبريج

دير البلح والمما

شر خا يونس

زرب خا يونس

المرحلة الدراسية

ذكور

ناو

االرمالي

عدد

عدد

عدد

ابتدائية

%
4

%
7

%
11

عدادية

3

4

7

اإلرمالي

7

11

18

ابتدائية

6

7

13

عدادية

6

3

9

اإلرمالي

12

10

22

ابتدائية

4

12

16

عدادية

3

4

7

اإلرمالي

7

16

23

ابتدائية

3

9

12

عدادية

5

4

9

اإلرمالي

8

13

21

ابتدائية

8

4

12

عدادية

5

3

8

اإلرمالي

13

7

20

ابتدائية

7

12

19

عدادية

6

6

12

اإلرمالي

13

18

31

ابتدائية

4

6

10

عدادية

4

4

8

اإلرمالي

8

10

18

ابتدائية

3

9

12

عدادية

5

5

10

اإلرمالي

8

14

22

ابتدائية

6

9

15

عدادية

6

5

11

اإلرمالي

12

14

26
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المنطقة التعليمية

شمال رفح

رنوب رفح

اإلرمالي الكلي

المرحلة الدراسية

ذكور

ناو

االرمالي

عدد

عدد

عدد

ابتدائية

%
6

%
6

%
12

عدادية

2

3

5

اإلرمالي

8

9

17

ابتدائية

3

7

10

عدادية

10

5

15

اإلرمالي

13

12

25

ابتدائية

54

88

142

عدادية

55

46

101

اإلرمالي

109

134

243

المصدر  ( :مرك التطوير التربوى _ دائرة التربية والتعليم بوكالة الموو الدولية – ز ة )

 : 3-4عينة الدراسة :Sample
 .1العينة االستطالعيةPiloting :

ق ا ااام الباحاا ااث بتطبياا ااق أداة الد ارساا ااة علا ا ااى عين ا ااة اسا ا ااتطالعية تتكا ا ااون ماا اان ( )30ما ا اادي ار وما ا ااديرة

مااان مجتما ااع الد ارساااة بها اادف التأكا ااد مااان صا اادق و ثباااات أدوات الد ارسا ااة ،وقا ااد تااام اسا ااتبعاد أف ا اراد
العينة االستطالعية من مجتمع الدراسة عند تطبيق أدوات الدراسة.

 .2العينة الرئيسية ( عينة الدراسة الفعلية ) Main Sample :

قاااام الباحاااث بتطبيا ااق أداة الد ارساااة علا ااى ماااا تبقا ااى مااان مجتما ااع الد ارساااة (ما ااديري المااادارس) بعا ااد

اس ا ااتبعاد أفا ا اراد العين ا ااة االس ا ااتطالعية والب ا ااالغ ع ا ااددهم ( )٣٠م ا اادي ار ،وق ا ااد بل ا ااغ ع ا اادد االس ا ااتبيانات

الص ا ااالحة المرجع ا ااة ( )٢٠٢اس ا ااتبيانا بم ا ااا يمث ا اال م ا ااا نس ا اابته (  )%٩٤0٩م ا اان مجتم ا ااع الد ارس ا ااة،

واشاا ااتملت عيناا ااة الد ارساا ااة كاا ااذلك علا ا ااى ( )9ما ا ااديري مناا اااطق تعليمياا ااة حياا ااث امتنا ا ااع اثنا ا ااان ما ا اان
مديري المناطق التعليمية عن تعبئة االستبيان.

والج ا اادول الت ا ااالي يوض ا ااح توزي ا ااع عين ا ااة الد ارس ا ااة (م ا ااديري الم ا اادارس) بحس ا ااب متغيا ا ارات المنطق ا ااة

التعليمية والنوع االجتماعى ومستوى المدرسة:
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ردول ( ) 9
تو يع عينة الدراسة م مدير المدارس في وكالة الموو بم ة في ضوء متميرات المنطقة
التعليمية والنوع االرتماعى والمرحلة الدراسية
المنطقة التعليمية
بيت الهيا وبيت
حانو

رباليا

زرب ز ة

وسط ز ة

شر ز ة

النصيرات والبريج

دير البلح والمما

شر خا يونس

زرب خا يونس

المرحلة الدراسية

ذكور

اإلرمالي

ناو

عدد

%

عدد

%

عدد

%

ابتدائية

3

1.5%

5

2.5%

8

4.0%

عدادية

2

1.0%

3

1.5%

5

2.5%

اإلرمالي

5

2.5%

8

4.0%

13

6.4%

ابتدائية

6

3.0%

5

2.5%

11

5.4%

عدادية

4

2.0%

3

1.5%

7

3.5%

اإلرمالي

10

5.0%

8

4.0%

18

8.9%

ابتدائية

5

2.5%

12

5.9%

17

8.4%

عدادية

3

1.5%

3

1.5%

6

3.0%

اإلرمالي

8

4.0%

15

7.4%

23

11.4%

ابتدائية

5

2.5%

7

3.5%

12

5.9%

عدادية

5

2.5%

2

1.0%

7

3.5%

اإلرمالي

10

5.0%

9

4.5%

19

9.4%

ابتدائية

6

3.0%

4

2.0%

10

5.0%

عدادية

5

2.5%

4

2.0%

9

4.5%

اإلرمالي

11

5.4%

8

4.0%

19

9.4%

ابتدائية

5

2.5%

11

5.4%

16

7.9%

عدادية

5

2.5%

3

1.5%

8

4.0%

اإلرمالي

10

5.0%

14

6.9%

24

11.9%

ابتدائية

5

2.5%

5

2.5%

10

5.0%

عدادية

3

1.5%

2

1.0%

5

2.5%

اإلرمالي

8

4.0%

7

3.5%

15

7.4%

ابتدائية

3

1.5%

6

3.0%

9

4.5%

عدادية

5

2.5%

3

1.5%

8

4.0%

اإلرمالي

8

4.0%

9

4.5%

17

8.4%

ابتدائية

5

2.5%

5

2.5%

10

5.0%

عدادية

7

3.5%

3

1.5%

10

5.0%

اإلرمالي

12

5.9%

8

4.0%

20

9.9%
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المنطقة التعليمية

شمال رفح

رنوب رفح

اإلرمالي الكلي

المرحلة الدراسية

ذكور

اإلرمالي

ناو

عدد

%

عدد

%

عدد

%

ابتدائية

4

2.0%

6

3.0%

10

5.0%

عدادية

2

1.0%

3

1.5%

5

2.5%

اإلرمالي

6

3.0%

9

4.5%

15

7.4%

ابتدائية

3

1.5%

5

2.5%

8

4.0%

عدادية

8

4.0%

3

1.5%

11

5.4%

اإلرمالي

11

5.4%

8

4.0%

19

9.4%

ابتدائية

50

24.8%

71

35.1%

121

59.9%

عدادية

49

24.3%

32

15.8%

81

40.1%

اإلرمالي

99

49.0%

103

51.0%

202

100.0%

والشكل البياني التالي يلخص الجدول السابق:

شكل ( ) 1

تو يع مدير المدارس في عينة الدراسة بحسب المنطقة التعليمية والمرحلة الدراسية

 : 4-4أدوات الدراسة :Study Tools

إلج ا ا اراء ها ا ااذه الد ارسا ا ااة قا ا ااام الباحا ا ااث ببنا ا اااء اسا ا ااتبانتين  ،االسا ا ااتبانة األولا ا ااى للتعا ا اارف علا ا ااى

درجا ااة فعاليا ااة القيا ااادة التربويا ااة لما ااديرى منا اااطق غ ا ازة التعليميا ااة بوكالا ااة الغا ااوث ما اان وجها ااة نظا اار
ما ا ااديرى الما ا اادارس بمحافظا ا ااات غ ا ا ازة وقا ا ااد تكونا ا اات فا ا ااي صا ا ااورتها النهائيا ا ااة ما ا اان (  ) 22فق ا ا ارة
موزع ا ااة علا ا ااى (  )4مج ا اااالت ها ا ااي  :المج ا ااال األول (مجاا ااال فعالي ا ااة التخطا ا اايط ) ويتك ا ااون ما ا اان

(  ) 12فقا ا ا ارة ،والمج ا ا ااال الث ا ا اااني (مج ا ا ااال فعالي ا ا ااة ص ا ا ااناعة القا ا ا ا اررات ) ويتك ا ا ااون ماا ا اان ( ) 12
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فق ا ا ا ارة ،والمجاا ا ااال الثالا ا ا ااث (مجاا ا ااال فعاليا ا ا ااة التوجياا ا ااه واالش ا ا ا اراف ) ويتكا ا ا ااون ماا ا اان (  ) 12فق ا ا ا ارة،
الربا ا ااع ( فعاليا ا ااة تقا ا ااويم األداء ) ويتكا ا ااون ما ا اان (  ) 10فق ا ا ارة  ،أما ا ااا اإلسا ا ااتبانة الثانيا ا ااة
والمجا ا ااال ا
فها ااي للتعــــرف علـــــى الصــــعوبات التـــــى تُحــــد مــــ دررـــــة فعاليــــة القيـــــادة التربويــــة لمـــــديرى
منــــاط زــــ ة التعليميــــة بوكالــــة المــــوو ما اان وجها ااة نظا اار ما ااديرى المنا اااطق ،وقا ااد تكونا اات ها ااذه
اإلس ا ا ااتبانة ف ا ا ااي ص ا ا ااورتها النهائي ا ا ااة م ا ا اان (  ) 20فقا ا ا ارة موزع ا ا ااة عل ا ا ااى (  )4مج ا ا اااالت  ،وه ا ا ااذه

المج ا ا اااالت ه ا ا ااي  :المج ا ا ااال األول ( مج ا ا ااال فعالي ا ا ااة التخط ا ا اايط ) ويتك ا ا ااون م ا ا اان (  )10فقا ا ا ارة ،
والمجا ا ااال الثا ا اااني ( مجا ا ااال فعاليا ا ااة صا ا ااناعة الق ا ا ا اررات ) ويتكا ا ااون ما ا اان (  )10فق ا ا ارة  ،والمجا ا ااال
الثال ا ا ااث (مج ا ا ااال فعالي ا ا ااة التوجي ا ا ااه واالشا ا ا اراف ) ويتك ا ا ااون م ا ا اان (  )10فقا ا ا ارة  ،والمج ا ا ااال ال ارب ا ا ااع

(مجال فعالية تقويم األداء) ويتكون من (  )10فقرة .

أوالً :االستبيا الموره لمدير المدارس

ته ا اادف الد ارس ا ااة الحالي ا ااة إل ا ااى التع ا اارف عل ا ااى فعالي ا ااة القي ا ااادة التربوي ا ااة لم ا ااديري منا ا اااطق

غ ا ازة التعليمي ا ااة بوكال ا ااة الغا ااوث م ا اان وجه ا ااة نظا اار م ا ااديري الم ا اادارس بمحافظا ااات غا ا ازة  ،ولتحقي ا ااق

أها ااداف الد ارسا ااة قا ااام الباحا ااث بإعا ااداد اسا ااتبيان يها اادف إلا ااى التعا اارف علا ااى ها ااذه الفعاليا ااة ،وفيما ااا

يلي وصفا ألداة الدراسة:

خطوات بناء االستبيا :

اتبع الباحث في إعداد االستبيان الخطوات التالية:

 .1اإلطالع على األدب التربوي والدراسات المتخصصة المتعلقة بموضوع البحث.
 .2االعتم ا ا ا اااد عل ا ا ا ااى اإلط ا ا ا ااار النظ ا ا ا ااري والد ارس ا ا ا ااات الس ا ا ا ااابقة للد ارس ا ا ا ااة لتحدي ا ا ا ااد المح ا ا ا اااور
المناسبة لالستبيان.

 .3اسا ا ا ااتثارة بعا ا ا ااض ذوى الخب ا ا ا ارة واالختصا ا ا اااص ما ا ا اان العا ا ا اااملين فا ا ا ااى ها ا ا ااذا المجا ا ا ااال ما ا ا اان
الجامعات ووكالة الغوث ومن الباحثين .
 .4اسا ا ااتطالع رأي عينا ا ااة ما ا اان م ا ا ااديرى/ات ما ا اادارس وكالا ا ااة الغ ا ا ااوث بمحافظا ا ااات غ ا ا ازة ع ا ا اان
طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع الغير رسمى .

 .1تحديا ا ا ااد محا ا ا اااور (فعاليا ا ا ااة التخطا ا ا اايط ،صا ا ا ااناعة الق ا ا ا ا اررات ،التوجيا ا ا ااه واإلش ا ا ا اراف ،تقا ا ا ااويم
األداء) كمحاور مقترحة لالستبيان.
 كتاب ا ا ااة الفقا ا ا ارات المنتمي ا ا ااة لك ا ا اال مح ا ا ااور ،بحي ا ا ااث تغط ا ا ااي تل ا ا ااك الفقا ا ا ارات كاف ا ا ااة
جوانب هذا المحور ،وقد تكونت المحاور في صورتها األولية من:

 فعالية التخطيط ( )٢١فقرة.
 صناعة الق اررات ( )٢٣فقرة.

 التوجيه واإلشراف ( )٢٢فقرة.
 تقويم األداء ( )٢٠فقرة.
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 .9تنظا ا ا اايم المحا ا ا اااور والفق ا ا ا ارات ووضا ا ا ااع التعليما ا ا ااات وتضا ا ا اامين متغي ا ا ا ارات الد ارسا ا ا ااة (النا ا ا ااوع
االجتم ا ا ا اااعى ،المؤه ا ا ا اال العلم ا ا ا ااي ،مس ا ا ا ااتوى المدرس ا ا ا ااة ،المنطق ا ا ا ااة التعليمي ا ا ا ااة)  ،بحي ا ا ا ااث

أصا ا اابحت األداة فا ا ااي صا ا ااورتها األوليا ا ااة تتكا ا ااون ما ا اان أربعا ا ااة مجا ا اااالت ،بإجما ا ااالي ()٨٦

فقا ارة تتنااااول كافاااة الجواناااب التا ااي ستقيسا ااها الد ارساااة ،وقاااد وضا ااع أماااام كااال فق ا ارة مقيا اااس

خماسي لتحديد درجة ممارسة السلوك المتضمن في الفقرة على النحو التالي:
 بدرجة كبيرة جدا (الدرجة )0
 بدرجة كبيرة (الدرجة )4

 بدرجة متوسطة (الدرجة )3
 بدرجة قليلة (الدرجة )8

 بدرجة قليلة جدا (الدرجة )1

 .1عا ا ا ا اارض االسا ا ا ا ااتبيان بصا ا ا ا ااورته األوليا ا ا ا ااة علا ا ا ا ااى مجموعا ا ا ا ااة ما ا ا ا اان الا ا ا ا اادكاترة المحكما ا ا ا ااين
المختص ا ااين ف ا ااي مج ا ااال اإلدارة التربوي ا ااة م ا اان الجامع ا ااة اإلس ا ااالمية  ،وجامع ا ااة األزه ا اار ،

وجامع ا ااة األقص ا ااى  ،ووكال ا ااة الغ ا ااوث الدولي ا ااة  ،وو ازرة التربي ا ااة والتعل ا اايم العا ا االى ( انظ ا اار

للمحلا ا ااق رقا ا اام  ) ٣إلبا ا ااداء ال ا ا ارأي حا ا ااول االسا ا ااتبيان وما ا اادى مالئمتا ا ااه لتحقيا ا ااق أها ا ااداف
الد ارس ا ااة ،وق ا ااد أث ا اارى المحكم ا ااين الباح ا ااث بالعدي ا ااد م ا اان المالحظ ا ااات القيم ا ااة ،وق ا ااام ف ا ااي

ضا ااوئها بحا ااذف وتعا ااديل واضا ااافة بعا ااض الفق ا ارات لالسا ااتبيان ،كما ااا قا ااام فا ااي ضا ااوء تلا ااك

المالحظ ا ااات بتع ا ااديل ص ا ااياغة بع ا ااض الفقا ا ارات ،وبا ا اذلك أص ا اابح االس ا ااتبيان ف ا ااي ص ا ااورته
شبه النهائية بحيث تكون من أربعة محاور على النحو التالي:
 فعالية التخطيط ( )١٦فقرة.

 صناعة الق اررات ( )١٨فقرة.
 التوجيه واإلشراف ( )١٧فقرة.
 تقويم األداء ( )١٥فقرة.

.8تطبيا ا ا ااق االسا ا ا ااتبيان علا ا ا ااى عينا ا ا ااة الد ارسا ا ا ااة االسا ا ا ااتطالعية تمهيا ا ا اادا لحسا ا ا اااب صا ا ا اادقه وثباتا ا ا ااه
والتعرف على صالحيته للتطبيق ،وفيما يلي وصفا لصدق االستبيان وثباته:

أو ًال :صد االستبيا ( :)Questionnaire Validity

يعا ا اارف ( عبيا ا اادات  ) 10 : 1922 ،صا ا اادق األداة بأنا ا ااه " قا ا اادرتها علا ا ااى قيا ا اااس ما ا ااا وضا ا ااعت

لقياسه"  ،وقد استخدم الباحث الطرق التالية للتأكد من صدق األداة:
أ .صد المحكمي ( :) Trusties Validity

قا ااام الباحا ااث بعا اارض األداة علا ااى مجموعا ااة ما اان المحكما ااين ( ملحا ااق رقا اام  ) 3وقا ااد ت ا اام
توضيح ذلك في البند (  ) 2أعاله.
ب .صد االتسا الداخلي ( :) Internal Consistency Validity
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يع ا ا اارف ( أب ا ا ااو لب ا ا اادة  ) 28 : 1928 ،ص ا ا اادق االتس ا ا اااق ال ا ا ااداخلي بأن ا ا ااه "التج ا ا ااانس
فا ااي أداء الفا اارد ما اان فق ا ارة ألخا اارى ،واشا ااتراك جميا ااع فق ا ارات األداة فا ااي قيا اااس خاصا ااية معينا ااة فا ااي
الف ا اارد" ،وق ا ااد ت ا اام إيج ا اااد ص ا اادق االتس ا اااق ال ا ااداخلي ل ا ااألداة م ا اان خ ا ااالل حس ا اااب معام ا اال االرتب ا اااط

با ااين كا اال فق ا ارة ما اان فق ا ارات االسا ااتبيان والمجا ااال المنتميا ااة لا ااه ،كماااا تا اام احتسا اااب معاما اال االرتبا اااط
ب ا ااين مجاا اااالت االس ا ا اتبيان لدرجتاا ااه الكلياا ااة ،وذلا ا ااك للتع ا اارف علا ا ااى قا ا ااوة معاماا اال االرتباا اااط النا ا اااتج
والجدول التالي يوضح ذلك:

ردول ( ) 1

معامالت ارتباط بيرسو لحساب صد االتسا الداخلي لالستبيا
المرال

فعالية التخطيط

صناعة الق اررات

التوريه واالشراف

تقويم األداء

رقم

معامل ارتباط

معامل ارتباط

رقم

معامل ارتباط

معامل ارتباط

الفقرة

الفقرة بالمرال

الفقرة باالستبيا

الفقرة

الفقرة بالمرال

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
1
1
1
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
1
1
6
7
8

**0.873
**0.897
**0.529
*0.451
*0.411
**0.519
**0.845
*0.441
**0.508
**0.561
**0.648
**0.603
**0.658
*0.374
**0.845
**0.606
**0.605
**0.554
**0.944
**0.889
**0.626
**0.861
**0.969
**0.964
**0.933
**0.957
**0.623
**0.967
**0.946
**0.916
**0.699
*0.396
**0.505
**0.868

*0.378
**0.888
*0.401
**0.611
**0.502
**0.968
**0.516
**0.713
**0.738
**0.691
*0.401
**0.77
**0.891
**0.556
**0.934
**0.811
**0.512
**0.682
*0.446
*0.452
**0.556
**0.731
*0.418
**0.506
*0.372
**0.665
**0.851
**0.845
**0.842
**0.465
*0.393
*0.409
**0.881
**0.636

9
11
11
12
11
11
11
66
11
11
12
11
11
11
16
17
18
11
11
12
11
11
11
16
17

**0.546
**0.96
**0.551
**0.926
*0.41
**0.722
**0.925
**0.675
**0.781
**0.792
**0.519
**0.925
**0.71
**0.569
**0.898
**0.885
**0.969
*0.368
**0.833
**0.467
**0.865
**0.502
*0.412
**0.802
**0.947

**0.631
**0.808
**0.623
**0.683
**0.705
**0.783
**0.719
**0.743
**0.818
**0.718
**0.897
**0.974
**0.629
**0.879
**0.472
**0.557
**0.745
*0.397
*0.406
*0.457
**0.513
**0.731
**0.59
*0.412
**0.807

9
11
11
12
11
11
11

**0.592
**0.773
**0.757
**0.808
**0.536
**0.898
**0.822

**0.638
*0.381
**0.774
**0.969
**0.762
**0.491
**0.643

(*) تعني أ معامل االرتباط دال عند مستوى ( 02.0القيمة الحررة لـ )321.0 = r

(**) تعني أ معامل االرتباط دال عند مستوى ( 01.0القيمة الحررة لـ )193.0 = r
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الفقرة باالستبيا

معامل ارتباط المرال
باالستبيا

**0.749

**0.657

**0.709

**0.661

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا مما يدل على أن
االستبيان يتمتع بقوة االتساق الداخلي.
ج .صد المقارنة الطرفية (الصد التميي ) ( :) Discriminator Validity
يعتم ا ااد حس ا اااب الصاا اادق التميي ا اازي عل ا ااى اختياا ااار أفا ا اراد المجم ا ااوعتين العلياا ااا وال ا اادنيا ما ا اان

العين ا ا ااة االس ا ا ااتطالعية بحي ا ا ااث يمث ا ا اال أفا ا ا اراد المجموع ا ا ااة العلي ا ا ااا أعل ا ا ااى ( )%82م ا ا اان اس ا ا ااتجابات
أفا ا اراد العين ا ااة االس ا ااتطالعية عل ا ااى االس ا ااتبيان ( 2أفا ا اراد) ،ويمث ا اال أفا ا اراد المجموع ا ااة ال ا اادنيا أدن ا ااى
( )%82م ا اان اسا ا اتجابات أفا ا اراد العين ا ااة االس ا ااتطالعية عل ا ااى االس ا ااتبيان ( 2أفا ا اراد) ،حي ا ااث تش ا ااير
الم ارجا ا ااع اإلحصا ا ااائية أن نس ا ا اابة ( )%82تضا ا اامن أعل ا ا ااى نسا ا اابة تبا ا اااين ب ا ا ااين أف ا ا اراد المجموع ا ا ااة،

وقاا ااد تاا اام اسا ا ااتخدام اختباا ااار ما ا ااان – ويتنا ا ااي الالبا ا ااارامتري Test

 Mann-Whitinyللمقارنا ا ااة

بين المجموعتين العليا والدنيا نظ ار لصغر حجم العينات.
ويتصا ا ااف االسا ا ااتبيان بالصا ا اادق التمييا ا اازي إذا أظها ا اار اختبا ا ااار ما ا ااان-ويتنا ا ااي وجا ا ااود فا ا ااروق دالا ا ااة
إحص ا ااائيا با ا ااين المجما ا ااوعتين العلي ا ااا والاا اادنيا ،مماا ااا يش ا ااير إلا ا ااى وجا ا ااود ق ا اادرة واضاا ااحة لالسا ا ااتبيان

على التمييز من خالل تباين االستجابات بين األفراد.
والجدول التالي يوضح نتائج اختبار مان-ويتني:

ردول ( ) 4

صدق المقارنة الطرفية من خالل اختبار مان-ويتني لداللة الفروق في استجابات المجموعتين العليا
والدنيا على االستبيان
المرال
فاعلية التخطيط
صناعة القرارات
التوريه واإلشراف
تقويم األداء
االستبيا ككل

المرموعة

العدد

متوسط
الرتب

مرموع الرتب

الدنيا

8

5.00

40.00

العليا

8

12.00

96.00

الدنيا

8

4.50

36.00

العليا

8

12.50

100.00

الدنيا

8

4.50

36.00

العليا

8

12.50

100.00

الدنيا

8

4.50

36.00

العليا

8

12.50

100.00

الدنيا

8

4.50

36.00

العليا

8

12.50

100.00

قيمة U

قيمة ""Z

11.1

**25956

11.1

11.1

11.1

11.1

**35368

**35373

**35373

**35366

مستوى
الداللة
دالة عند
٠0٠١

دالة عند
٠0٠١

دالة عند
٠0٠١

دالة عند
٠0٠١

دالة عند
٠0٠١

يتضا ااح م ا اان الج ا اادول الس ا ااابق أن جميا ااع ق ا اايم  Zدال ا ااة إحص ا ااائيا عنا ااد مس ا ااتوى دالل ا ااة  ٠0٠١مم ا ااا
يؤكد على صدق المقارنة الطرفية لالستبيان.
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ثانياً :ثبات االستبيا ( ) Reliability

الثب ا ااات ه ا ااو "إعط ا اااء المقي ا اااس للنت ا ااائج نفس ا ااها تقريب ا ااا ف ا ااي ك ا اال ما ا ارة يطب ا ااق فيه ا ااا عل ا ااى

المجموع ا ااة نفس ا ااها م ا اان األفا ا اراد" ( أب ا ااو لب ا اادة ،) 821 :1928 ،و ق ا ااد ت ا اام حس ا اااب معام ا اال ثب ا ااات

األداة بطريقتين هما:

أ) طريقة كرونباخ ألفا ( : ) Cronbach Method
معادلاا ا ا ااة كرونبا ا ا ا اااخ ( ) Cronbachو التا ا ا ا ااي يشا ا ا ا ااار إليهاا ا ا ااا اختصا ا ا ا ااا ار بمعاماا ا ا اال ألفا ا ا ا ااا
(  ،) Alpha Coefficientوتأخذ الصيغة التالية:
(عودة ) 300 : 1992 ،

{ = ن ( /ن – ( -1{*})1مجـ ع 2ف /ع2س)}
حيث أن :

ن = عدد فقرات المقياس .

 = معامل ألفا .

ع 8ف = تباين االستجابات على كل فقرة في المقياس .
ع 8س = تباين االستجابات على المقياس ككل .

مجا ع 8ف = مجموع التباينات لعدد ن من الفقرات .
و الجدول التالي يوضح قيم معامالت الثبات لالستبيان المحسوبة بطريقة ألفا:
ردول (

) 2

معامالت الثبات لالستبيا باستخدام طريقة ألفا
المرال

معامل كرونباخ ألفا

فعالية التخطيط

0.816

صناعة القرارات

0.861

التوريه واإلشراف

0.871

تقويم األداء

0.898

رمالي االستبيا

0.921

يتض ا ااح م ا اان الج ا اادول الس ا ااابق أن جمي ا ااع معاا ااامالت الثب ا ااات ل ا ااألداة مرتفع ا ااة مم ا ااا يؤكا ا ااد
على ثبات االستبيان وصالحيته لالستخدام.
ب) طريقة التجزئة النصفية ( : ) Split Half Method

تعتم ا ااد ه ا ااذه الطريق ا ااة عل ا ااى تجزئ ا ااة األداة إل ا ااى جا ا ازئين ،وحس ا اااب معام ا اال االرتب ا اااط ب ا ااين
الجا ا ا ازئين ،وم ا ا اان ثَا ا ا ام يا ا ا اتم إجا ا ا اراء تص ا ا ااحيح و تع ا ا ااديل إحص ا ا ااائي لمعام ا ا اال االرتب ا ا اااط المحس ا ا ااوب
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بواسا ااطة معادلا ااة سا اابيرمان ا ا ا ب ا اراون التنبؤيا ااة

Prophecy

Brown

–

Spearman

) )Formula
و ه ا ا ا ااذه المعادل ا ا ا ااة ه ا ا ا ااي :

ث =  8ر  + 1( /ر)

 ، ) 14 :حيث أن  :ث = معامل ثبات المقياس كله .

( أب ا ا ا ااو حط ا ا ا ااب و ص ا ا ا ااادق1920 ،

ر = القيمة المحسوبة لمعامل االرتباط بين االستجابات على الجزئيين.
و الجاا ا اادول التا ا ا ااالي يوضاا ا ااح قا ا ا اايم معا ا ا ااامالت الثباا ا ااات لالسا ا ا ااتبيان المحسا ا ا ااوبة بطريقا ا ا ااة التجزئا ا ا ااة
النصفية:

ردول رقم ( ) 10
معامالت الثبات لالستبيا باستخدام طريقة التر ئة النصفية
المرال

معامل التر ئة النصفية

فعالية التخطيط

0.791

صناعة القرارات

0.821

التوريه واإلشراف

0.811

تقويم األداء

0.881

رمالي االستبيا

0.891

يتضاااح مااان الجا اادول الساااابق أن جميا ااع معاااامالت الثبا ااات لا ااألداة مرتفعا ااة مماااا يؤكا ااد علا ااى ثبا ااات
االسا ا ااتبيان وصا ا ااالحيته لالسا ا ااتخدام ،أنظا ا اار االسا ا ااتبيان بصا ا ااورته النهائيا ا ااة فا ا ااي ملحا ا ااق رقا ا اام ( 1

).

ثانياً :االستبيا الموره لمدير المناط التعليمية (الصعوبات)

ه ا ا اادف االس ا ا ااتبيان إل ا ا ااى التع ا ا اارف عل ا ا ااى الص ا ا ااعوبات الت ا ا ااي تح ا ا ااد م ا ا اان فعالي ا ا ااة القي ا ا ااادة

التربوياا ااة لما ا ااديري منا ا اااطق غ ا ا ازة التعليميا ا ااة بوكالا ا ااة الغا ا ااوث ما ا اان وجها ا ااة نظاا اار ما ا ااديري المنا ا اااطق

التعليمية بمحافظات غزة  ،وفيما يلي وصفا ألداة الدراسة:

خطوات بناء االستبيا :

اتبع الباحث في إعداد االستبيان الخطوات التالية:

 .١اإلطالع على األدب التربوي والدراسات المتخصصة المتعلقة بموضوع البحث.

 .٢االعتماا اااد علا ا ااى اإلطاا ااار النظا ا ااري والد ارساا ااات السا ا ااابقة للد ارساا ااة لتحديا ا ااد المحاا اااور المناسا ا اابة
لالستبيان.
 .٣تحدياا ااد محا ا اااور االسا ا ااتبيان علا ا ااى النحا ا ااو التا ا ااالي( :صا ا ااعوبات فعاليا ا ااة التخطا ا اايط ،صا ا ااعوبات
صناعة الق اررات ،صعوبات التوجيه واإلشراف ،صعوبات تقويم األداء).
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 .٤اج ا ا ا اراء مقاا ا ااابالت ما ا ا ااع عيناا ا ااة ما ا ا اان ماا ا ااديرى المنا ا ا اااطق التعليمياا ا ااة بوكالا ا ا ااة الغا ا ا ااوث الدوليا ا ا ااة
بمحافظات غزة .
 .٥كتابا ا ااة الفق ا ا ارات المنتميا ا ااة لكا ا اال محا ا ااور ،بحيا ا ااث تغطا ا ااي تلا ا ااك الفق ا ا ارات كافا ا ااة جوانا ا ااب ها ا ااذا
المحور ،وقد تكونت المحاور في صورتها األولية من:

*صعوبات فعالية التخطيط ( )١٨فقرة.
*صعوبات صناعة الق اررات ( )١٧فقرة.

*صعوبات التوجيه واإلشراف ( )١٨فقرة.
*صعوبات تقويم األداء ( )١٨فقرة.

*تنظا ا اايم المحا ا اااور والفق ا ا ارات ووضا ا ااع التعليما ا ااات بحيا ا ااث أصا ا اابحت األداة فا ا ااي صا ا ااورتها األوليا ا ااة

تتكا ا ااون م ا ا اان أربعا ا ااة مج ا ا اااالت ،بإجم ا ا ااالي (  )٧١فق ا ا ارة تتن ا ا اااول كاف ا ا ااة الجوانا ا ااب الت ا ا ااي ستقيس ا ا ااها
الد ارس ا ااة ،وق ا ااد وض ا ااع أم ا ااام ك ا اال فقا ا ارة مقي ا اااس خماس ا ااي لتحدي ا ااد درج ا ااة الص ا ااعوبة الت ا ااي يواجهه ا ااا

مدير المنطقة على النحو التالي:

* بدرجة كبيرة جدا (الدرجة )0
*بدرجة كبيرة (الدرجة )4

*بدرجة متوسطة (الدرجة )3
*بدرجة قليلة (الدرجة )8

*بدرجة قليلة جدا (الدرجة )1

صد استبيا الصعوبات:

ت ا ا ا اام ع ا ا ا اارض اس ا ا ا ااتبيان الص ا ا ا ااعوبات بص ا ا ا ااورته األولي ا ا ا ااة عل ا ا ا ااى مجموع ا ا ا ااة م ا ا ا اان المحكم ا ا ا ااين

المختصا ااين فا ااي مجا ااال اإلدارة التربويا ااة إلبا ااداء ال ا ارأي حا ااول االسا ااتبيان وما اادى مالئمتا ااه لتحقيا ااق

أه ا ااداف الد ارس ا ااة ،وق ا ااد أث ا اارى المحكم ا ااين الباح ا ااث بالعدي ا ااد م ا اان المالحظ ا ااات القيم ا ااة ،وق ا ااام ف ا ااي

ض ا ااوئها بحا ا ااذف واضا ا ااافة بع ا ااض الفق ا ا ارات لالسا ا ااتبيان ،كم ا ااا قا ا ااام فا ا ااي ض ا ااوء تلا ا ااك المالحظا ا ااات

بتعا ااديل صا ااياغة بعا ااض الفق ا ارات ،وبا ااذلك أصا اابح االسا ااتبيان فا ااي صا ااورته النهائيا ااة بحيا ااث تكا ااون

من أربعة محاور على النحو التالي:

*صعوبات فعالية التخطيط ( )١٥فقرة.
*صعوبات صناعة الق اررات ( )١٥فقرة.

*صعوبات التوجيه واإلشراف ( )١٥فقرة.
*صعوبات تقويم األداء ( )١٥فقرة.
وقد تعذر على الباحث حساب ثبات االستبيان نظ ار لصغر حجم المجتمع (مديري

المناطق التعليمية) وصعوبة تطبيق االستبيان عليهم أكثر من مرة.
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األساليب اإلحصائية:
قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 -1لحس ا ا اااب الص ا ا اادق و الثب ا ا ااات ألداة الد ارس ا ا ااة قاا ا ااام الباح ا ا ااث باس ا ا ااتخدام مع ا ا ااامالت االرتبا ا ا اااط
لبيرسون ومعادلتي كرونباخ ألفا ،والتجزئة النصفية.

 -8لإلجاب ا ااة عل ا ااى سا ا اؤال الد ارس ا ااة األول اس ا ااتخدم الباح ا ااث المتوس ا ااطات واالنح ارف ا ااات المعياري ا ااة
واألوزان النسبية.
 -3الختب ا ا ااار ص ا ا ااحة ف ا ا ااروض الد ارس ا ا ااة األول والث ا ا اااني والثال ا ا ااث اس ا ا ااتخدم الباح ا ا ااث اختب ا ا ااار ت
لعينت ااين مس ااتقلتين و غي اار متس اااويتينUnequal Independent Samples T - .
Test
 -4الختب ا ااار ص ا ااحة ف ا اارض الد ارس ا ااة ال ارب ا ااع اس ا ااتخدم الباح ا ااث اختب ا ااار تحلي ا اال التب ا اااين األح ا ااادي
. One Way ANOVA
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالو
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع
 توصيات الدراسة

 مقترحات الدراسة
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نتائج الدراسة وتفسيرها
يعاارض هااذا الفصاال أهاام النتااائج التااي تاام التوصاال إليهااا بناااء علااى المعالجااات اإلحصااائية
التي أجريت على ما تم جمعه و تحليله من بيانات من خالل أدوات الدراسة.

وق ااد ه اادفت الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى درجاااة فاعلي ااة القي ااادة التربوي ااة لم ااديري من اااطق غ ا ازة

التعليمي ااة بوكال ااة الغ ااوث م اان وجها اة نظ اار م ااديري الم اادارس بمحافظ ااات غا ازة  ،وس اايتم تقي اايم ه ااذه
الفاعلية في ضوء المتغيرات التالية:

 النوع االجتماعى (ذكر ،أنثى).
 المؤهل العلمي للمدير (بكالوريوس ،دراسات عليا).
 المرحلة الدراسية (ابتدائية ،إعدادية)
 المنطقة التعليمية .

وساايقوم الباحااث بعاارض النتااائج التااى توصاال اليهااا بعااد تطبيااق أداة الد ارسااة  ،وتفساايرها فااى

ضوء معيار الكفاية الاذى وضاعه وهاو (  ، ) %20أى اناه اذا زاد الاوزن النسابى الساتجابات علاى
أى فقارة أو مجااال عاان حااد الكفاياة  ،فإنااه يعباار عاان أداء مقباول لماادير المنطقااة التعليميااة  ،أمااا إذا
كان أقل من ذلك فإناه يعبار عان أداء ضاعيف وغيار مقباول  ،كماا اعتماد الباحاث السالم التاالى فاى

تفسير النتائج :
من  - % 90الى  % 100أداء ممتاز .
من  - % 20الى  % 29أداء جيد جدا .
من  - % 20الى  % 29أداء جيد .
من  - % 20الى  % 29أداء متوسط .
أقل من  % 20أداء ضعيف .
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النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول:
نص سؤال الدراسة األول على ما يلي:
ما الدررات التقديرية لفاعلية القيادة التربويـة لمـدير منـاط زـ ة التعليميـة بوكالـة المـوو مـ
ور ة ن ر مدير المدارس بمحاف ات ز ة ؟
وقام الباحث باإلجابة عن هذا الساؤال مان خاالل تحليال نتاائج االساتبيان الموجاه لماديري المادارس

بعد تطبيقه على عينة الدراسة حيث قام بحسااب المتوساطات والتكا اررات واألوزان النسابية لكال فقارة
من فقرات االستبيان ،والجداول التالية توضح ذلك:
أو ًال :االستبيا ككل

ردول ( ) 11
اإلحصاءات الوصفية لمرالي االستبيا ككل

م

المرال

االسترابات ( )%بدررة

المتوسط

االنحراف

كبيرة ردا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة ردا

الحسابي

المعيار

الو

النسبي

الترتيب

1

فاعلية التخطيط

17.3%

59.8%

4.1%

2.4%

16.4%

3.59

0.93

71.9%

2

2

صناعة القرارات

8.3%

46.2%

11.9%

8.4%

25.3%

3.04

1.24

60.7%

1

21.1%

56.3%

3.4%

2.6%

16.6%

3.63

0.97

72.6%

1

تقويم األداء

14.8%

45.6%

11.4%

6.8%

21.6%

3.25

1.24

65.0%

1

االستبيا ككل

15.2%

52.0%

7.7%

5.1%

20.0%

3.37

1.04

67.5%

3
1

التوريه

واإلشراف

شكل ( ) 4
األو ا النسبية لمراالت االستبيا

يتضح من الجدول السابق أن مجال التوجيه واإلشراف حصل على أعلى وزن نسبي
( ،)%2.28في حين تاله مجال فاعلية التخطيط بوزن نسبي بلغ ( ،)%9.21ثم مجال تقويم
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األداء بوزن نسبي ( )%20وأخي ار مجال صناعة الق اررات بوزن نسبي ( ،)%2.20وبصفة عامة
بلغ الوزن النسبي لالستبيان ككل ( )%0.22وهو مؤشر لوزن نسبي متوسط يدل على عدم
االرتفاع في مستوى فاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث من وجهة

نظر مديري المدارس بمحافظات غزة ،هذه النتيجة وكما يراها الباحث جاءت متوافقة مع الواقع
الذي تعيشه القيادة التربوية فى فلسطين بشكل عام وفي مؤسسات وكالة الغوث الدولية على
وجه الخصوص .ففلسطين تعد ضمن الدول النامية التي ماتزال تعاني في مجملها من قصور
ومشاكل في جوانب شتى ومن أبرزها الجوانب المتعلقة بالقيادة التربوية  ،كما أن فلسطين تعتبر

دولة محتلة وال زالت فى طور البناء تخطو خطواتها األولى ولم يمض على قيام السلطة الوطنية
الفلسطينية سوى ()١٨عاما وهو عمر قصير مقارنة بأعمار الدول .مما يجعل تدريب وتطوير
القيادات التربوية يظل من أهم التحديات التي تواجهها كغيرها من الدول النامية  ،و من جانب

آخر فإن مستوى فع الية القيادة التربوية لمديرى المناطق التعليمية بوكالة الغوث كان من الممكن
أن يكون أكبر من المستوى المتوسط الذي توصلت إليه بيانات هذه الدراسة آخذين بالحسبان
الوضع المالى الجيد الذي تخصصه وكالة الغوث لدعم برنامج التربية والتعليم ويتمثل ذلك في

المصروفات وا لمخصصات المالية للموظفين وتوفير مايلزم من احتياجات ولوازم  ،إن هذه
اإلمكانات والتي ال تتوفر لدى و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية وكذلك فى معظم الدول النامية
يمكنها إذا وجدت استغالال أفضل أن تسهم في زيادة مستوى الفعالية لمديرى المناطق التعليمية

بوكالة الغوث .

ويعزو الباحث هذا المستوى من درجة الفعالية الكلية أن ذلك قد يعود إلى :
حداثة نظام المناطق التعليمية بوكالة الغوث  ،وعدم امتالك مديرى المناطق التعليمية الخبراتالكافية فى مركزهم الوظيفى الجديد  ،فجميعهم تم تعيينهم دون المرور بخبرة ادارة المناطق
التعليمية .
 المركزية الشديدة إلدارة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث  ،تشكل عائقا كبي ار أمام ممارساتمديرى المناطق التعليمية .
 عدم خضوع مديرى المناطق التعليمية بوكالة الغوث لدورات تدريبية وبرامج متقدمة تعينهمعلى أداء ادوارهم بالشكل المطلوب .
 كثرة مهام وأعباء مديرى المناطق التعليمية  ،مما أثر على ممارساتهملحرصهم على الجانب التنفيذى لها دون النظر الى الجانب التطويرى .

137

ودرجة أداءهم

عدم امتالك مديرى المناطق التعليمية الصالحيات الكافية ألداء مهامهم ومسئولياتهم االداريةوالفنية التى تتتناسب مع مركزهم الوظيفى .
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (الدجنى  ) 8010،التى أثبتت أن درجة ممارسة القيادة
التربوية الوسطى في و ازرة التربية والتعليم العالي لدورها اإلداري جاءت بوزن نسبى بلغ
( ، )39.22%ودراسة (الحديدى  ) 8009 ،التى أثبتت أن أن درجة ممارسة القيادة التربوية
العليا في و ازرة التربية والتعليم العالي لدورها اإلداري في ضوء الفكر اإلداري الحديث حصلت
على وزن نسبى بلغ ( ، ،)% 39.22ودراسة (شحادة  ) 8002،التى أكدت بأن واقع الممارسات
اإلدارية لمديري التربية والتعليم في محافظات غزة ،حصل على وزن نسبى ( ، ،)% 93.22
ودراسة (على  ) 8002،التى اكدت بأن درجة ممارسة القيادة التربوية لدى مديري مدارس التعليم
األساسي في مدينتي دمشق وحمص بلغ مستوى مقبوال  ،ودراسة (عز الدين ) 8002 ،التى

اثبتت أن مستوى فاعلية إدارة المناطق التعليمية بأمانة العاصمة يقع بمستوى متوسط  ،ودراسة
(عليمات  ) 8001،التى اثبتت أن مستوى القدرة على القيادة التربوية لمديري ومديرات المدارس
األساسية يقع في مستوى مقبول .

فيما تختلف هذه الدراسة مع دراسة (شااهين  ) 8011،التاى اظهارت ان درجاة ممارساة الماديرين
الجاادد للمهااارات القياديااة فااي الماادارس الحكوميااة بمحافظااات غ ازة ماان وجهااة نظاارهم بلغاات الااوزن

النسااابى ( ) % 29.22وبدرجاااة كبي ا ارة  ،ود ارساااة (أبا ااو زعيتااار  ) 8009،التا ااى اشاااارت أن درجا ااة
ممارسااة مااديري الماادارس الثانويااة فااي محافظااات غ ازة للمهااارات القياديااة ماان وجهااة نظاار معلماايهم
كانت بدرجة عالية  ،ود ارساة( قشاطة  ) 8009،التاى اشاارت باأن ممارساة مادراء المادارس الثانوياة
للقيااادة التربويااة فااي ضااو ء المعااايير اإلسااالمية حصاالت علااى وزن نساابى  % 29.02وهااي نساابة
جي اادة ج اادا  ،ود ارس ااة (أب ااو ختل ااة  ) 8002 ،الت ااى اش ااارت ب ااان مس ااتوى ام ااتالك م اادراء الم اادارس
األساس ااية بمحافظ ااة رف ااح للمه ااارات القيادي ااة الفعال ااة ه ااي(  ،)% 22.2ود ارس ااة (بلبيس ااى 8002،
)التى اثبتت إن درجة ممارسة المهام القيادية لدى ماديري وماديرات المادارس الثانوياة الحكومياة فاي

محافظاااات الضااافة الغربيا ااة كانااات كبي ا ارة  ،ود ارساااة (الصا اابرى  ) 8009،التا ااى أكا اادت باااأن درجا ااة

ممارسااة مااديري إدارات التربيااة والتعلاايم بالمااديريات للكفايااات اإلداريااة بدرجااة ممارسااة ضااعيفة ووزن
نس اابى (  ) % 04.42درجاااة  ،ود ارساااة (جعف اار  ) 8000،التا ااى اشاااارت ب ااأن واقا ااع القياااادة لا اادى
مديري المدارس االبتدائية و مديراتها في مملكة البحرين حصل على وزن نسبى ( . )% 22.20

138

** مراالت اإلستبانة **
أ ) مجال فعالية التخطيط
ردول ( ) 12
اإلحصاءات الوصفية لمرال فاعلية التخطيط
م

المرال

االسترابات ( )%بدررة

المتوسط

كبيرة ردا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة ردا

الحسابي

االنحراف
المعيار

الو

النسبي

الترتيب

1

يتمتع بالمعرفة الكافية بعمليات التخطيط .

14.4%

78.2%

5.9%

1.5%

0.0%

4.05

0.51

81.1%

1

2

ُيشري المرتمع المحلى في عمليات
التخطيط .

7.9%

65.8%

3.0%

3.0%

20.3%

3.38

1.30

67.6%

16

3

يبنى التخطيط وفقاً لمن ومة قيمية .

12.4%

68.3%

4.5%

4.5%

10.4%

3.68

1.09

73.6%

6

17.8%

56.4%

3.5%

2.0%

20.3%

3.50

1.37

69.9%

10

26.7%

55.4%

3.0%

3.5%

11.4%

3.83

1.20

76.5%

2

16.3%

66.8%

5.0%

1.5%

10.4%

3.77

1.08

75.4%

3

23.8%

55.9%

5.4%

2.0%

12.9%

3.76

1.22

75.1%

4

17.8%

55.9%

1.5%

2.5%

22.3%

3.45

1.41

68.9%

13

9

ُيعالج في التخطيط قضايا ستراتيرية ت تم
بالعاملي .

17.3%

55.9%

3.0%

2.5%

21.3%

3.46

1.39

69.1%

12

10

ُيخطط مدير المنطقة ألنشطة من رية وال
من رية.

21.3%

51.0%

5.9%

3.0%

18.8%

3.53

1.37

70.6%

8

11

ُيراعى معايير الرودة الشاملة في التخطيط
التعليمي .

17.3%

55.0%

5.9%

2.5%

19.3%

3.49

1.35

69.7%

11

12

ُيقوم خططه وأثرها على العمل اإلدار
والفني بشكل دور

13.4%

63.4%

4.0%

2.5%

16.8%

3.54

1.26

70.8%

7

23.3%

55.9%

3.5%

3.0%

14.4%

3.71

1.27

74.2%

5

15.3%

56.9%

4.5%

1.5%

21.8%

3.43

1.38

68.5%

14

12.4%

60.9%

4.0%

1.5%

21.3%

3.42

1.34

68.3%

15

19.8%

55.0%

2.5%

2.5%

20.3%

3.51

1.39

70.3%

9

17.3%

59.8%

4.1%

2.4%

16.4%

3.59

0.93

71.9%

4

5

6
7
8

المدارس والمعلمي

ُيشري مدير
التخطيط .

في

تتمتع خططه بالقدرة على التكيف وقت
األ مات .

ُيخطط وفقاً لحارات مدارس المنطقة
التعليمية .
ُين م التخطيط وفقاً لألولويات التعليمية .
يُخطط لتع ي نقاط القوة والتملب على
نقاط الضعف.

13

يضع رداول

14

يعتمد في عملية التخطيط على معلومات

وبرامج الخطة .

منية واضحة ألنشطة

دقيقة وحديثة .

15

يتابع تنفيذ الخطط التي يضع ا عملياً على

16

يحلل البيئة الخاررية والداخلية لمنطقته

أر

الواقع .

والعوامل المؤثرة في ا.

المحور ككل

يتضح من الجدول السابق الذى يبين ترتيب فقرات اإلستبانة الموجهة لقياس درجة فعالية القيادة
التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث فى مجال التخطيط من وجهة نظر مديرى
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المدارس  ،وقد تراوحت االستجابات مابين (  ) 67.6%فى أدناها  ،و( ) 81.1%فى أعالها
 ،وقد جاءت درجة الفعالية حسب فقرات االستبانة على النحو التالى :
حصلت (  ) 2فقرات على نسبة مئوية لالستجابات تراوحت بين (  ) 69.9 - 67.6درجةفعالية متوسطة .
 حصلت (  ) 2فقرات على نسبة مئوية لالستجابات تراوحت بين (  ) 76.5 - 70.3درجةفعالية جيدة .
 حصلت فقرة واحدة فقط على نسبة مئوية (  ) 81.1درجة فعالية جيدة جدا . لم تظهر النتائج نسبة مئوية لالستجابات الضعيفة أو الممتازة ( العالية جدا ) لدرجة فعاليةمديرى المناطق التعليمية .
 حصلت جميع الفقرات على نسبة مئوية (  ) 71.9%أى درجة فعالية جيدة لمديرى المناطقالتعليمية فى مجال التخطيط .
ويتضح م الردول رقم (  ) 12اعلى ثالو فقرات فى مرال التخطيط كما يلى:
الفقرة (  ) 1والتى نصت على " يتمتع بالمعرفة الكافية بعمليات التخطيط " احتلت المرتبةاألولى بوزن نسبى قدره (. ) 81.1%
 الفقرة (  ) 0والتى نصت على " تتمتع خططه بالقدرة على التكيف وقت األزمات " احتلتالمرتبة الثانية بوزن نسبى قدره (. ) 76.5%
 الفقرة (  ) 2والتى نصت على " يخطط وفقا لحاجات مدارس المنطقة التعليمية " احتلتالمرتبة الثالثة بوزن نسبى قدره (. ) 75.4%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " يتمتع بالمعرفة الكافية بعمليات التخطيط "  ،على المرتبة
األولى حيث حصلت على وزن نسبى مقداره ( ) 81.1%وهى نسبة جيدة جدا وتعبر عن فعالية
عالية لمدير المنطقة التعليمية  ،نتيجة ادراك مديرى المناطق التعليمية ألهمية التخطيط فهو
حجر األساس ألي تنمية يراد لها التقدم ومواكبة التطورات والتغيرات ،وتحدي الصعوبات ،
خاصة كلما زاد حجم المؤسسة والمنطقة التعليمية  ،و الى أن عملية التخطيط تعد الوظيفة
األولى والرئيسية لعمليات القيادة التربوية حيث أن كافة األنشطة والنتائج تعتمد اعتمادا كليا على
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مرحلة التخطيط  ،لذا القت اهتماما خاصا وكبي ار من جانب مديرى المناطق التعليمية  ،اضافة
الى عملهم سابقا فى وظائف ادارية واشرافية كمدراء مدارس ومشرفين تربويين ومراقبى مناطق
تعليمية وجلها تعتبر التخطيط من األساسيات مما ساهم فى تطوير وصقل أداءهم واكتسابهم
معرفة وخبرات كافية فى عمليات التخطيط .
فيما كانت أدنى الفقرات فى مرال التخطيط كما يلى :
الفقرة (  ) 8والتى نصت على " يشرك المجتمع المحلى في عمليات التخطيط " بوزن نسبى(. ) 67.6%
 الفقرة (  ) 10والتى نصت على " يتابع تنفيذ الخطط التي يضعها عمليا على أرض الواقع "بوزن نسبى قدره (. ) 68.3%
 الفقرة (  ) 14والتى نصت على " يعتمد في عملية التخطيط على معلومات دقيقة وحديثة "بوزن نسبى (. ) 68.5%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " يشرك المجتمع المحلى فى عمليات التخطيط " على أدنى
الدرجات الى أن مدير المنطقة التعليمية يغلب الجانب التنفيذى فى عمله على الجانب التطويرى

 ،فهو فى غالب األمر ينفذ ما يملى عليه من إدارة دائرة التربية و التعليم بوكالة الغوث الدولية
 ،حيث أن دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث تميل الى المركزية الشديدة  ،مما أثر حسب
اعتقاد الباحث على مدير المنطقة التعليمة نحو اشراك المجتمع المحلى فى عمليات التخطيط ،
باإلضافة الى كثرة المهام واألعباء التى يكلف بها مديرى المناطق والتى تستحوذ على جزء كبير
من وقتهم مما أثر على طبيعة التواصل مع المجتمع المحلى  ،وقلة الثقة بقدرات المجتمع
المحلى أو قد يكون النمط االدارى الذى يسلكه الدكتاتورى الذى اليقتنع باشراك المجتمع المحلى
.

كما يتضح م الردول أيضا أن الدرجة الكلية لفعالية مدير المنطقة التعليمية فى مجال التخطيط
 ،كانت بصفة عامة جيدة حيث حصلت هذه العملية على وزن نسبى مقداره (  ، )71.9%من
استجابات العينة ولكن لم تصل الى المستوى المرجو من وجهة نظر الباحث  ،وهذا مايتفق مع
دراسة ( الدجنى  ، ) 8010،ودراسة (الحديدى . ) 8009 ،

فيما تختلف هذه الدراسة مع دراسة (شاهين  ، ) 8011،ودراسة (أبو عيشة  ، ) 8002 ،ودراسة
(عويضة  ) 8003 ،ودراسة ( عز الدين . ) 8002،
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ب ) مرال صناعة الق اررات
ردول ( ) 13
اإلحصاءات الوصفية لمرال صناعة الق اررات
م
1

المرال
يشري األطراف المعنية في صنع الق اررات .
لديـــــه أهـــــداف واضـــــحة لصـــــنع القـــــ اررات

2

اإلدارية

يمتلــي الكفايــات الشخصــية لصــنع الق ـ اررات
3

اإلدارية .
ي ـــتم بصـــناعة قـــ اررات داريـــة بنـــاء علـــى

4

احتيارات المنطقة .

5

القررات في ضوء خطط واضحة .
يصنع ا
يســـتند فـــي صـــناعة القـــ اررات لـــى طبيعـــة

6

المرحلة التعليمية .

يســــتخدم البيانــــات المتاحــــة فــــي صــــناعة
7

الق اررات .

يصــنع القـ اررات بنــاء علــى تشــخيص دقي ـ
8

للمشكالت اإلدارية .
يصــنع القـ اررات بنــاء علــى تشــخيص دقي ـ

9

للمشكالت الفنية .

10

يستطيع صيازة القرار بوضوح .
يســـتخدم أســـاليب تحليـــل المعلومـــات فـــي

11

صناعة الق اررات .

12

ُيقـــــار البيانـــــات والمعلومـــــات بالحقـــــائ
واألرقام
يمتلـــي م ـــارة الســـرعة والرـــرأة فـــي صـــنع

13

الق اررات .

14

ُيفاضـــــل بــــــي البـــــدائل المقترحــــــة لحــــــل
المشكالت التعليمية .
يحرص على الموضوعية التامة في عمليـة

15

صنع الق اررات .

ي ـــتم بعـــدم التعـــار
16

فـــي عمليـــة صــــنع

الق اررات مع اللوائح والن م .

يأخــــذ فــــي االعتبــــار حــــدوو نتــــائج زيــــر

17

متوقعة عند اتخاذ القرار في المستقبل .

يسعى لى عدم التأثير على اإلنتاريـة عنـد
18

عملية صنع الق اررات.
المحور ككل

االسترابات ( )%بدررة

المتوسط

كبيرة ردا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة ردا

الحسابي

االنحراف
المعيار

الو

النسبي

الترتيب

5.0%

38.6%

17.3%

8.4%

30.7%

2.79

1.36

55.7%

18

8.9%

43.1%

11.4%

7.4%

29.2%

2.95

1.43

59.0%

13

12.9%
8.4%
9.4%
7.9%
4.0%
5.9%

46.0%
48.5%
46.5%
44.1%
59.4%
45.0%

10.4%
10.4%
13.4%
13.9%
5.9%
13.9%

8.4%
8.9%
8.4%
8.9%
8.4%
8.4%

22.3%
23.8%
22.3%
25.2%
22.3%
26.7%

3.19
3.09
3.12
3.00
3.14
2.95

1.39
1.36
1.35
1.37
1.31
1.36

63.8%
61.8%
62.5%
60.1%
62.9%
59.0%

1
7
6
11
5
14

5.4%

46.0%

15.3%

7.9%

25.2%

2.99

1.33

59.7%

12

9.4%

49.0%

12.9%

5.0%

23.8%

3.15

1.36

63.1%

4

4.0%
10.4%
14.9%
13.4%
9.9%
14.9%
3.0%
1.0%
8.3%

46.0%
42.6%
40.6%
42.6%
44.1%
43.6%
49.0%
56.4%
46.2%

15.8%
10.9%

6.9%
13.4
%

11.4%

11.9
%

7.9%

9.9%

11.9%

11.4
%

9.9%

5.9%

12.9%
8.9%
11.9%
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6.9%
4.0%
8.4%

27.2%
22.8%
21.3%
26.2%
22.8%
25.7%
28.2%
29.7%
25.3%

2.93
3.04
3.16
3.07
3.07
3.16
2.92
2.95
3.04

1.33
1.38
1.40
1.45
1.37
1.45
1.34
1.36
1.24

58.5%
60.9%
63.2%
61.4%
61.4%
63.2%
58.3%
59.0%
60.7%

16
10
2
8
9
3
17
15

يتضح من الجدول السابق الذى يبين ترتيب فقرات اإلستبانة الموجهة لقياس درجة فعالية القيادة
التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث فى مجال صناعة الق اررات من وجهة نظر
مديرى المدارس  ،وقد تراوحت االستجابات مابين ( ) 55.7%فى أدناها  ،و( ) 63.8%فى
أعالها  ،وقد جاءت درجة الفعالية حسب فقرات االستبانة على النحو التالى :

-حصلت (  ) 2فقرات على نسبة مئوية لالستجابات تراوحت بين ( ) %09.2 -%00.2درجة

فعالية ضعيفة.
 حصلت (  ) 11فقرات على نسبة مئوية لالستجابات تراوحت بين () 63.8% - 60.1%درجة فعالية متوسطة.
 لم تظهر النتائج نسبة مئوية لالستجابات الجيدة والجيدة جدا أو الممتازة ( العالية جدا ) لدرجةفعالية مديرى المناطق التعليمية .
 حصلت جميع الفقرات على نسبة مئوية (  ) 60.7%أى درجة فعالية متوسطة لمديرىالمناطق التعليمية فى مجال صناعة الق اررات .
ويتضح م الردول رقم (  ) 13اعلى ثالو فقرات فى مرال صناعة الق اررات كما يلى:
الفقرة (  ) 3والتى نصت على " يمتلك الكفايات الشخصية لصنع الق اررات اإلدارية " احتلتالمرتبة األولى بوزن نسبى قدره ( 63.8%

).

 الفقرة (  ) 13والتى نصت على " يمتلك مهارة السرعة والجرأة في صنع الق اررات " احتلتالمرتبة الثانية بوزن نسبى قدره (. ) 63.2%
 الفقرة (  ) 12والتى نصت على " يهتم بعدم التعارض في عملية صنع الق اررات مع اللوائحوالنظم " احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبى قدره ( . ) 63.2%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " يمتلك الكفايات الشخصية لصنع الق اررات اإلدارية "  ،على
المرتبة األولى حيث حصلت على وزن نسبى مقداره ( ) 63.8%وهى نسبة متوسطة وتعبر عن
فعالية متوسطة لمدير المنطقة التعليمية وال ترتق للمستوى المأول الذى يتناسب مع أهمية

المركز الوظيفى لمدير المنطقة التعليمية  ،وتمثل حد الكفاية الذى وضعه الباحث  ،ولكن ال
ترتق للمستوى المطلوب من األداء والذى يتناسب مع حجم المسئوليات واألهمية الوظيفية التى
يحتلها مديرى المناطق التعليمة  ،ويرى الباحث أن ذلك قد يعود الى :
143

حداثة نظام المناطق التعليمية بوكالة الغوث  ،وعدم امتالك مديرى المناطق الخبرات الكافيةفى مركزهم الوظيفى الجديد .
 قلة ثقة مديرى المدارس فى مديرى المناطق التعليمية بسبب محدودية صالحياتهم . اتجاه ادارة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث نحو المركزية الشديدة  ،مما أثر استجابات افرادالعينة نحو مديرى المناطق التعليمية .
 قد يكون تدخل العالقات الشخصية وغياب النزاهة فى عملية اختيار مديرى المناطق التعليميةسببا فى ذلك أو سوء آلية التعيين التى تتبعها وكالة الغوث فى اختيار مديرى المناطق التعليمية.
فيما كانت أدنى الفقرات فى مرال صناعة الق اررات كما يلى :
الفقرة (  ) 1والتى نصت على " يشرك األطراف المعنية في صنع الق اررات " بوزن نسبى(. ) 55.7%
 الفقرة (  ) 12والتى نصت على " يأخذ في االعتبار حدوث نتائج غير متوقعة عند اتخاذالقرار في المستقبل " بوزن نسبى قدره (. ) 58.3%
 الفقرة (  ) 11والتى نصت على " يستخدم أساليب تحليل المعلومات في صناعة الق اررات "بوزن نسبى (. ) 58.5%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " يشرك األطراف المعنية في صنع الق اررات

الدرجات الى :

"

على أدنى

أن صناعة الق اررات عملية مركزية تتم في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث وأن معظمالق اررات تأتي في نشرات جاهزة من دائرة التربية والتعليم الى مديرى المناطق التعليمية الذى
يقتصر دورهم فى الغالب على متابعة التنفيذ .
الصالحيات الممنوحة لمديري المناطق التعليمية في صنع واتخاذ الق اررات التربوية صالحياتمقيدة ومنقوصة .
 قلة الثقة بمديرى المدارس والمعلمين والمجتمع المحلى وكذلك الخوف من اكتشاف ضعفمديرى المناطق التعليمية أمامهم .
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 طبيعة النمط االدارى المتبع لمديرى المناطق التعليمية قد يتجه نحو الديكتاتورية لدى بعضمن مديرى المناطق التعليمية .
 اضافة اربعة مناطق تعليمية جديدة مؤخ ار مع تعيين أربعة مديرين جدد  ،لم تتاح لهم الفرصةللكشف عن أداءهم وترك أثر لهم  ،مما أثر على استجابات أفراد العينة .
كما يتضح م الردول أيضا أن الدرجة الكلية لفعالية مدير المنطقة التعليمية فى مجال صناعة
الق اررات  ،كانت متوسطة بوزن نسبى مقداره (. )60.7%
تتفق هذه الدراسة مع دراسة (عزالدين  ، )8002،فيما تختلف مع دراسة (النبيه. )8011 ،
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ج ) مرال التوريه واإلشراف
ردول ( ) 11
اإلحصاءات الوصفية لمرال التوريه واإلشراف
م

المرال

1
2

االسترابات ( )%بدررة

المتوسط

كبيرة ردا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة ردا

الحسابي

االنحراف
المعيار

الو

النسبي

الترتيب

يستطيع ضبط عمليات اإلشراف المختلفة .
يبتكر أفكاراً رديدة لمساعدة المرؤوسي

11.9%

75.2%

5.4%

3.0%

4.5%

3.87

0.82

77.4%

2

21.3%

63.9%

5.0%

3.0%

6.9%

3.90

1.00

77.9%

1

ُيحســـــ مـــــ خـــــدمات مـــــدراء المـــــدارس

12.9%

66.3%

5.9%

1.5%

13.4%

3.64

1.15

72.8%

8

23.8%

57.4%

4.5%

1.5%

12.9%

3.78

1.21

75.5%

4

55.9%

3.0%

4.0%

10.4%

3.85

1.17

76.9%

3

3.5%

2.5%

14.4%

3.68

1.23

73.6%

7

3.5%

12.9%

3.74

1.23

74.8%

5

19.8%

3.58

1.42

71.7%

11

3.56

1.40

71.2%

12

1.35

71.8%

9

73.8%

6
14

كلما دعت الحارة .

3

اإلشرافية

4
5

ُيوره المرؤوسي بطريقة ودية سليمة .
ُيورــه مــدراء المــدارس طبق ـاً لالحتيارــات
الخاصة ب م .

26.7%

6

يرفع الروح المعنوية للمرؤوسي .

19.3%

60.4%

23.8%

55.4%

4.5%

25.7%

49.5%

2.0%

3.0%

23.3%

52.0%

2.0%

3.0%

19.8%

21.3%

55.4%

2.0%

3.5%

17.8%

3.59

19.8%

59.4%

3.5%

4.5%

12.9%

3.69

1.22

19.8%

54.0%

3.0%

3.0%

20.3%

3.50

1.39

70.0%

23.8%

49.5%

2.0%

1.5%

23.3%

3.49

1.47

69.8%

15

23.3%

53.0%

2.0%

3.0%

18.8%

3.59

1.38

71.8%

10

15

يسعى لى تذليل الصعاب والمعيقات أوالً

22.3%

51.0%

3.5%

2.5%

20.8%

3.51

1.42

70.3%

13

16

ُيعمل على يراد مناخ تعليمي يساعد
المرؤوسي على تحقي األهداف

20.3%

7
8
9
10
11
12
13
14

ُيو ف التقنيـات الحديثـة مـ أرـل التوريـه
واإلشراف .
يستثير جهود المرؤوسين لتحسين األداء .
يختـــار األوقـــات المناســـبة لتنفيـــذ البـــرامج
واألنشطة .
يتفقــد المــدارس التابعـــة لــه لضــما ســـير

عمل ا وف خطط محددة .

ُيلـــم بـــالمواد العلميــــة فـــي التعلـــيم ويقــــدر
الحارة لي ا .
يوارــه مشــكالت العمــل وفـ أســس علميــة
سليمة .

يعتنــــــــي بســــــــرالت مــــــــدراء المــــــــدارس
والمرؤوسي ومتابعت ا لتطوير أدائ م.

لديــه القـــدرة علـــى التعبيــر وحســـ عـــر
األفكار واآلراء والمقترحات.
بأول .

50.0%

2.5%

1.5%

25.7%

3.38

1.49

67.5%

16

المنشودة

17

ينرح في تو يف العالقات االرتماعية
لصالح العمل .

المحور ككل

19.3%

49.5%

3.5%

0.0%

27.7%

3.33

1.51

66.5%

21.1%

56.3%

3.4%

2.6%

16.6%

3.63

0.97

72.6%

يتضح من الجدول السابق الذى يبين ترتيب فقرات اإلستبانة الموجهة لقياس درجة فعالية القيادة
التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث فى مجال التوجيه واالشراف من وجهة نظر
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17

مديرى المدارس  ،وقد تراوحت االستجابات مابين ( ) 66.5%فى أدناها  ،و( ) 77.9%فى
أعالها  ،وقد جاءت درجة الفعالية حسب فقرات االستبانة على النحو التالى :
حصلت (  ) 3فقرات على نسبة مئوية لالستجابات تراوحت بين () 69.8% - 66.5%درجة فعالية متوسطة.
 حصلت (  ) 14فقرات على نسبة مئوية لالستجابات تراوحت بين ( ) 77.9% - 70.0%درجة فعالية جيدة.
 لم تظهر النتائج نسبة مئوية لالستجابات الضعيفة والجيدة جدا أو الممتازة لدرجة فعاليةمديرى المناطق التعليمية .
 حصلت جميع الفقرات على نسبة مئوية ( ) 72.6%أى درجة فعالية جيدة لمديرى المناطقالتعليمية فى مجال التوجيه واالشراف .
ويتضح م الردول رقم (  ) 11اعلى ثالو فقرات فى مرال التوريه واالشراف كما يلى:
الفقرة (  ) 8والتى نصت على " يبتكر أفكا ار جديدة لمساعدة المرؤوسين كلما دعت الحاجة "احتلت المرتبة األولى بوزن نسبى قدره ( .) 77.9%
الفقرة (  ) 1والتى نصت على " يستطيع ضبط عمليات اإلشراف المختلفة " احتلت المرتبةالثانية بوزن نسبى قدره (. ) 77.4%
الفقرة (  ) 0والتى نصت على " يوجه مدراء المدارس طبقا لالحتياجات الخاصة بهم "احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبى قدره (. )76.9%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " يبتكر أفكا ار جديدة لمساعدة المرؤوسين كلما دعت الحاجة " ،

على المرتبة األولى حيث حصلت على وزن نسبى مقداره ( ) 77.9%وهى نسبة جيدة وتعبر
عن فعالية جيدة لمدير المنطقة التعليمية  ،لألسباب التالية :

 حرص مديرى المناطق على عدم الظهور بموقف ضعيف ومحرج أمام مرؤوسيهم . ادراك مديرى المناطق بأن التوجيه واالشراف من الوظائف التى تحتل مكانا مهما وأساسيا ،ويدخل فى جميع عمليات القيادة .
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فيما كانت أدنى الفقرات فى مرال التوريه واالشراف كما يلى :
الفقرة (  ) 12والتى نصت على " ينجح في توظيف العالقات االجتماعية لصالح العمل " بوزننسبى (. ) 66.5%
 الفقرة (  ) 12والتى نصت على " يعمل على إيجاد مناخ تعليمي يساعد المرؤوسين علىتحقيق األهداف المنشودة " بوزن نسبى قدره (. ) 67.5%
 الفقرة (  ) 13والتى نصت على " يعتني بسجالت مدراء المدارس والمرؤوسين ومتابعتهالتطوير أدائهم " بوزن نسبى (. ) 69.8%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " ينجح في توظيف العالقات االجتماعية لصالح العمل " على
أدنى الدرجات الى :
كثرة األعمال المقاة على عاتق مديرى المناطق التعليمية  ،مما ينتج ضيق الوقت لنسجعالقات اجتماعية .
 جميع مديرى المناطق من النوع االجتماعى ( ذكور ) عدا مديرة منطقة تعليمية واحدة عينتحديثا  ،ونتيجة لعادات وثقافة المجتمع الفلسطينى يصعب اقامة عالقات اجتماعية مع مديرى
المدارس من النوع االجتماعى ( اناث ) مما اثر على استجابات افراد العينة من ( االناث ) .
 النمط الديكتاتورى الذى يسلكه بعض مديرى المناطق  ،مما يؤثر على اقامة عالقاتاجتماعية سليمة لصالح العمل .
كما يتضح من الجدول أيضا أن الدرجة الكلية لفعالية مدير المنطقة التعليمية فى مجال التوجيه
واالشراف  ،كانت بوزن نسبى مقداره

(72.6%

)

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (الدجنى  ، ) 8010،ودراسة الحديدى (  ، ) 8009ودراسة (عز
الدين . ) 8002،
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د ) مرال تقويم األداء
ردول ( ) 12
اإلحصاءات الوصفية لمرال تقويم األداء
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المرال
تورد لديه معايير مناسبة لتقويم األعمال
اإلدارية والفنية واإلشرافية.

يستند في تقويم مدراء المدارس لى
مسوحات تربوية شاملة للمدرسة .
يتحرى الصد والموضوعية عند تقويم
األداء.

يستفيد م عمليات التقويم في التخطيط
للعام القادم .

ُيررى الدراسات ال ادفة لقياس فعالية
األداء .
يراعى في تقويم المدارس البيئة المدرسية
والفئات العمرية .

يتبنى التقويم المستمر لألداء بشكل
يساعد على التطوير .
يمنح المرؤوسي
بناءة .

تمذية رارعة بصورة

يعتني بتقويم أثر المشاريع المدرسية في
تعلم الطلبة وتحقي األهداف.

بي المطالب الطارئة ومدى االلت ام

االسترابات ( )%بدررة

المتوسط

كبيرة ردا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة ردا

الحسابي

االنحراف
المعيار

الو

النسبي

الترتيب

20.3%

46.0%

14.9%

10.9
%

7.9%

3.60

1.16

72.0%

1

12.4%

46.5%

13.4%

5.0%

22.8%

3.21

1.37

64.2%

10

19.3%

41.6%

12.9%

3.5%

22.8%

3.31

1.43

66.2%

5

19.8%

43.1%

9.9%

6.9%

20.3%

3.35

1.41

67.0%

3

20.3%

41.1%

6.9%

5.4%

26.2%

3.24

1.51

64.8%

7

18.8%

43.1%

13.9%

7.9%

16.3%

3.40

1.33

68.0%

2

21.8%

37.6%

11.9%

8.4%

20.3%

3.32

1.43

66.4%

4

9.9%

53.5%

7.4%

8.9%

20.3%

3.24

1.34

64.8%

8

15.3%

42.1%

17.3%

6.9%

18.3%

3.29

1.33

65.8%

6

13.9%

45.5%

8.4%

12.4
%

19.8%

3.21

1.37

64.3%

9

51.0%

5.4%

5.4%

25.7%

3.19

1.44

63.8%

11

10

ُيوا

بتنفيذ الخطط عند عملية تقويم األداء .

11

يستخدم ن ام المساءلة اإلدارية بفاعلية .

12.4%

12

ُيو ف أنواع التقويم كالقبلي والتكويني
والن ائي في كافة المراالت لتحقي

10.9%

45.0%

12.9%

6.4%

24.8%

3.11

1.39

62.2%

14

األهداف.

يعتمد على أدوات قابلة للقياس في تقويم

10.4%

51.0%

8.4%

6.4%

23.8%

3.18

1.39

63.6%

12

49.5%

9.4%

4.5%

25.7%

3.15

1.41

63.1%

13

17.3%

2.5%

28.2%

2.98

1.35

59.6%

15

11.4%

6.8%

21.6%

3.25

1.24

65.0%

13

األداء .

14

يمتلي م ارات التقويم المناسبة .

10.9%

15

يستخدم أساليب تقنية حديثة في التقويم .

5.0%

47.0%

المحور ككل

14.8%

45.6%

يتضح من الجدول السابق الذى يبين ترتيب فقرات اإلستبانة الموجهة لقياس درجة فعالية القيادة
التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث فى مجال تقويم األداء من وجهة نظر مديرى
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المدارس  ،وقد تراوحت االستجابات مابين (  )59.6%فى أدناها  ،و( )72.0%فى أعالها ،
وقد جاءت درجة الفعالية حسب فقرات االستبانة على النحو التالى :
حصلت (  ) 1فقرات على نسبة مئوية لالستجابات (  ) 72.0%درجة فعالية جيدة. حصلت (  ) 13فقرات على نسبة مئوية لالستجابات تراوحت بين () 68.0% - 62.2%درجة فعالية متوسطة .
 حصلت (  ) 1فقرات على نسبة مئوية لالستجابات (  ) 59.6%درجة فعالية ضعيفة.لم تظهر النتائج نسبة مئوية لالستجابات الجيدة جدا والممتازة لدرجة فعالية مديرى المناطقالتعليمية .
 حصلت جميع الفقرات على نسبة مئوية ( ) 65.0%أى درجة فعالية متوسطة لمديرىالمناطق التعليمية فى مجال التوجيه واالشراف .
ويتضح م الردول رقم (  ) 12اعلى ثالو فقرات فى مرال تقويم األداء كما يلى:
الفقرة (  ) 1والتى نصت على " توجد لديه معايير مناسبة لتقويم األعمال " احتلت المرتبةاألولى بوزن نسبى قدره (.)72.0%
 الفقرة (  ) 2والتى نصت على " يراعى في تقويم المدارس البيئة المدرسية والفئات العمرية "احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبى قدره (. ) 68.0%
 الفقرة (  ) 4والتى نصت على " يستفيد من عمليات التقويم في التخطيط للعام القادم " احتلتالمرتبة الثالثة بوزن نسبى قدره (. ) 67.0%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " توجد لديه معايير مناسبة لتقويم األعمال "  ،على المرتبة

األولى حيث حصلت على وزن نسبى مقداره ( ) 72.0%وهى نسبة جيدة وتعبر عن فعالية
جيدة لمدير المنطقة التعليمية  ،الى :
ان دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث لديها نماذج للتقارير السنوية والنصف سنوية واضحةالمعالم ومحددة القياس .
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 نماذج التقويم أصبحت روتينية اعتاد عليها مديرى المدارس منذ فترة  ،وبينت وجود معاييرموضوعية لتقويم األعمال .
جميع مديرى المناطق من حملة المؤهالت العليا  ،مما ساعد على وضع معايير مناسبة لتقويماألعمال .
فيما كانت أدنى الفقرات فى مرال تقويم األداء كما يلى :
الفقرة (  ) 10والتى نصت على " يستخدم أساليب تقنية حديثة في التقويم " بوزن نسبى(. )59.6%
 الفقرة (  ) 18والتى نصت على " يوظف أنواع التقويم كالقبلي والتكويني والنهائي في كافةالمجاالت لتحقيق األهداف " بوزن نسبى قدره (. ) 62.2%
 الفقرة (  ) 14والتى نصت على " يمتلك مهارات التقويم المناسبة " بوزن نسبى (. )63.1%ويعزو الباحث حصول الفقرة " يستخدم أساليب تقنية حديثة في التقويم " على أدنى الدرجات
أن السبب فى ذلك يعود الى :

-عدم اطالع مديرى المناطق التعليمية على المستجدات التربوية المتلعقة بالتقويم  ،نتيجة

النشغالهم بكثرة األعمال واألعباء .
 عدم خضوع مديرى المناطق التعليمية بوكالة الغوث لبرامج تدريبية ودورات متقدمة . مديرى المناطق التعليمية قد ال يمتلكون المعرفة الكافية أو المهارة الالزمة لذلك . عدم توفر ميزانية مالية لمديرى المناطق التعليمية تساعد فى تغطية المصروفات المالية التىتحتاجها عملية استخدام التقنيات الحديثة فى التقويم .
كما يتضح من الجدول أيضا أن الدرجة الكلية لفعالية مدير المنطقة التعليمية فى مجال تقويم
األداء  ،كانت بوزن نسبى مقداره

(65.0%

)

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (الدجنى  ، )8010،ودراسة (الحديدى  ، )8009،ودراسة (شحادة

 ، )8002 ،ودراسة (عزالدين  ، )8002،فيما تختلف هذه الدراسة مع دراسة (جعفر . )8000،
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النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:
نص سؤال الدراسة الثاني على ما يلي:

هـــل تورـــد فـــرو ذات داللـــة حصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة (  )   0.05بـــي متوســـطات
تقديرات مدير المدارس لمستوى فاعلية القيـادة التربويـة لمـدير منـاط زـ ة التعليميـة بوكالـة
المـــوو تعـــ ى لـــى متميـــرات :النـــوع االرتمـــاعى ،المؤهـــل العلمـــي ،المرحلـــة الدراســـية ،المنطقـــة
التعليمية؟
نتائج الفر

األول:

ينص الفرض األول على ما يلي:

ال تورــد فــرو ذات دال لــة حصــائية عنــد مســتوى داللــة (  )   0.05بــي متوســطات
تقــديرات مــدير المــدارس لمســتوى فاعليــة القيــادة التربويــة لمــدير منــاط ز ـ ة التعليميــة
بوكالة الموو تع ى لى متمير النوع اإلرتماعى ( ذكر –انثى ).
والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار  tلعينتين مستقلتين

Tow

 ، Independent Samples t-testوذلك للتعرف على داللة الفروق بين الذكور واإلناث في
تقديراتهم لمستوى فاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث ،والجدول

التالي يوضح نتائج اختبار :t

جدول ( ) 12

t

اختبار لداللة الفروق في استجابات أفراد العينة لمستوى فاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزة
التعليمية بوكالة الغوث تعزى للنوع االجتماعى للمدير

المرال
فاعلية التخطيط
صناعة القرارات
التوريه واإلشراف
تقويم األداء
االستبيا ككل

النوع
االرتماعى

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيار

ذكور

99

3.95

0.65

ناو

103

3.25

1.03

ذكور

99

3.41

1.08

ناو

103

2.67

1.28

ذكور

99

3.94

0.73

ناو

103

3.33

1.07

ذكور

99

3.61

1.01

ناو

103

2.91

1.34

ذكور

99

3.72

0.82

ناو

103

3.04

1.12

قيمة ""t
**5.73

**4.43

**4.72

**4.15

**4.95
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مستوى
الداللة
دالة عند
٠0٠١
دالة عند
٠0٠١

دالة عند
٠0٠١

دالة عند
٠0٠١

دالة عند
٠0٠١

يتضااح ماان الجاادول السااابق أن المتوسااطات الحسااابية للااذكور بصاافة عامااة اعلااى ماان المتوسااطات
الحساابية لإلناااث ،فقاد بلااغ متوسااط اإلنااث للدرجااة الكلياة لالسااتبيان  ،04.3فااي حاين كااان متوسااط
الااذكور  ،28.3وبصاافة عامااة كاناات جميااع قاايم  tالمحسااوبة دالااة إحصااائيا لصااالح الااذكور ،وفااي

ضوء المعطيات السابقة يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل ،أي انه:

يوج ااد ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى دالل ااة (  )   0.01ب ااين متوس ااطات تق ااديرات
مديري المدارس لمستوى فاعلياة القياادة التربوياة لماديري منااطق غازة التعليمياة بوكالاة الغاوث تعازى

إلى متغيار الناوع االجتمااعى لصاالح الماديرين الاذكور  ،وذلاك فاي جمياع مجااالت االساتبيان ،وفاي
الدرجة الكلية لالستبيان.
ويرى الباحث أن النتيجة السابقة قد تعود إلى:
أن جمي ااع م ااديرى المن اااطق التعليمي ااة بوكال ااة الغ ااوث م اان الن ااوع االجتم اااعى ( ذك ااور ) باس ااتثناءمنطقة تعليمية واحدة تقودها ( أنثى )  ،مماا أثار علاى طبيعاة التواصال واالنساجام والتواصال الغيار
رساامى بااين مااديرى المناااطق التعليميااة ومااديرين الماادارس ماان االناااث  ،والعكااس تمامااا مااع الااذكور
ادى ذلك الى زيادة تواصلهم وانسجامهم مع ماديرى المنااطق وانعكاس ذلاك علاى اساتجاباته لصاالح
المديرين من الذكور .
 أن م ااديرى الم اادارس م اان الن ااوع االجتم اااعى ( ذك ااور ) تت اااح له اام ف اارص التواص اال م ااع م ااديرىالمناااطق التعليميااة خاصااة بعااد انتهاااء فت ارة الاادوام الرساامى وكااذلك اقامااة عالقااات انسااانية ووديااة
بش ااكل أكب اار وأفض اال م اان الم ااديرين (اإلن اااث) نتيج ااة ثقاف ااة المجتم ااع الفلس ااطينى وعادات ااه وتقالي ااده
وكاذلك عاادم تحمال المااديرين الاذكور أعباااء منزلياة  ،ممااا كاان لااه أثار كبياار علاى اسااتجاباتهم اتجاااه
مديرى المناطق التعليمية .
 قااد تكااون العالقااات الشخصااية لهااا تااأثير علااى اسااتجابات افاراد العينااة ماان الااذكور لصااالح مااديرىالمناطق .
وتتفااق هااذه الد ارسااة مااع د ارسااة (قشااطة  ، )8009،ود ارسااة (مغااارى  ، ) 8009 ،ود ارسااة (عااالم،
 ، )8002ود ارساة (علاى  ، )8002 ،ود ارسااة (عاز الاادين ، )8002 ،ود ارساة (عليمااات )8001،

 ،ودراسة (اميلى ) 1999 ،

.

فيماااا تختلا ااف ها ااذه الد ارساااة ما ااع د ارسا ااة (النبياااه  ، )8011،ود ارسا ااة (شا اااهين  ، )8011،ود ارسا ااة
(الاادجنى  ، )8010،ود ارسااة (أبااو زعيتاار ، )8009 ،ود ارسااة (الحدياادى ، )8009 ،ود ارسااة (أبااو
ختلة  ، )8002 ،ودراسة (شحادة  ، )8002،ودراسة (بلبيسى . )8002،
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نتائج الفر

الثاني:

ينص الفرض الثاني على ما يلي:

ال تورد فرو ذات داللة حصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بي متوسـطات تقـديرات
مـدير المـدارس لمسـتوى فاعليـة القيـادة التربويـة لمـدير منـاط زـ ة التعليميـة بوكالـة المــوو
تع ى لى متمير المؤهل العلمي للمدير.
والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار  tلعينتين مستقلتين

Tow

 ، Independent Samples t-testوذلك للتعرف على داللة الفروق في تقديرات مديري

المدارس لمستوى فاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى للمؤهل
العلمي ،والجدول التالي يوضح نتائج اختبار :t
ردول ( ) 11
اختبار  tلداللة الفروق في استجابات أفراد العينة لمستوى فاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزة
التعليمية بوكالة الغوث تعزى للمؤهل العلمي للمدير

المرال
فاعلية التخطيط
صناعة القرارات
التوريه واإلشراف
تقويم األداء
االستبيا ككل

المتوسط

االنحراف

المؤهل

الحسابي

المعيار

بكالوريوس

143

3.51

0.96

دراسات عليا

59

3.78

0.83

بكالوريوس

143

2.95

1.25

دراسات عليا

59

3.25

1.19

بكالوريوس

143

3.54

1.01

دراسات عليا

59

3.85

0.81

بكالوريوس

143

3.16

1.26

دراسات عليا

59

3.47

1.17

بكالوريوس

143

3.29

1.07

دراسات عليا

59

3.58

0.95

العلمي

العدد

قيمة ""t

مستوى
الداللة

-1.88

غير دالة

-1.55

غير دالة
دالة عند

*-2.10

٠0٠٥

-1.60

غير دالة

-1.85

غير دالة

يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لحملاة الد ارساات العلياا بصافة عاماة اعلاى مان
المتوسطات الحساابية لحملاة البكاالوريوس ،إال أن هاذه المتوساطات كانات دالاة إحصاائيا فاي مجاال

التوجيه واإلشراف ،فاي حاين لام يظهار اختباار  tوجاود فاروق دالاة إحصاائيا فاي المجااالت األخارى
والدرجة الكلية لالستبيان ،وبالتالي يمكن الوصول للنتيجة التالية:

*توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى داللااة (  )   0.05بااين متوسااطات تقااديرات

مديري المدارس لمستوى فاعلياة القياادة التربوياة لماديري منااطق غازة التعليمياة بوكالاة الغاوث تعازى

إل ااى متغي اار المؤه اال العلم ااي لص ااالح الم ااديرين حمل ااة الد ارس ااات العلي ااا ،وذل ااك ف ااي مج ااال التوجي ااه
واإلشراف.
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ويعزو الباحث وجود فروق دالة إحصائيا تعزى للمؤهل العلمى لصالح المديرين حملة الدراسات
العليا في مجال التوجيه واإلشراف  ،بأن ارتفاع المؤهل العلمى للفرد قد يجعله أقدر على الحكم
على ممارسات اآلخرين  ،خاصة اذا ما كانت تلك الممارسات توجيهيه واشرافيه ،و أن حملة
المؤهالت العليا لديهم فهم أوضح والمام أكبر فى هذا المجال ولديهم رؤية أكثر شمولية وأكثر

تطو ار والماما بمتطلبات وكفايات واحتياجات التوجيه واالشراف خاصة في ظل عصر المعرفة
والتكنولوجيا بينما قد يغيب هذا كله عن أصحاب المؤهالت الدنيا ،إلى جانب أن حملة
الماجستير اتيحت الفرصة لهم باإلطالع الواسع خالل مراحلهم الدراسية العليا  ،وبناء على

ماسبق يستطيع الباحث القول بأن ارتفاع المؤهل العلمى للفرد يكسبه بعدا أعمق وأدق فى الحكم
على ممارسات اآلخرين خاصة فى مجال التوجيه واإلشراف  ،وألن قدرتهم على التمييز أعلى من
قدرة أصحاب المؤهل الجامعي ،وهذا حسب اعتقاد الباحث – ادى الى وجود فروق دالة إحصائيا

تعزى للمؤهل العلمى لصالح المديرين حملة الدراسات العليا في مجال التوجيه واإلشراف .

*التوجاد فاروق ذات داللااة إحصاائية عنااد مساتوى داللاة (  )   0.05بااين متوساطات تقااديرات
مديري المدارس لمستوى فاعلياة القياادة التربوياة لماديري منااطق غازة التعليمياة بوكالاة الغاوث تعازى
إلااى متغياار المؤهاال العلمااي ،وذلااك فااي مجاااالت فاعليااة التخطاايط وصااناعة الق ا اررات وتقااويم األداء
وفي الدرجة الكلية لالستبيان.

ويعازو الباحااث عاادم وجاود فااروق دالااة احصااائيا تعازى لمتغياار المؤهاال العلماى فااي مجاااالت فاعليااة
التخطيط وصناعة الق اررات وتقويم األداء وفي الدرجة الكلية لالستبيان قد تعود الى :
تشااابه ظااروف العماال التااى يتعاارض لهااا المااديرين علااى مختلااف مااؤهالتهم العلميااة  ،ويتعرضااونإلجراءات ادارية متشابهة  ،وعملهم فى مناخ تربوى واحد .
 أن مس ااتوى األداء لم ااديرى المن اااطق ف ااى مج اااالت التخط اايط وص ااناعة القا ا اررات وتق ااويم األداء ،يشعر به جمياع ماديرى المادارس بانفس الدرجاة خاصاة باأن هاذه المجااالت تتعلاق بشاكل كبيار فاى
األعمال اإلدارية التى يراها المديرين وبغض النظر عن المؤهالت العلمية بانفس الدرجاة ويحكماون
فى ضوئها على مستوى األداء اإلدارى .
 مياال ادارة دائ ارة التربي ااة والتعلاايم بوكالااة الغ ااوث الااى المركزيااة الش ااديدة ومحدوديااة الص ااالحياتالممنوحااة لمااديرى المناااطق التعليميااة ممااا أثاار علااى أداء مااديرى المناااطق التعليميااة وجعاال مسااتوى
األداء متقارب لديهم .
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 قد يكون التوساع فاى إساتحداث منااطق تعليمياة جديادة ماؤخ ار ماع تعياين ماديرين منااطق جادد لامتظه اار بص ااماتهم بع ااد مم ااا أث اار اس ااتجابات افا اراد العين ااة وبالت ااالى النتيج ااة الكلي ااة له ااذه المج اااالت .
وتتف ااق ه ااذه الد ارس ااة م ااع د ارس ااة (ال اادجنى ، )8010،ود ارس ااة (الحدي اادى  ، )8009،ود ارس ااة (أب ااو
ختل ا ااة ، )8002 ،ود ارساا ااة (أب ا ااو عيشاا ااة ، )8002،ود ارساا ااة (بلبيس ا ااى ، )8002،ود ارساا ااة (كلا ا ااخ
 ، )8000،ودراسة (عز الدين ، )8002 ،ودراسة (الكريدا . )8004 ،
فيم ااا تختل ااف ه ااذه الد ارس ااة م ااع د ارس ااة (النبي ااه  ، )8011،ود ارس ااة (ش ااحادة ، )8002 ،ود ارس ااة
(الصبرى ، )8009 ،ودراسة (عالم. )8002 ،
نتائج الفر

الثالو:

ينص الفرض الثالث على ما يلي:

ال تورد فرو ذات داللة حصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بي متوسـطات تقـديرات
مـدير المـدارس لمسـتوى فاعليـة القيـادة التربويـة لمـدير منـاط زـ ة التعليميـة بوكالـة المــوو
تع ى لى متمير المرحلة الدراسية (مدرسة ابتدائية ،مدرسة عدادية).
والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار  tلعينتين مستقلتين

Tow

 ، Independent Samples t-testوذلك للتعرف على داللة الفروق في تقديرات مديري

المدارس لمستوى فاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى للمرحلة
الدراسية ،والجدول التالي يوضح نتائج اختبار :t
جدول ( ) 12
اختبار  tلداللة الفروق في استجابات أفراد العينة لمستوى فاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق غزة
التعليمية بوكالة الغوث تعزى للمرحلة الدراسية

المرال
فاعلية التخطيط
صناعة القرارات
التوريه واإلشراف
تقويم األداء
االستبيا ككل

المتوسط

االنحراف

المرحلة

الحسابي

المعيار

ابتدائي

121

3.56

0.89

عداد

81

3.64

1.00

ابتدائي

121

2.97

1.27

عداد

81

3.14

1.20

ابتدائي

121

3.61

0.94

عداد

81

3.66

1.01

ابتدائي

121

3.16

1.26

عداد

81

3.38

1.21

ابتدائي

121

3.32

1.03

عداد

81

3.45

1.06

الدراسية

العدد
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قيمة ""t

مستوى
الداللة

-0.54

غير دالة

-0.98

غير دالة

-0.34

غير دالة

-1.23

غير دالة

-0.85

غير دالة

يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لمديري المادارس االبتدائياة بصافة عاماة أعلاى
ارق إلاى
من المتوساطات الحساابية لماديري المادارس اإلعدادياة ،إال أن فاروق هاذه المتوساطات لام ت َ
مس ااتوى الدالل ااة اإلحص ااائية ف ااي جمي ااع المج اااالت وف ااي الدرج ااة الكلي ااة لالس ااتبيان حي ااث ل اام يظه اار

اختبار  tوجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات ،وبالتالي يمكن الوصول للنتيجة التالية:

*التوجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عنااد مساتوى داللاة (  )   0.05باين متوساطات تقااديرات

مديري المدارس لمستوى فاعلياة القياادة التربوياة لماديري منااطق غازة التعليمياة بوكالاة الغاوث تعازى

إلى متغير المرحلة الدراسية ،وذلك في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية لالستبيان.

ويعـ و الباحـو عادم وجاود فاروق دالاة احصاائيا تعازى لمتغيار المرحلاة الد ارساية ( مدرساة ابتدائيااة
– مدرسة اعدادية )  ،وذلك فاي جمياع المجااالت وفاي الدرجاة الكلياة لالساتبيان قاد يكاون لألساباب
التالية :
-أن جميااع مااديرين الماادارس االبتدائيااة واالعداديااة يعيشااون فااى مجتمااع واحااد وبيئااة أداريااة وتربويااة

واحدة ( محافظات غزة ) .

 مصادر التعليماات واللاوائح والانظم لماديرى الماادارس اإلعدادياة واالبتدائياة واحاد ويتمثال فااى ادارةدائارة التربياى والتعلاايم بوكالاة الغاوث  ،فيمااا قاد يقتصاار دور ماديرى المنااطق التعليميااة علاى متابعااة

التنفيذ فقط .

 جميااع المهااام والمسااؤوليات المنوطااة للماادير واحاادة متمثلااة فااي جميااع الماادارس ( ذكااور واناااث )ويقوم به المديرون على اختالف نوعهم االجتماعى .

 -قلااة ثقااة مااديرى الماادارس االبتدائيااة واالعداديااة بمااديرى المناااطق التعليميااة إلدراكهاام بااأن الساالطة

العليا تتبع الدارة دائرة التربية والتعليم التى تميل الى المركزية الشديد .
 مديرى المناطق لم يتلقوا دورات وبا ارمج تدريباة خاصاة تتعلاق بالمهاام الوظيفياة خاصاة التخطايطوصااناعة الق ا اررات والتوجيهواالش اراف وتقااويم األداء لماادير المنطقااة التعليميااة لرفااع كفاياااتهم ولهااذا
فمعظم مديرى التعليم متقاربى فى مستوى المعرفة واألداء .

وتتفااق هااذه الد ارسااة مااع د ارسااة (شاااهين  ) 8011،التااى أكاادت بأنااه ال توجااد فااروق دالااة إحصااائيا
بااين متوسااطات درجااات تقاادير المااديرين الجاادد لحاجاااتهم لتنميااة مهاااراتهم القياديااة تعاازي لمتغياار
المرحلة الدراسية .
نتائج الفر

الرابع:

ينص الفرض الرابع على ما يلي:

ال تورد فرو ذات داللة حصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بي متوسـطات تقـديرات
مـدير المـدارس لمسـتوى فاعليـة القيـادة التربويـة لمـدير منـاط زـ ة التعليميـة بوكالـة المــوو
تع ى لى متمير المنطقة التعليمية.
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والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي One Way
 ، Anovaوذلك للتعرف على داللة الفروق في تقديرات مديري المدارس لمستوى فاعلية القيادة
التربوية لمديري مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى للمنطقة التعليمية ،والجدول التالي

يوضح ذلك:

ردول ( ) 12
اختبار  ANOVAلداللة الفروق في استجابات أفراد العينة لمستوى فاعلية القيادة التربوية لمديري مناطق
غزة التعليمية بوكالة الغوث تعزى للمنطقة التعليمية
المرال

فاعلية التخطيط

صناعة الق اررات

التوريه واإلشراف

تقويم األداء

االستبيا ككل

متوسط

مصدر التباي

مرموع المربعات

دررات الحرية

بي المرموعات

6.71

10

0.67

داخل المرموعات

168.53

191

0.88

المرموع

175.24

201

بي المرموعات

5.96

10

0.60

داخل المرموعات

302.74

191

1.59

المرموع

308.70

201

بي المرموعات

8.22

10

0.82

داخل المرموعات

179.29

191

0.94

المرموع

187.51

201

بي المرموعات

12.05

10

1.20

داخل المرموعات

296.40

191

1.55

المرموع

308.45

201

بي المرموعات

6.34

10

0.63

داخل المرموعات

211.75

191

1.11

المرموع

218.08

201

المربعات

قيمة F

0.760

0.376

0.876

0.776

0.572

الداللة

اإلحصائية
زير دالة

زير دالة

زير دالة

زير دالة

زير دالة

ارق إلاى مساتوى الداللاة اإلحصاائية فاي
يتضح مان الجادول الساابق أن فاروق هاذه المتوساطات لام ت َ
جميع المجاالت وفي الدرجاة الكلياة لالساتبيان حياث لام يظهار اختباار  ANOVAوجاود فاروق دالاة
إحصائيا بين المتوسطات ،وبالتالي يمكن الوصول للنتيجة التالية:

*ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مساتوى داللاة (  )   0.05باين متوساطات تقاديرات
مديري المدارس لمستوى فاعلياة القياادة التربوياة لماديري منااطق غازة التعليمياة بوكالاة الغاوث تعازى
إلى متغير المنطقة التعليمية ،وذلك في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية لالستبيان.
ويعزو الباحث أن النتيجة السابقة قد تعود إلى:

ميال ادارة دائارة التربياة والتعلايم الاى المركزياة الشاديدة  ،فجمياع المنااطق التعليمياة تخضاع لساالطةو رئاسة برنامج التربياة والتلعايم بوكالاة الغاوث  ،ولايس مان حقهاا أن تتخاذ ق ارراتهاا بماا يتناساب ماع
ظروف العمل التى تناسبهم .
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إن الظ ااروف متش ااابهة ل اادى م ااديري الم اادارس ف ااى جمي ااع المن اااطق التعليمي ااة وأن المس اااحة ب ااينمحافظات غزة محدودة .
 الصعوبات التى تواجه مديرى المناطق التعليمية تكاد تكون متشابهة لحد كبير . أن المناطق التعليمية تعيش أوضاعا وظروفا اقتضادية ومناخ تعليمى واحد . قل ااة خبا ارة معظ اام م ااديرى المن اااطق التعليمي ااة ف ااى مه ااام الوظيفي ااة الجدي اادة نتيج ااة لحداث ااة نظ ااامالمناطق التعليمية بوكالة الغوث الدولية فى محافظات غزة .
محدودي ااة الص ااالحيات الممنوح ااة لجمي ااع م ااديرى المن اااطق التعليمي ااة  ،مم ااا س اااهم ف ااى ض ااعفالجوانب االبتكارية واالبداعية لدى جميع المديرين .
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (شااهين  ، ) 8011،ود ارساة (أباو زعيتار  ، ) 8009،ود ارساة
(أبااو عيشااة ، ) 8002 ،ود ارسااة (بلبيسااى  ، ) 8002 ،ود ارسااة (كلااخ  ، ) 8000 ،فيمااا تختلااف
مع دراسة (على  ، ) 8002 ،ودراسة (عز الدين ) 8002 ،
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النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالو:
نص سؤال الدراسة الثالث على ما يلي:
ما الصعوبات التي تحـد مـ فاعليـة القيـادة التربويـة مـ ور ـة ن ـر مـدير المنـاط التعليميـة
بمحاف ات ز ة ؟
وقااام الباحااث باإلجابااة عاان هااذا الس اؤال ماان خااالل تحلياال نتااائج اسااتبيان الصااعوبات بعااد تطبيقااه

علااى مااديري المناااطق التعليميااة بوكالااة الغااوث حيااث قااام بحساااب المتوسااطات والتك ا اررات واألوزان
النسبية لكل فقرة من فقرات االستبيان ،والجداول التالية توضح ذلك:
أوالً :االستبيا ككل

ردول ( ) 20
اإلحصاءات الوصفية لمجالي االستبيان ككل

م

المرال

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيار

الو

النسبي

الترتيب

1

صعوبات فاعلية التخطيط

3.35

0.53

67.0%

1

8

صعوبات صناعة الق اررات

3.34

0.60

66.8%

1

3

صعوبات التوريه واإلشراف

3.87

0.72

77.3%

1

4

صعوبات تقويم األداء

3.65

0.81

73.0%

2

االستبيا ككل

3.55

0.63

71.0%

شكل ( ) 2
األو ا النسبية لمراالت االستبيا

يتضااح ماان الجاادول السااابق أن مجااال صااعوبات التوجيااه واإلش اراف حصاال علااى أعلااى وزن نساابي
( ،)%3.22تاااله مجااال صااعوبات تقااويم األداء بااوزن نساابي بلااغ ( ،)%0.23ثاام صااعوبات فاعليااة
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التخطاايط بااوزن نساابي ( )%22وأخي ا ار صااعوبات صااناعة الق ارار بااوزن نساابي ( ،)%2.22وبصاافة
عام ااة بلا ااغ الا ااوزن النسااابي لالس ااتبيان ككااال ( )%21وها ااو مؤشااار ي اادل علا ااى ارتفااااع فا ااي مسا ااتوى
الصااعوبات التااي تحااد ماان فاعليااة القيااادة التربويااة لمااديري مناااطق غازة التعليميااة بوكالااة الغااوث ماان
وجهااة نظاارهم ،هااذه النتيجااة وكمااا ي ارهااا الباحااث جاااءت متوافقااة مااع الواقااع الااذى يشااير إلااى ساايادة
ثقافااة إداريااة قائمااة علااى الساالطة المسااتمدة ماان النظااام والبعااد عاان الرؤيااة القائمااة علااى التااأثير فااي
اآلخا ارين  ،باإلض ااافة إل ااى افتق ااار دائا ارة التربي ااة والتعل اايم بوكال ااة الغ ااوث وم ااديرى الن اااطق التعليمي ااة
لمهاارة التشااركية ،لاذلك فهام بحاجاة لتغييار األدوار التقليدياة وأتبااع أسااليب وسالوكيات تشاجع علاى
تمكاين الماوظفين العااملين ،وتفاويض السالطات ،وتعزياز قادرات المرؤوساين علاى التفكيار بمفاردهم،
وتشا ااجيعهم

علا ااى طااارح أفكا ااار جديااادة وابداعيا ااة .وان إفسااااح المجاااال أما ااام ماااديرى المنا اااطق و

المرؤوسين للمشاركة فاي صانع القا اررات يعاد مصاد ار مان مصاادر الادعم المعناوي لهام ،األمار الاذي
يجعلهاام يحسااون بقيمااتهم وانسااانيتهم ويساااعدهم علااى االجتهاااد فااي طاارح األفكااار التااي ماان شااأنها
تحسين ممارساتهم وترفع من فعاليتهم وكفاءتهم .
ويعزو الباحث هذه الدرجة الكلية من الصعوبات  ،قد تعود إلى األسباب التالية :
حداثة التجربة وهى استحداث نظام المناطق التعليمية بوكالة الغوث  ،وتواصل المركزيةالشديدة إلدارة التربية والتعليم بوكالة الغوث ادى الى ارتفاع فى درجة الصعوبات .
 نقص الكادر الفنى واإلدارى فى المناطق التعليمية  ،وبشكل خاص عدم تعيين نائب فنىونائب ادارى فى كل منطقة لمساعدة مديرى المناطق التعليمية فى تأديه أدوارهم .
 عدم خضوع مديرى المناطق التعليمية لبرامج تأهيلية وتدريبية تساعدهم على التغلب علىالصعوبات التى تواجههم وتحد من فعاليتهم .
 -عدم تخصيص موازنة مالية مستقلة لمديرى المناطق التعليمية .
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ثانياً :صعوبات فاعلية التخطيط

ردول ( ) 21

اإلحصاءات الوصفية لمرال صعوبات فاعلية التخطيط
المتوسط

االنحراف

الو

الحسابي

المعيار

النسبي

3.67

0.71

73.3%

3

2

ميل دارة دائرة التربية والتعليم لى المرك ية الشديدة .

3.67

1.12

73.3%

4

3

محدودية الصالحيات الممنوحة لمدير المنطقة التعليمية .

3.78

0.83

75.6%

2

4

ورود مدارس مستأررة تعمل بالفترة المسائية بشكل دائم .

2.44

1.33

48.9%

15

5

زياب ن ام يساعد على توفير البيانات والمعلومات للتخطيط .

3.22

1.09

64.4%

8

3.67

1.00

73.3%

5

3.11

0.78

62.2%

11

عدم ورود خطة ستراتيرية لدائرة التربية والتعليم يتم في ضوءها

3.22

0.97

64.4%

9

عدم ورود موا نة مالية معتمدة لمديرى المناط التعليمية .

4.22

0.83

84.4%

1

تمير ال روف واألحوال قبل انت اء الخطة الموضوعة أو أثناء تنفيذها

3.56

1.01

71.1%

6

11

صعوبة تحليل البيئة الخاررية للمنطقة التعليمية .

3.00

1.00

60.0%

12

12

عدم توفر القوى البشرية المدربة على التخطيط .

3.56

1.13

71.1%

7

13

تنوع البيئة الخاررية فى المنطقة التعليمية الواحدة .

3.22

0.97

64.4%

10

14

تداخل مرحلتي مختلفتي بالمدرسة الواحدة .

3.00

0.71

60.0%

13

15

عدم استقرار التن يم داخل المنطقة التعليمية .

2.89

0.78

57.8%

14

3.35

0.53

67.0%

المرال

م

يادة عدد الطالب وقلة األبنية المدرسية .

1

6
7
8
9
10

زياب الحواف المادية والمعنوية التي تشرع العاملي

في المنطقة

التعليمية على المشاركة فى التخطيط .
زمو

ورمود أن مة ولوائح دائرة التربية والتعليم .

بناء خطط المناط التعليمية .

.

المحور ككل

الترتيب

يتضح من الجدول السابق الذى يبين ترتيب فقرات اإلستبانة الموجهة لمعرفة درجة الصعوبات
التى تحد من فعالية القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث فى مجال
التخطيط من وجهة نظر مديرى المناطق  ،وقد تراوحت االستجابات مابين (  )48.9%فى
أدناها  ،و( )84.4%فى أعالها .
ويتضح م الردول رقم (  ) 21اعلى ثالو فقرات شيوعاً فى صعوبات التخطيط كما يلى:

-الفقرة (  ) 9والتى نصت على " عدم وجود موازنة مالية معتمدة لمديرى المناطق التعليمية "

احتلت المرتبة األولى بوزن نسبى قدره (.)84.4%
 الفقرة (  ) 3والتى نصت على " محدودية الصالحيات الممنوحة لمدير المنطقة التعليمية "احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبى قدره (. ) 75.6%
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 الفقرة ( 1و ) 8والتى نصت على " ميل إدارة دائرة التربية والتعليم إلى المركزية الشديدةاحتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبى قدره (. )73.3%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " عدم وجود موازنة مالية معتمدة لمديرى المناطق التعليمية " ،
على المرتبة األولى حيث حصلت على وزن نسبى مقداره ( ) 84.4%قد يعود لألسباب التالية:
حداثة التجربة وهى استحداث نظام المناطق التعليمية بوكالة الغوث  ،ومارافقها من قصور فىبعض المفاهيم المتعلقة بها ومنها عدم تخصيص ميزانية مالية لها .
 ميل وكالة الغوث الدولية الى المركزية الشديدة ومحدودية الصالحيات الممنوحة لمديرىالمناطق فى كافة الجوانب .
 الضائقة المالية التى تعانى منها وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة  ،والتى ادت الى الغاءالعديد من البرامج واالنشطة كالعاب الصيف .
 وجود مركز التطوير التربوى التابع لوكالة الغوث الدولية والذى يتكفل باقامة الدورات واألنشطةالمختلفة للمرؤوسين .
 توفير وكالة الغوث الدولية لمعظم الموارد المالية التى تتطلبها المدارس .فيما كانت أدنى الفقرات شيوعاً فى مرال صعوبات التخطيط كما يلى :

-الفقرة (  ) 4والتى نصت على " وجود مدارس مستأجرة تعمل بالفترة المسائية بشكل دائم " بوزن

نسبى (. ) 48.9%
 الفقرة (  ) 10والتى نصت على " عدم استقرار التنظيم داخل المنطقة التعليمية " بوزن نسبىقدره (. ) 57.8%
الفقرة (  ) 14والتى نصت على " تداخل مرحلتين مختلفتين بالمدرسة الواحدة " بوزن نسبى(. ) 60.0%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " وجود مدارس مستأجرة تعمل بالفترة المسائية بشكل دائم " على
أدنى الدرجات أن السبب فى ذلك قد يرجع الى :

 -أن المدارس المستأجرة التى تعمل بالفترة المسائية بشكل دائم عددها قليل جدا وتوجد فى بعض

المناطق التعليمية .
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 ال توجد مدارس مستأجرة فى مناطق تعليمية أخرى تابعة لوكالة الغوث مما كان له اثر فىاستجابات أفراد العينة .
كما يتضح م الردول أيضا أن الدرجة الكلية فى مجال صعوبات التخطيط

 ،كانت

بوزن

نسبى مقداره () 67.0%

ثالثاً :صعوبات صناعة القرار

ردول ( ) 22

اإلحصاءات الوصفية لمرال صعوبات صناعة القرار
المتوسط

االنحراف

الو

الحسابي

المعيار

النسبي

1

انفراد دارة دائرة التربية والتعليم بعملية صناعة الق اررات .

4.00

0.87

80.0%

1

2

قلة اهتمام دارة دائرة التربية والتعليم بآراء مدير المناط .

3.33

0.87

66.7%

10

3

عدم ورود رؤية واضحة لدائرة التربية والتعليم .

2.67

0.50

53.3%

13

4

ضعف مشاركة المرؤوسي في المنطقة التعليمية بصناعة الق اررات .

3.56

0.73

71.1%

5

5

مقاومة التميير م المرؤوسي في المنطقة التعليمية .

3.44

0.88

68.9%

6

6

عدم تحديد األهداف بدقة .

3.00

1.00

60.0%

12

7

تشويش المعلومات وعدم صحت ا .

3.44

0.88

68.9%

6

8

الثقافة السائدة فى البيئة الخاررية للمنطقة التعليمية .

3.67

0.87

73.3%

4

9

عدم تقيد المرؤوسي في المنطقة التعليمية بالتسلسل اإلدار

3.44

0.88

68.9%

6

عدم تف م المرؤوسي لحرم المسئوليات الملقاة على مدير المنطقة .

3.78

0.97

75.6%

3

قلة الصالحيات الممنوحة لمدير المنطقة مقابل المسؤوليات الملقاة

4.00

1.00

80.0%

1

اإلدارة العليا لدائرة التربية

3.33

1.22

66.7%

10

13

عدم المقدرة على تحديد البدائل المناسبة .

2.44

1.13

48.9%

15

14

ضي الوقت و السرعة المطلوبة فى صناعة القرار .

3.44

1.13

68.9%

6

15

عدم مناسبة القرار للموقف االدارى .

2.56

0.88

51.1%

14

3.34

0.60

66.8%

م

10
11

12

المرال

على عاتقه.
اصطدام ق اررات مدير المنطقة برف
والتعليم

المحور ككل

الترتيب

يتضح من الجدول السابق الذى يبين ترتيب فقرات اإلستبانة الموجهة لمعرفة درجة الصعوبات
التى تحد من فعالية القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث فى مجال
صناعة الق اررات من وجهة نظر مديرى المناطق  ،وقد تراوحت االستجابات مابين ( )48.9%
فى أدناها  ،و( )80.0%فى أعالها .
ويتضح م الردول رقم (  ) 22اعلى ثالو فقرات شيوعاً فى صعوبات صناعة الق اررات كما
يلى:
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الفقرة (  ) 1والتى نصت على " انفراد إدارة دائرة التربية والتعليم بعملية صناعة الق اررات "احتلت المرتبة األولى بوزن نسبى قدره (. ) 80.0%
الفقرة (  ) 11والتى نصت على " قلة الصالحيات الممنوحة لمدير المنطقة مقابل المسؤولياتالملقاة على عاتقه " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبى قدره () 80.0%
الفقرة (  ) 10والتى نصت على " عدم تفهم المرؤوسين لحجم المسئوليات الملقاة على مديرالمنطقة " احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبى قدره (. ) 75.6%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " انفراد إدارة دائرة التربية والتعليم بعملية صناعة الق اررات "
والفقرة " قلة الصالحيات الممنوحة لمدير المنطقة مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقه "  ،على
المرتبة األولى حيث حصلت على وزن نسبى مقداره ( ، ) 80.0%قد تعود لألسباب التالية :
-المركزية الشديدة لدائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث .

 محدودية الصالحيات الممنوحة لمديرى المناطق التعليمية . قلة ثقة إدارة التربية والتعليم بوكالة الغوث بمديرى المناطق التعليمية . ضعف أداء ومهارة مديرى المناطق فى عملية صناعة الق اررات . مقاومة المرؤوسين فى المناطق التعليمية لق اررات مديرى المناطق التعليمية .فيما كانت أدنى الفقرات شيوعاً فى مرال صعوبات صناعة الق اررات كما يلى :

-الفقرة (  ) 13والتى نصت على " عدم المقدرة على تحديد البدائل المناسبة " بوزن نسبى

(. ) 48.9%
 الفقرة (  ) 10والتى نصت على " عدم مناسبة القرار للموقف االدارى " بوزن نسبى قدره(51.1%

).

 الفقرة (  ) 3والتى نصت على " عدم وجود رؤية واضحة لدائرة التربية والتعليم " بوزن نسبى(. ) 53.3%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " عدم المقدرة على تحديد البدائل المناسبة " على أدنى الدرجات
أن السبب فى ذلك قد يعود الى :
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 المؤهالت التربوية العلمية العالية لجميع مديرى المناطق التعليمية مكنتهم من الفهمالواضح لخطوات عملية صناعة الق اررات .
 المواقف االدارية الكثيرة التى تعرض لها مديرى المناطق التعليمية خالل أعمالهم السابقةفى االدارة المدرسية واالشراف التربوى  ،أعطتهم القدرة على تمميز وتحديد البدايل المناسبة
 الق اررات معظمها تأتى جاهزة فى صورة نشرات وتعميمات من دائرة التربية والتعليم ،ويطلب من مديرى المناطق التقيد بتنفيذها  ،وبالتالى عدم مشاركتهم فى صناعتها والمرور
بمرحلة تحديد البدائل المناسبة .
كما يتضح م الردول أيضا أن الدرجة الكلية فى مجال صعوبات صناعة الق اررات

 ،كانت

بوزن نسبى مقداره () 66.8%

رابعاً :صعوبات التوريه واإلشراف

ردول ( ) 23

اإلحصاءات الوصفية لمرال صعوبات التوريه واإلشراف
المتوسط

االنحراف

الو

الحسابي

المعيار

النسبي

4.78

0.67

95.6%

1

2

شخصنه المرؤوسي لعملية اإلشراف والتوريه .

3.78

1.09

75.6%

8

3

ضعف مشاركة مدير المدارس في دورهم كمشرفي مقيمي .

3.67

1.12

73.3%

10

األساليب اإلشرافية.

3.89

0.78

77.8%

6

الروح المعنوية لدى المرؤوسي في المنطقة التعليمية.

3.33

1.32

66.7%

15

قلة الدورات التدريبية المخصصة لرفع الكفاءة اإلش ارفية لدى

4.00

1.12

80.0%

4

تأخر ملء الشوازر الو يفية في المنطقة التعليمية حتى وقت متأخر

3.56

1.24

71.1%

12

اشتراي معلمي م في دورات خالل أيام

3.67

0.71

73.3%

10

زياب العمل بروح الفري الواحد بي مشرفي المنطقة التعليمية .

4.00

1.00

80.0%

4

10

تعدد فترات الدوام والعمل على فترتي خالل العام الدراسي .

3.78

1.09

75.6%

8

11

قلة وانعدام العال وات التشريعية للمرؤوسي .

3.89

0.93

77.8%

6

12

ضعف االنتماء عند المرؤوسي .

3.56

1.01

71.1%

12

13

ضعف م ارات المرؤوسي تعي عملية االشراف والتطوير .

3.56

1.01

71.1%

12

كثرة التعميمات والق اررات بشكل يرعل متابعة تنفيذها يتطلب وقتا

4.33

0.87

86.7%

2

م

1

4
5
6

7

8
9

14

المرال
كثرة األعمال التي ي ُكلف ب ا مديرو المناط التعليمية

قلة المخصصات المالية الال مة لتنفيذ بع
انخفا

المشرفي التربويي .
م العام الدراسي .
تذمر مدير المدارس م
التدريس .

ور دا على حساب األعمال األخرى .
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الترتيب

م

15

المرال
تمليب دائرة التربية والتعليم للعمل اإلدار على العمل الفني .
المحور ككل

المتوسط

االنحراف

الو

الحسابي

المعيار

النسبي

4.22

0.97

84.4%

3.87

0.72

77.3%

الترتيب

3

يتضح من الجدول السابق الذى يبين ترتيب فقرات اإلستبانة الموجهة لمعرفة درجة الصعوبات
التى تحد من فعالية القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث فى مجال
التوجيه واالشراف من وجهة نظر مديرى المناطق  ،وقد تراوحت االستجابات مابين ( )66.7%
فى أدناها  ،و( )95.6%فى أعالها .
ويتضح م الردول رقم (  ) 23اعلى ثالو فقرات شيوعاً فى صعوبات التوريه واالشراف كما
يلى:

الفقرة (  ) 1والتى نصت على " كثرة األعمال التي يكلف بها مديرو المناطق التعليمية " احتلتالمرتبة األولى بوزن نسبى قدره (. ) 95.6%
 الفقرة (  ) 14والتى نصت على " كثرة التعميمات والق اررات بشكل يجعل متابعة تنفيذها يتطلبوقتا وجهدا على حساب األعمال األخرى " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبى قدره () 86.7%
 الفقرة (  ) 10والتى نصت على " تغليب دائرة التربية والتعليم للعمل اإلداري على العمل الفني" احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبى قدره (. )84.4%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " كثرة األعمال التي يكلف بها مديرو المناطق التعليمية "  ،على
المرتبة األولى حيث حصلت على وزن نسبى مقداره ( ، )95.6%قد يعود الى :
-عدم وجود نائب فنى ونائب ادارى لمساعدة مدير المنطقة التعليمية .

 تعدد البرامج والمبادرات التى اطلقتها دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث  ،مما يتطلب مجهوداكبي ار لمتابعتها من قبل مديرى المناطق التعليمية .
 كثرة المدارس فى المنطقة التعليمية الواحدة .فيما كانت أدنى الفقرات شيوعاً فى مرال صعوبات التوريه واالشراف كما يلى :

-الفقرة (  ) 0والتى نصت على " انخفاض الروح المعنوية لدى المرؤوسين في المنطقة التعليمية

" بوزن نسبى (. )66.7%
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 الفقرة (  ) 2والتى نصت على " تأخر ملء الشواغر الوظيفية في المنطقة التعليمية حتىوقت متأخر من العام الدراسي " و الفقرة " ضعف االنتماء عند المرؤوسين " والفقرة " ضعف
مهارات المرؤوسين تعيق عملية االشراف والتطوير " بوزن نسبى قدره (. )71.1%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " انخفاض الروح المعنوية لدى المرؤوسين في المنطقة التعليمية "
على أدنى الدرجات قد يعود الى :

االستقرار المالى للمرؤوسين عبر توفير مستوى الئق من الرواتب دون تأخير وانقطاع. النمط االدارى التى تتبعه دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث .-تفعيل دائرة التربية والتعليم لعملية االتصال والتواصل مع المرؤوسين وذلك من خالل اتجاهات

االتصال المفتوحة مما ادى الى عالقات طيبة وتنمية الروح المعنوية بشكل مقبول .
كما يتضح م الردول أيضا أن الدرجة الكلية فى مجال صعوبات التوجيه واالشراف
بوزن نسبى مقداره ()77.3%
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 ،كانت

خامساً :صعوبات تقويم األداء

ردول ( ) 21

اإلحصاءات الوصفية لمرال صعوبات تقويم األداء
المتوسط

االنحراف

الو

الحسابي

المعيار

النسبي

كثرة عدد المدارس في المنطقة التعليمية .

3.11

1.27

62.2%

13

زياب الوصف الو يفي النموذري والواضح لطبيعة عمل المرؤوسي

3.33

1.00

66.7%

9

األعمال زير الملموسة كاالنتماء .

3.56

1.01

71.1%

8

المو في (خصوصاً القدامى من م) لتقييم م .

4.11

0.78

82.2%

3

1.17

82.2%

3

66.7%

9
9

م

1
2
3

المرال

.
صعوبة تقييم بع

الترتيب

4

مقاومة بع

5

عدم ربط الترقيات بمعايير اإلنرا و اإلبداع .

4.11

6

تقادم أن مة ولوائح دائرة التربية والتعليم .

3.33

1.32

7

زياب معايير ومؤشرات قياس كفاءة األداء في دائرة التربية والتعليم .

3.33

1.41

66.7%

8

عدم تفعيل مبدأ المساءلة والعقاب ألصحاب األداء السيئ .

4.22

1.09

84.4%

2

9

عدم ورود حواف ألصحاب األداء المتمي .

4.11

1.05

82.2%

3

4.44

0.73

88.9%

1

11

نقص الكادر البشرى العامل في المنطقة .

4.11

1.17

82.2%

3

12

المحاباة والمحسوبية وزياب الشفافية .

2.89

1.17

57.8%

14

13

رمود اللوائح واألن مة المعمول ب ا .

3.22

0.67

64.4%

12

14

عدم امتالي كفايات التقويم .

2.89

0.93

57.8%

14

15

عدم ورود نائب فنى وآخر ادارى لمدير المنطقة التعليمية .

4.00

0.87

80.0%

7

3.65

0.81

73.0%

10

ضي

الوقت لكثرة البرامج والتعامل مع ر ات عديدة تدير البرامج

المختلفة .

المحور ككل

يتضح من الجدول السابق الذى يبين ترتيب فقرات اإلستبانة الموجهة لمعرفة درجة الصعوبات

التى تحد من فعالية القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث فى مجال تقويم
األداء من وجهة نظر مديرى المناطق  ،وقد تراوحت االستجابات مابين (  )57.8%فى أدناها
 ،و( )88.9%فى أعالها .
ويتضح م الردول رقم (  ) 21اعلى ثالو فقرات شيوعاً فى صعوبات تقويم األداء كما يلى:

-الفقرة ( )10والتى نصت على " ضيق الوقت لكثرة البرامج والتعامل مع جهات عديدة تدير

البرامج المختلفة " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبى قدره (. ) 88.9%
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 الفقرة ( )2والتى نصت على " عدم تفعيل مبدأ المساءلة والعقاب ألصحاب األداء السيئ "احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبى قدره ()84.4%
 الفقرة ( )4والتى نصت على " مقاومة بعض الموظفين (خصوصا القدامى منهم) لتقييمهم "والفقرة ( )0والتى نصت " عدم ربط الترقيات بمعايير اإلنجاز و اإلبداع " والفقرة (  ) 9والتى
نصت على " عدم وجود حوافز ألصحاب األداء المتميز " والفقرة (  )11والتى نصت على "
نقص الكادر البشرى العامل في المنطقة " احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبى قدره (. ) 82.2%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " ضيق الوقت لكثرة البرامج والتعامل مع جهات عديدة تدير
البرامج المختلفة "  ،على المرتبة األولى حيث حصلت " على وزن نسبى مقداره (، ) 88.9%
قد يعود الى :
البرامج والمباردات المتعددة التى اطلقتها وكالة الغوث والتى تتطلب تعامل وتنسيق مشترك بينعدة برامج منها برنامج الصحة وبرنامج الخدمة واالغاثة االجتماعية  ،تأخذ وقتا وجهدا كبيرا
فى متابعتها وتنفيذها من قبل مديرى المناطق التعليمية .
 مﺭكزية وكالة الغوث الدولية ﻭﺍألنﻅمة ﻭﺍلتعميﻡ على مديرى المناطق التعليمية بضﺭﻭﺭﺓﺍلتقيﺩ بها حﺭفيا مع تخاﻭﻑ ﺍلمﺩيﺭيﻥ في بعﺽ ﺍألحياﻥ مﻥ ﺍلتصﺭﻑ ﻭفﻕ ما يﺭﻭنه مناسبا ﺇال
بعﺩ ﺍلﺭجﻭﻉ الى ادارة البرامج المختلفة لوكالة الغوث .
فيما كانت أدنى الفقرات شيوعاً فى مرال صعوبات تقويم األداء كما يلى :

الفقرة ( )18والتى نصت على " عدم امتالك كفايات التقويم " بوزن نسبى (. )57.8% الفقرة ( )14والتى نصت على " عدم امتالك كفايات التقويم " بوزن نسبى قدره (. )57.8% -الفقرة ( )1والتى نصت على " كثرة عدد المدارس في المنطقة التعليمية " بوزن نسبى

(. )62.2%
ويعزو الباحث حصول الفقرة " عدم امتالك كفايات التقويم " على أدنى الدرجات فى مجال
صعوبات تقويم االداء قد يعود الى :

171

جميع مديرى المناطق اكتسبوا خبرات فى كفايات التقويم من خالل تدرجهم الوظيفى فقد عمواسابقا فى مجال اإلدارة واإلشراف عبر اإلدارة المدرسية واالشراف التربوى .
 جميع مديرى المناطق التعليمية خضعوا لدورات وورسات عمل ولقاءات تربوية عبر سنواتالعمل فى وكالة الغوث الدولية سواء كمعلمين أو مديرى مدارس ومشرفين تربويين.
 جميع مديرى المناطق التعليمية من حملة المؤهالت التعليمية العليا  ،مماساعدهم علىاإلطالع واكتساب كفايات التقويم .
بوزن

كما يتضح م الردول أيضا أن الدرجة الكلية فى مجال صعوبات تقويم األداء ،كانت
نسبى مقداره (. ) 73.0%

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع:
نص سؤال الدراسة الرابع على ما يلي:

ما السبل المقترحة لتحسي فاعليـة القيـادة التربويـة لمـدير المنـاط بوكالـة المـوو مـ ور ـة
ن ر مدير المدارس بمحاف ات ز ة ؟
وقام الباحاث باإلجاباة عان هاذا الساؤال مان خاالل تحليال نتاائج الساؤال المفتاوح فاي اساتبيان ماديري
المادارس حياث قاام بحسااب التكا اررات واألوزان النساابية لالساتجابات علماا باأن عادد الماديرين الااذين
اس ااتجابوا عل ااى السا اؤال المفت ااوح بل ااغ ( )22م اادي ار م اان إجم ااالي ( )808م اادي ار وق ااد حس اابت األوزان

النسبية للفقرات من خالل قسمة تكرار الفقرة على عادد المساتجيبين (= )22مضاروبا فاي ،%100
والجدول التالي يوضح نتائج عملية رصد التك اررات:
ردول ( ) 22
اإلحصاءات الوصفية لمرالي االستبيا ككل
م
1
2
3
4
5

التكرار

الفقرة

تفعيل اإلدارة الالمرك ية واعطاء صالحيات أوسع لمدير المنطقة .
اقامة دورات تدريبية دورية متخصصة فى القيادة التربوية لرفع كفاءة
مديرى المناط .
أ يكو مدير المنطقة عمل مسبقا مدير مدرسة .
عطاء مدير المنطقة صالحيات أوسع في التواصل مع المرتمع المحلي

ومؤسساته .

تحسي وتطوير كفايات مديرى المناط التعليمية اإلدارية والفنية .
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الو

النسبي

31

35.6%

26

29.9%

22

25.3%

21

24.1%

16

18.4%

م

التكرار

الفقرة

الو

النسبي

6

عقد ورش عمل ولقاءات تربوية دورية خاصة بم ام مديرى المناط .

15

17.2%

7

تعيي نائب فنى آخر دارى لمدير المنطقة التعليمية .

15

17.2%

8

أ يساهم مدير المنطقة في وضع السياسات وعدم االقتصار على التنفيذ .

13

14.9%

9

وضع معايير واضحة وسليمة في تقويم أداء مديرى المدارس

12

13.8%

10

استثمار ما لدى المرؤوسي م قدرات بداعية وابتكاريه.

11

12.6%

11

مراعاة معايير الرودة الشاملة في التخطيط التعليمي .

10

11.5%

12

مشاركة مدير المدارس في التخطيط وصناعة الق اررات .

9

10.3%

13

ورود ن ام واضح للترقيات والتعيينات والمكافآت .

9

10.3%

14

شراف مدير المنطقة على عدد زير كبير م المدارس

8

9.2%

15

االستماع لى المرؤوسي حول أداء مدير المنطقة وتحقي احتيارات م .

8

9.2%

16

تو يف التقنيات الحديثة في التوريه واإلشراف .

4

4.6%

17

تقويم خطط مدير المنطقة لمعرفة أثرها على األداء اإلدار والفني .

4

4.6%

18

تو يف أساليب اإلدارة المفتوحة كال يارات التبادلية .

3

3.4%

يتضح من الجدول السابق بعد تحليل آراء مديرى المدارس حول السابل المقترحاة لتحساين فاعلياة
القيادة التربوياة لماديري المنااطق بوكالاة الغاوث مان وجهاة نظار ماديري المادارس بمحافظاات غازة ،
بعااد حساااب التك ا ار ارت والنسااب المئويااة بااأن المقترحااات التااى أجمااع عليهااا مااديرى الماادارس بلغاات (
 ) 12مقترح من وجهة نظرهم .

ويوض ااح الج اادول رق اام (  ) 80ترتي ااب أه اام الس اابل المقترح ااة لتحس ااين فاعلي ااة القي ااادة التربوي ااة
لمااديري المن اااطق بوكال ااة الغ ااوث م اان وجه ااة نظاار م ااديرى الم اادارس طبق ااا لع اادد التكا ا اررات وال ااوزن
النسبى التى حصلت عليها المقترحات المقدمة من مديرى المدارس .

يالحظ الباحث من إجابات عينة الدراسة عن السؤال المفتوح أن المديرين يرون أن ادارة دائرة
التربية والتعليم العليا فى وكالة الغوث لها دور في االرتقاء وتحسين فعالية مديرى المناطق
التعليمية من خالل تفعيل اإلدارة الالمركزية واعطاء صالحيات أوسع لمديرى المناطق بما

يتناسب مع المهام والمسئوليات الملقاة التى يكلفون بها ومركزهم الوظيفي ،والحد من المركزية .

ويمكن القول أن رؤية مديري المناطق فى رفع درجة الفعالية تعود إلى سياسة وكالة الغوث
وبشكل مباشر قمة الهرم لدائرة التربية والتعليم مع أهمية دور مديرى المناطق أنفسهم في

االرتقاء ورفع كفاياتهم ،حيث يعول عليهم كثي ار فهم القادة الميدانيين الذين يمثلون دائرة التربية
والتعليم بوكالة الغوث .
وكذلك تطوير أداء مديرى المناطق من خالل تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم واإلطالع على كل
جديد في مجال القيادة التربوية وتحديد احتياجاتهم التدريبية .
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 التوصيات :
فااى ضااوء مااا أساافرت عنااه نتااائج هااذه الد ارسااة  ،فااإن الباحااث يتقاادم بمجموعااة ماان التوصاايات التااى

تهاادف الااى تحسااين أداء مااديرى المناااطق التعليميااة بوكالااة الغااوث بغ ازة فيمااا يتعلااق بفعاليااة القيااادة
التربوية  ،ومن أهم هذه التوصيات :
 -التوجه نحو الالمركزية في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغاوث الدولياة بمحافظاات غازة ألن

ذلااك ياادعم فاعليااة القيااادة التربويااة  ،فالمركزيااة هااي ماان المشااكالت الرئيسااية التااي تواجااه

مديري المناطق التعليمية .
 ماانح مااديري المناااطق التعليميااة صااالحيات واسااعة تمكاانهم ماان أداء مهااامهم بمااا يتناساابومتطلبات مركزهم الوظيفى .

 تخفياف األعباااء اإلداريااة والمهااام الفنيااة الملقاااة علاى كاهاال مااديري المناااطق التعليميااة عباارتعيين نائب فنى ونائب إدارى لكل منطقة تعليمية .
 تخصاايص موازنااة ماليااة لمااديرى المناااطق التعليميااة بوكالااة الغااوث  ،تساااعدهم علااى أداءأدوارهم اإلدارية والفنية .

 إعداد خطة تدريب قصيرة المدى خاصاة بماديري المنااطق التعليمياة  ،بحياث تحتاوى علاىمجموعااة ماان الفعاليااات التدريبيااة مثاال  :البارامج التدريبيااة القصاايرة  ،والحلقااات التطبيقيااة ،

وورشات العمل  ،بهدف رفع كفاءة مديري المناطق التعليمية .
-

إعداد خطة استراتيجية لتدريب مديري المناطق التعليمية في ضاوء نتاائج تحدياد حاجااتهم
التدريبيااة واالتجاااهااات الحديثااة فااي القيااادة التربويااة .وفااي هااذا الصاادد يمكاان اإلفااادة ماان

نتائج الدراسة الحالية والدراسات والبحوث العلمية الحديثة التي أجريات فاي موضاوع القياادة
التربوية لمديرى المناطق التعليمية .

 ضارورة عقاد دورات تدريبياة وورش تطبيقياة لتادريب ماديرى المنااطق التعليمياة علاى كيفيااةالتغلب على الصعوبات التى تحد من فعاليتهم القيادية على جميع أنواعها.

 ضاارورة مشاااركة مااديري المناااطق التعليميااة فااى عمليااات التخط ايط وصاانع الق ا اررات باادائرةالتربية والتعليم .
 منح مزيد مان الثقاة واألماان لماديرى المادارس والمعلماين  ،واالساتماع الاى اآلراء اإليجابياةلتعزيز العمل بروح الفريق داخل المناطق التعليمية .

 إكساب مديري المناطق التعليمية مزيدا من الخبرات القيادية ،ويتم ذلك من خالل وكالةالغوث الدولية بإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات مع نظرائهم في الدول المجاورة،
والدول المتقدمة.
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 الدراسات المقترحة :
 إجراء د ارساة مقارناة للقياادة التربوياة لماديرى منااطق غازة التعليمياة بوكالاة الغاوث ونظارائهممديرى التربية والتعليم فى و ازرة التربية والتعليم الحكومية .

 إج اراء د ارسااة لوضااع تصااور مقتاارح لتطااوير أداء مااديرى المناااطق التعليميااة بوكالااة الغااوثاإلدارى والفنى .
 تحديد الكفايات القيادياة الالزماة لماديرى المنااطق التعليمياة بوكالاة الغاوث الدولياة وأسااليبتنميته.

 تصميم برنامج لتطوير أداء مديري المناطق التعليمية بناء على الكفايات الالزمة لهم. تقااويم األداء اإلداري لمااديرى المناااطق التعليميااة بوكالااة الغااوث فااي ضااوء معااايير الجااودةالشاملة.

 أثر برنامج مقترح محوسب على تنمية مهارات القيادة العليا لادى القياادة التربوياة العلياا فايو ازرة التربية والتعليم العالي.
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أوالً  :قائمة المرارع العربية

ثانياً  :قائمة المرارع األرنبية
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أوالً  :قائمة المرارع العربية
 القرآ الكريم .
أو ًال  :المرارع العربية :
 -1ابن منظور (  : ) ٢٠٠٣لسا العرب  ،ط  ، 1الجزء الثالث  ،دار الكتب العلمية
 ،بيروت .
 -8ادريس  ،رغدة (  : ) 8009دور القائد التربوى فى دارة وتقويم أداء العاملي فى
المدرسة  ،األونروا  ،معهد التربية  ،عمان  ،األردن .
 -3أبو النصر ،مدحت محمد(  :) 8002دارة من مات المرتمع المدني ،ط ،1
ايتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 -4أبو جادو  ،صالح (  : ) 8002القيادة المعاصرة وتطبيقات ا فى اإلدارة المدرسية
واإلشراف التربوى  ،األونروا  ،معهد التربية  ،عمان  ،األردن .
 -0أبو هاشم  ،محمد خليل ( : )8002واقع التخطيط االستراتيجى فى مدارس وكالة
الغوث فى قطاع غزة وسبل تطويره  ،رسالة مارستير زير منشورة ،كلية التربية ،
الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين .
 -2أبو زعيتر  ،منير حسن (  : ) 8009درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في
محافظات غزة للمهارات القيادية وسبل تطويرها  ،رسالة مارستير زير منشورة ،
كلية التربية  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين .
 -2أبو حطب  ،فؤاد و صادق  ،آمال ( : )1920علم النفس التربو  ،ط ، 8مكتبة
األنجلو المصرية  ،القاهرة.
 -2أبو لبدة  ،سبع ( : )1928مبادئ القياس النفسي والتقويم التربو  ،ط، 3
الجامعة األردنية  ،عمان .
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 -9أبو عايد  ،محمود محمد أحمد (  : ) 8002اتراهات حديثة فى القيادة التربوية
الفاعلة  ،ط ، 1دار األمل للنشر والتوزيع  ،إربد .
 -10أبو عيشة  ،غيداء عبداهلل صالح (  : ) 8002مشكالت التخطيط التربوي لدى
مديري ومديرات المدارس الثانوية في فلسطين  ،رسالة مارستير زير منشورة ،
كلية التربية  ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس  ،فلسطين .
 -11أبو ختلة  ،غسان محمد (  : ) 8002مهارات القيادة الفعالة لدى مدراء
المدارس األساسية في محافظة رفح  ،رسالة مارستير زير منشورة  ،كلية التربية
 ،جامعة األقصى  ،غزة  ،فلسطين .
 -18أولياء  ،محمد (  : ) 8002دور التدريب اإلبداعي في تنمية القيادات التربوية
في إدارة التربية والتعليم في العاصمة المقدسة  ،رسالة مارستير زير منشورة ،
جامعة أم القرى  ،المملكة العربية السعودية .
 -13أحمد  ،أحمد إبراهيم (  : ) 8008اإلدارة المدرسية فى األلفية الثالثة  ،مكتبة
المعارف الحديثة  ،اإلسكندرية .
 -14أحمد  ،حافظ وحافظ ،محمد (  : ) 8003دارة المؤسسات التربوية  ،ط، 1
عالم الكتب نشر وتوزيع وطباعة  ،القاهرة .
 -10أسعد  ،وليد احمد (  : ) 8000اإلدارة التعليمية  ،ط ، 1عمان ،مكتبة المجتمع
العربى للنشر .
 -12األبراهيم  ،سعاد بنت ابراهيم ( 1482ه )  :القيادة التربوية الميدانية وأدوارها
المأمولة فى المدرسة  ،ورقة عمل مقدمة فى اللقاء الثانى عشر لإلشراف التربوى
 ،تبوك .
 -11األونروا الخطة المتوسطة المدى  ، : ) 8000 ( ،رئاسة األونروا  ،غزة
 -12األغا ،إحسان ( : )1992البحو التربو  :عناصره ،مناهره ،أدواته ،ط ،8
مطبعة المقداد  ،غزة .
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 -19البدري ،طارق عبد الحميد ( :) 8001األساليب القيادية واإلدارية في
المؤسسات التعليمية  ،ط  ،1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان
 -80البوهى  ،فاروق شوقى (  : ) 8001التخطيط التعليمى  ،دار قباء للطباعة
والنشر والتوزيع  ،القاهرة .
 -81الدجنى  ،إياد على (  : ) 8010درجة ممارسة القيادة التربوية الوسطى لدورها
اإلداري في و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية  ،مرلة رامعة األ هر بم ة ،
سلسلة العلوم اإلنسانية  ، 8011المجلد  ، 13العدد  ، 1ص 320-311
 -88الدعيلج  ،إبراهيم بن عبدالعزيز (  : ) 8009اإلدارة العامة واإلدارة التربوية ،
ط  ، 1الرواد للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -83الحداد  ،جعفر يوسف (  : ) 8010بناء برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات
اإلدارية للقادة التربويين في المناطق التعليمية بدولة الكويت في ضوء احتياجاتهم
التدريبية  ،رسالة مارستير زير منشورة  ،كلية العلوم التربوية  ،جامعة الشرق
األوسط  ،األردن .
 -84الحديدي  ،عماد أمين (  : ) 8009درجة ممارسة القيادة التربوية العليا في
و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لدورها اإلداري في ضوء الفكر اإلداري
الحديث  ،رسالة مارستير زير منشورة  ،كلية التربية  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة
 ،فلسطين .
 -80الحر  ،عبد العزيز بن محمد  . ) 8003 ( .التخطيط االستراتيري -أدوات
مدرسة المستقبل  .مكتب التربية العربي  /المركز العربي للتدريب التربوي ،
الدوحة .
 -82الحربى  ،قاسم بن عائل (  : ) 8004القيادة المدرسية فى ضوء اتراهات
القيادة التربوية الحديثة  ،ط  ، 1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  ،الرياض.
 : ) 8003 ( --------------- -82بدائل مقترحة لتطوير الدور القيادي
لمديري المدارس الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية في ضوء اتجاهات
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القيادة التربوية الحديثة  ،رسالة دكتوراه زير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة عين
شمس  ،مصر .
 -82الحريرى  ،رافدة عمر (  : ) 8002عداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل
فى ضوء الرودة الشاملة  ،ط  ، 1دار الفكر ناشرون وموزعون  ،عمان .
 : ) 8002 ( -------------- -89م ارات القيادة التربوية فى اتخاذ
القرارات اإلدارية  ،دار المناهج للنشر والتوزيع  ،عمان .
الحمادي ،علي (  :) 8002تساعية صناعة القيادات ،مرك التفكير اإلبداعي،
-30
ّ
أبو ظبي ،اإلمارات.

 -31الطويل ،هاني عبد الرحمن صالح (  :) 8001اإلدارة التربوية والسلوي
المن مي  ،ط  ،3دار وائل للطباعة والنشر ،عمان.
 -38الطعان  ،حسن أحمد (  : ) 8010اإلشراف التربوى مفاهيمه أهدافه أسسه
وأساليبه  ،ط  ، 1اإلصدار الثالث  ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،األردن
 -33الطراونة  ،هانى خلف (  : ) 8018ن ريات اإلدارة الحديثة وو ائف ا ،ط، 1
دار أسامة للنشر والتوزيع  ،األردن .
 -34الكريدا  ،سليمان بن على (  : ) 8004الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري
التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية  ،رسالة مارستير زير منشورة ،
جامعة الملك سعود  ،الرياض  ،السعودية .
 -30المدلل  ،نعيمة خليل (  " : ) ٢٠٠٣تصور مقترح لمواجهة معوقات اإلشراف
التربوي في محافظات غزة في ضوء االتجاهات المعاصرة "  ،رسالة مارستير
زير منشورة  ،الجامعة اإلسالمية – غزة .
 -32المصري  ،مروان وليد سليمان (  : ) 8002تطوير األداء اإلداري لرؤساء
األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة ،
رسالة مارستير زير منشورة  ،كلية التربية  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين
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 -32المغماسى  ،سعيد (  : ) 8004القيادة التربوية  ،والمهارات القيادية الالزمة
لقيادة المؤسسات التربوية  ،مرلة كلية التربية برامعة المنصورة  ،العدد ، 04
الجزء  ، 1المنصورة  ،ص 182-99
 -32النبيه  ،إياد أحمد حسن (  : ) 8011فاعلية اتخاذ القرار وعالقتها باألنماط
القيادية السائدة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة  ،رسالة مارستير
زير منشورة  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين .
 -39النداء الطارئ لألونروا فى األراضى الفلسطينية المحتلة (  : ) 8018مكتب
إعالم األونروا – الرئاسة  ،األونروا  ،القدس .
 -40السواط  ،طلق عوض وآخرون (  8000م ) :اإلدارة العامة  :المفاهيم
والو ائف واألنشطة  ،ط ، 8دار حافظ للنشر والتوزيع .
-41

السبيعى  ،عبيد بن عبداهلل بن بحيتر (  : ) 8009األدوار القيادية لمديري

التربية والتعليم في ضوء متطلبات إدارة التغيير  ،رسالة دكتوراه زير منشورة ،
كلية التربية  ،جامعة أم القرى  ،السعودية .
 -48السعود  ،راتب سالمة (  : ) 8018القيادة التربوية مفاهيم وآفا

 ،ط، 1

دار صفاء للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -43السخنى  ،حسين وآخرون (  : ) 8018اإلشراف التربوى قراءة معاصرة
ومستقبلية  ،ط  ، 1دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع  ،عمان .
 -44العاجز  ،فؤاد (  : ) 8000تطور التعليم العام فى قطاع ز ة م – 1249
 ، 2000ط  ، 8مطبعة مقداد  ،غزة .
 -40العارف  ،نادية  : ) 8003 ( .التخطيط االستراتيري والعولمة ،الدار الجامعية
للنشر  ،اإلسكندرية .
 -42العجمى  ،محمد حسنين (  : )8010االتراهات الحديثة فى القيادة اإلدارية
والتنمية البشرية  ،ط ، 8دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان .
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 : ) 8010 ( ----------- -42اإلدارة والتخطيط التربوى الن رية والتطبي
 ،ط ، 8دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان .
 -42العزاوى  ،خليل محمد (  : ) 8002دارة اتخاذ القرار اإلدار  ،كنوز المعرفة
للنشر والتوزيع  ،األردن
 -49الفقى  ،إبراهيم (  : ) 8002سحر القيادة – كيف تصبح قائداً فعا ًال  ،ط، 1
دار اليقين للنشر والتوزيع  ،مصر .
 -00الفتالوي ،سهيلة  ( 2003 ):كفايات التدريس ،ط  ،1األردن :دار الشريف.
 -01الصالحى  ،نبيل (  " : ) 8003تطوير اإلدارة المدرسية بمدارس وكالة الغوث
بمحافظات

غزة فى ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة "  ،رسالة دكتوراة زير

منشورة  ،جامعة عين شمس  ،القاهرة  ،باإلشتراك مع جامعة األقصى  ،غزة .
 -08الصبرى  ،صادق محمد أحمد سيف (  : ) 8009تقويم الكفايات اإلدارية
لمديري إدارات التربية والتعليم بالمديريات في الجمهورية اليمنية  ،رسالة مارستير
غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة تعز  ،اليمن .
 -03الصغير  ،أحمد حسين (  : ) 8009مرتمعات التعلم نموذج لتحسي
الممارسات الم نية فى المدارس  ،ط  ، 1إثراء للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -04القاضى  ،فؤاد (  : ) 8002السلوي التن يمى واإلدارة  ،دار المعارف ،
القاهرة .
 -00القيسى  ،هناء محمود (  : ) 8010اإلدارة التربوية مبادئ ن ريات اتراهات
حديثة  ،ط ، 1دار المناهج للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -02القرش ،جمال إبراهيم ( : )8010القيادة التربوية لإلشراف التربوي ،ط ، 1الدار
العالمية  ،اإلسكندرية .
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 -02الرويلى  ،سعود عبداهلل (  : ) 8000صنع القرار في إدارات تعليم البنين
بالمملكة العربية السعودية  ،رسالة مارستير زير منشورة  ،كلية التربية ،جامعة
الملك سعود  ،السعودية .
 -02الرشايدة  ،محمد صبيح (  : ) 8009م ارات فى اإلدارة والقيادة واإلشراف
التربوى  ،الطبعة األولى  ،دار وائل للنشر والتوزيع  ،األردن .
 -09الخواجا  ،عبدالفتاح محمد (  : ) 8009تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة
اإلدارية  ،ط  - 1اإلصدار الثانى  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان
 -20الغامدي ،سعيد بن عبداهلل عياش (  :) 8002أساليب القيادة اإلدارية لدى
ضباط الكليات العسكرية وفق نموذج الشبكة اإلدارية ،رسالة مارستير غير
منشورة  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض.
 -21الغامدى  ،عبد اهلل مسفر سعيد (  : ) 8002مستوى المهارات القيادية المتوفرة
وتطويرها لدى مديري المدارس الثانوية في منطقة الباحة المملكة العربية السعودية
 ،رسالة مارستير زير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة عدن .

 -28بلبيسى  ،فاتنة جميل (  : ) 8002درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري
ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين  ،رسالة مارستير زير منشورة ،
كلية التربية  ،جامعة النجاح الوطنية  ،فلسطين .
 -23بصوص ،أحمد عبد ربه (  : ) 1402فن القيادة في اإلسالم ،ط ،1مكتبة
المنار ،األردن .
 -24جبران  ،على (  " : ) 8010القيادة التربوية ودورها في بناء البيئة االيجابية
لثقافة اإلنجاز التربوي"  ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر ثقافةاالنجاز التربوي  ،المعهد
العالمي للفكر االسالمي والمدارس الخاصة في األردن .
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 -20جعفر  ،رملة (  : ) 8000واقع القيادة لدى مديري المدارس االبتدائية و
مديراتها في مملكة البحرين  ،مرلة العلوم التربوية والنفسية  ،كلية التربية ،
جامعة البحرين  ،مجلد  ، 2العدد  ، 3ص  – 110ص . 843
 -22جرينبرج  ،جيرالد وروبرت  ،بارون (  : ) 8004دارة السلوي في المن مات .
تعريب وترجمة محمد رفاعي واسماعيل بسيوني  ،دار المريخ  ،الرياض .
 -22دليل األونروا (  ، : ) 8000رئاسة االونروا  ،غزة
 -22درة  ،عبدالبارى وجودة  ،محفوظ (  : ) 8011األساسيات فى اإلدارة المعاصرة
 ،ط ، 1دار وائل للنشر  ،عمان  ،األردن .
 -29هور  ،توماس (  : ) 8011ف القيادة المدرسية  ،تعريب وليد شحادة  ،ط
 ،8شركة العبيكان للنشر والتوزيع .
 -20زيان  ،محمود (  : )8018ثالثية القيادة الفعالة  ،ط  ، 1ريتاج للنشر
والتوزيع  ،مصر .
 -21زيتون  ،حسن حين ( 8001م)  :تصميم التدريس  ،رؤية من ومية  ،ط، 8
عالم الكتب  ،القاهرة .
 -28زريقات  ،محمد (  : ) 8002التدريب على عداد الخطط التربوية  ،ط ، 1
دار جرير للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -23حبيب  ،مجدى عبدالكريم (  : ) 8001سيكولورية صنع القرار  ،مكتبة
اإلنجلو المصرية  ،القاهرة .
 -24حجى  ،أحمد إسماعيل (  : ) 8000اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية  ،دار
الفكر العربى  ،القاهرة .
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 -20حسون  ،هيثم عبداهلل (  : ) 8001ظاهرة التردد فى صناعة القرار وانعكاساتها
على العمل االدارى الرياضى والتربوى  ،مرلة التربية الرياضية برامعة بمداد ،
المجلد العاشر  ،العدد الرابع  ،ص 132-183
 -22حسين  ،سالمة عبدالعظيم (  : ) 8004اتراهات حديثة فى اإلدارة المدرسية
الفعالة  ،ط  ، 1دار الفكر ناشرون وموزعون  ،عمان .
 -22حسين  ،سالمة عبدالعظيم (  : ) 8002اإلدارة المدرسية والصفية المتمي ة
الطري

لى المدرسة الفعالة  ،ط  ، 1دار الفكر ناشرون وموزعون  ،األردن .

 -22حسن  ،ماهر محمد صالح (  : ) 8004القيادة أساسيات ون ريات ومفاهيم ،
ط  ، 1دار الكندى للنشر والتوزيع .
 -29طرخان  ،محمد (  : ) 1999مع د التربية  :نشاته وتطوره  ،فلسفته وبرامره
التدريبية  ، IE doc /Eاألونروا  ،معهد التربية  ،عمان  ،األردن .
 -20طشطوش  ،هايل عبد المولى (  : ) 8009أساسيات فى القيادة واإلدارة  ،ط
 ، 1دار الكندى  ،اربد ،عمان.
 -21كونجهام  ،وليام و كورديرو  ،باولو (  : ) 8018القيادة التربوية مدخل قائم
على حل المشكالت  ،تعريب محمد عبدالقادر  ،ط ، 1دار الفكر ناشرون
وموزعون  ،عمان .
 -28كلخ  ،محمد راتب (  : ) 8000المقومات الشخصية والمهنية للقيادة التربوية
الفاعلة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بكليات التربية في محافظات غزة ،
رسالة مارستير زير منشورة  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين .
 -23كنعان  ،نواف سالم (  : ) 8002القيادة اإلدارية  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع
 ،عمان .
 -24مجيد  ،سوسن شاكر (  : ) 8011تقويم رودة األداء فى المؤسسات التعليمية
 ،ط  ، 1دار صفاء للنشر والتوزيع  ،عمان .
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 -20مهيدات  ،فالح (  : ) 8001درجة مشاركة القادة التربويين في التخطيط التربوي
في محافظة إربد  ،رسالة مارستير زير منشورة  ،جامعة اليرموك  ،عمان ،
األردن .
 -22محمد على جبران  ( :القيادة التربوية ودورها فى بناء البيئة اإليرابية لثقافة
اإلنرا التربوى )  ،قسم اإلدارة وأصول التربية  ،كلية التربية  ،جامعة اليرموك ،
اربد – األردن .
 -22محمد،موفق حديد (  :) 8000اإلدارة العامة(هيكلية األر ة وصنع السياسات
وتنفيذ البرامج الحكومية ) ،ط 1دار الشروق للنشر والتوزيع،رام اهلل ،فلسطين.
 -22مطاوع  ،إبراهيم عصمت (  : ) 8003اإلدارة التربوية فى الوط

العربى

أورا عربية عالمية  ،الطبعة االولى  ،مكتبة النهضة المصرية  ،القاهرة .
 -29مسلم  ،مسلم عبد الحميد (  : ) 8000تصور مقترح لتطوير أداء مدير المدرسة
الثانوية كقائد تربوي في محافظات غزة في ضوء اتجاهات معاصرة في اإلدارة
المدرسية ،رسالة مارستير زير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة األزهر  ،غزة ،
فلسطين .
 -90مقابلة  ،محمد قاسم (  : ) 8011التدريب التربوى واألساليب القيادية الحديثة
وتطبيقات ا التربوية  ،ط  ، 1دار الشروق للنشر والتوزيع .
 -91مرسى  ،محمد منير (  : ) 8001اإلدارة التعليمية أصول ا وتطبيقات ا  ،نشر
وتوزيع وطباعة  ،القاهرة .
 -98مغارى  ،تيسير محمد عبد القادر (  : ) 8009نمط القيادة السائد في مديريات
التربية والتعليم بمحافظات غزة وعالقته بصنع القرار التربوي من وجهة نظر
العاملين بها  ،رسالة مارستير زير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة األزهر  ،غزة
 ،فلسطين .
 -23نشرة إعالن وظيفة مدير منطقة تعليمية  : ) 2011 ( ،دائرة المستخدمين ،
وكالة الغوث الدولية  ،غزة .
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 -94سالمة  ،عبد العظيم حسين (  : ) 8000ديناميات وأخالقيات صنع القرار ،
دار الن ضة العربية  ،القاهرة .
 -90سمارة  ،نواف والعديلى  ،عبدالسالم (  : ) 8002مفاهيم ومصطلحات فى
العلوم التربوية  ،ط ، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان .
 -92عابدين  ،محمد عبدالقادر (  : ) 8000اإلدارة المدرسية الحديثة  ،ط–1
اإلصدار الثانى  ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -92عايش  ،أحمد جميل (  : ) 8009دارة المدرسة ن ريات ا وتطبيقات ا التربوية
 ،الطبعة األولى  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان .
 -92عالم  ،خالد بن أحمد بن محمد سعيد (  : ) 8002درجة ممارسة القيادات
التربوية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة لعملية اتخاذ
القرار ،رسالة مارستير زير منشورة  ،جامعة أم القرى  ،مكة المكرمة  ،السعودية
 -99عباس  ،على (  : ) 8004أساسيات علم اإلدارة  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة  ،عمان .
 -100عبد الباقي عبد الغني بابكر وآخرون (  : ) 8000دليل التقويم واالعتماد في
التعليم العالي :و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي  ،الهيئة العليا للتقويم
واالعتماد،الخرطوم
 -101عبد الناصر  ،موسى (  : ) 8009أنماط القيادة وفعالية صنع القرار بالمؤسسة
 ،ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولى  :صنع القرار في المؤسسة االقتصادية  ،جامعة

محمد بوضياف – الجزائر ( ابريل – ) 8009
 -108عبدالرؤوف  ،طارق (  : ) 8009نظريات صنع القرار ومهاراته في االدارة
التعليمية وطرق مواجهة مشكالته  ،ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولى  :صنع القرار

في المؤسسة االقتصادية ،جامعة محمد بوضياف – الجزائر ( ابريل – ) 8009

-103
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 -104عبوى  ،زيد منير (  : ) 8010دور القيادة التربوية فى اتخاذ الق اررات اإلدارية
 ،الطبعة األولى  ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -100عبيدات  ،سليمان ( : )1922القياس والتقويم التنربو  ،ط ، 1دار الشروق
للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -102عودة  ،أحمد ( " )1992القياس والتقويم في العملية التدريسية " ط ، 8دار
األمل للنشر والتوزيع  ،عمان.
 -102عويضة  ،عدنان إبراهيم (  : ) 8003درجة معرفة مديري التربية والتعليم في
مديريات الضفة الغربية لعملية التخطيط ودرجة ممارستهم لها في مجال عملهم ،

رسالة مارستير زير منشورة  ،جامعة القدس  ،القدس  ،فلسطين .
 -102عز الدين  ،إسماعيل نعمان عبده ناجى ( : ) 8002

فاعلية إدارة المناطق

التعليمية بأمانة العاصمة  ،رسالة مارستير زير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة
صنعاء  ،اليمن .
 -109عطوى  ،جودت عزت (  : ) 8010اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوى  ،ط4
 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -110عياصرة  ،على أحمد عبد الرحمن (  : ) 8002القيادة والدافعية فى اإلدارة
التربوية  ،ط  ، 1دار الحامد للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -111عياصرة  ،علي وحجازين  ،هشام (  : ) 8002الق اررات اإلدارية في اإلدارية
التربوية  ،دار الحامد للتوزيع والنشر  ،عمان .
 -118عليمات  ،صالح ناصر ( ) 8002

 :العمليات اإلدارية فى المؤسسات

التربوية  ،ط ، 1دار الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان .
 -113عيد ،فاطمة (  : ) 1483دور مدير المدرسة كقائد تربوى فى مدرسة المستقبل
ودور القيادى فى تغيير وتطوير البرامج واألنشطة المدرسية  ،مرلة التربية ،
السنة الثالثة  -العدد الرابع  ،البحرين ،ص. 188-92
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 -114عيسى  ،على (  : ) 8002بحث مقارن لدرجة ممارسة القيادة التربوية لدى
مديري مدارس التعليم األساسي في مدينتي دمشق وحمص وعالقتها ببعض
المتغيرات  ،مرلة رامعة دمش

 ،المجلد  ، 84العدد األول  ، 8002ص

. 108-100
 -112عليمات  ،صالح ناصر (  : ) 8001القدرة على القيادة التربوية لمديري
المدارس األساسية ومديراتها في محافظة المفرق  ،مرلة رامعة دمش

 ،المجلد

السابع  ،العدد  ، 88ص 29-20
 -112عرار  ،خالد (  : ) 8002إعداد القيادة التربوية في جهاز التعليم العربي ،
دراسة تحليلية  :طروحات وبدائل  ،مرلة الرسالة  ،العدد  ، 14فلسطين  ،ص
 – 42ص. 22
 -112عقيلي ،عمر وصفي( :) 1992اإلدارة (أصول وأسس ومفاهيم) ،دار زهران
للنشر والتوزيع،عمان ،األردن.
 -112فليه  ،فاروق وعبدالمجيد  ،السيد (  : ) 8000السلوي التن يمى فى ادارة
المؤسسات التعليمية  ،الطبعة األولى  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،
عمان .
 -119قاسم  ،محمد أحمد (  : ) 8003الفرو الفردية والتقويم  ،دار الفكر  ،عمان
 ،األردن .
 -180قشطة  ،منى حمد (  : ) 8009درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لنمط
القيادة التربوية في ضوء المعايير اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين وسبل تفعيلها
 ،رسالة مارستير زير منشورة  ،كلية التربية  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة ،
فلسطين .
 -181راغب  ،راغب أحمد (  : ) 8011اإلدارة التربوية فى القطاع المدرسى  ،ط، 1
دار البداية ناشرون وموزعون  ،عمان .
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 -188شاهين  ،عبير مرشد محمد (  : ) 8011درجة ممارسة المديرين الجدد
للمهارات القيادية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل
تنميتها  ،رسالة مارستير زير منشورة  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين .
 -183شحادة ،حاتم عبد اهلل (  :) 8002واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية
والتعليم في محافظات غزة في ضوء معايير اإلدارة اإلستراتيجية وسبل تطويره ،
رسالة مارستير زير منشورة  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين .
 -184شمس الدين  ،محمد و الفقى  ،اسماعيل (  : ) 8002السلوي اإلدارى مدخل
نفس ارتماعى لإلدارة التربوية  ،ط  ، 1دار الفكر ناشرون وموزعون  ،عمان .
***
 -1مقابلة شخصية (  : ) 1مع الدكتور محمود الحمضيات بتاريخ 8018 / 3 / 80
 -8مقابلة شخصية ( : )8مع األستاذ محمد أبو هاشم بتاريخ .8018/4 / 4
 -3مقابلة شخصية ( : )3مع األستاذ طارق الهابيل بتاريخ . 8018 / 4 / 2
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المــــــــــــالحــ
ملح رقم ( ) 1
ملح رقم ( ) 2

االستبانة الموره لمدير المدارس فى صورت ا الن ائية بعد التحكيم
االستبيا الموره لمدير المناط التعليمية (الصعوبات) فى صورته الن ائية بعد

التحكيم

ملح رقم ( ) 3

كشف بأسماء السادة المحكمي

ملح رقم ( ) 4

قائمة بأسماء المناط التعليمية بوكالة الموو الدولية فى محاف ات ز ة

ملح رقم ( ) 5

الم ام اإلدارية والفنية لمديرى المناط

التعليمة ( عال

و يفة مدير منطقة

تعليمية )

ملح رقم ( ) 6

المقابلة الشخصية مع رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الموو ( محاف ات

زة )

ملح رقم ( ) 1

كتاب تس يل م مة الباحو .
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ملح

رقم (  ) 1االستبانة الموجه لمديرى المدارس فى صورتها النهائية بعد التحكيم

رامعة األ هر بم ة

Al Azhar University–Gaza

عمادة الدراسات العليا

& Deanship of Postgraduate Studies
Scientific Research

كلية التربية

Gaza – Palestine

قسم أصول التربية

السيد  :مدير  /ة المدرسة المحترم /ة :
تحية طيبة وبعد،
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان :
" فعالية القيادة التربوية لمدير مناط ز ة التعليمية بوكالة الموو م ور ة ن ر مدير المدارس بمحاف ات
زـ ة " لنياال درجااة الماجسااتير فااي أصااول التربيااة ماان جامعااة األزهاار بغازة ، ،ولااذلك صاامم الباحااث اسااتبانه تشااتمل

على أربعة أبعاد تقيس درجاة فعالياة ماديري المنااطق التعليمياة بوكالاة الغاوث بهادف التعارف علاى درجاة فعااليتهم،
وتقديم مقترحات لتحسينها.
فإنه ليسعد الباحث أن يضع بين يديك استبانة الدراسة هذه  ،آماال تعاوناك لإلجاباة عان بنودهاا بعناياة ودقاة ،ألن
نتائج الدراسة تعتمد على رأيك الموضوعي .
لذا يرجى من سيادتكم التكرم بقراءة فقرات االستبانة ووضع عالمة (  ) xأمام كال فقارة فاي العماود الاذي ياتالءم و
وجهة نظركم .
علما بأن هذه المعلومات ستعامل بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
شاكري ً لكم ُحس تعاونكم ،،
وتفضلوا بقبول فائ االحترام ،،،

الباحو

فادى عمر مصطفى المدهو
روال \

0224102432

F1978m@hotmail.com
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البيانات األولية ( الشخصية ):

ضع اإلشارة ( × ) أمام ما يناسبي :

 )1النوع االرتماعي :
أنثى

ذكر
 )2المؤهل العلمي:

دراسات عليا

بكالوريوس
 )3المرحلة الدراسية:
مدرسة ابتدائية

 )1المنطقة التعليمية:
بيت الهيا وبيت حانون
شرق غزة

شرق خانيونس

مدرسة إعدادية

غرب غزة

جباليا
النصيرات والبريج

غرب خانيونس

دير البلح والمغازى

شمال رفح
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وسط غزة

جنوب رفح

ثانيا  :أررو وضع شارة ( × ) في مربع دررة الفعالية التي تراها مناسبة لكل فقرة :

 )1المحور األول :فعالية التخطيط

الرقم

درجة الفعالية

البنود
كبيرة رداً

1

يتمتع بالمعرفة الكافية بعمليات التخطيط .

8

يشرك المجتمع المحلى في عمليات التخطيط .

3

يبنى التخطيط وفقا لمنظومة قيمية .

4

يشرك مديري المدارس والمعلمين في التخطيط .

0

تتمتع خططه بالقدرة على التكيف وقت األزمات .

2

يخطط وفقا لحاجات مدارس المنطقة التعليمية .

2

ينظم التخطيط وفقا لألولويات التعليمية .

2

يخطط لتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف.

9

يعالج في التخطيط قضايا إستراتيجية تهتم بالعاملين .

10

يخطط مدير المنطقة ألنشطة منهجية وال منهجية.

11

يراعى معايير الجودة الشاملة في التخطيط التعليمي .

18

يقوم خططه وأثرها على العمل اإلداري والفني بشكل دوري

13

يضع جداول زمنية واضحة ألنشطة وبرامج الخطة .

14

يعتمد في عملية التخطيط على معلومات دقيقة وحديثة .

10

يتابع تنفيذ الخطط التي يضعها عمليا على أرض الواقع .

12

يحلل البيئة الخارجية والداخلية لمنطقته والعوامل المؤثرة فيها.

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة رداً

 )2المحور الثاني :صناعة الق اررات
الرقم

درجة الفعالية

البنود
كبيرة رد ًا

1

يشرك األطراف المعنية في صنع الق اررات .

8

لديه أهداف واضحة لصنع الق اررات اإلدارية .

3

يمتلك الكفايات الشخصية لصنع الق اررات اإلدارية .

4

يهتم بصناعة ق اررات إدارية بناء على احتياجات المنطقة .

0

يصنع الق اررات في ضوء خطط واضحة .
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة رداً

الرقم

درجة الفعالية

البنود

2

يستند في صناعة الق اررات إلى طبيعة المرحلة التعليمية .

2

يستخدم البيانات المتاحة في صناعة الق اررات .

2

يصنع الق اررات بناء على تشخيص دقيق للمشكالت اإلدارية .

9

يصنع الق اررات بناء على تشخيص دقيق للمشكالت الفنية .

10

يستطيع صياغة القرار بوضوح .

11

يستخدم أساليب تحليل المعلومات في صناعة الق اررات .

18

يقارن البيانات والمعلومات بالحقائق واألرقام .

13

يمتلك مهارة السرعة والجرأة في صنع الق اررات .

14

يفاضل بين البدائل المقترحة لحل المشكالت التعليمية .

10

يحرص على الموضوعية التامة في عملية صنع الق اررات .

12

يهتم بعدم التعارض في عملية صنع الق اررات مع اللوائح والنظم .

12

يأخذ في االعتبار حدوث نتائج غير متوقعة عند اتخااذ القارار فاي

كبيرة رداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة رداً

المستقبل .
12

يسعى إلى عدم التأثير على اإلنتاجية عند عملية صنع الق اررات.

 )3المحور الثالو :التوريه واإلشراف
الرقم

درجة الفعالية

البنود
كبيرة رداً

1

يستطيع ضبط عمليات اإلشراف المختلفة .

8

يبتكر أفكا ار جديدة لمساعدة المرؤوسين كلما دعت الحاجة .

3

يحسن من خدمات مدراء المدارس اإلشرافية .

4

يوجه المرؤوسين بطريقة ودية سليمة .

0

يوجه مدراء المدارس طبقا لالحتياجات الخاصة بهم .

2

يرفع الروح المعنوية للمرؤوسين .

2

يوظف التقنيات الحديثة من أجل التوجيه واإلشراف .
يستثير جهود المرؤوسين لتحسين األداء .

9

يختار األوقات المناسبة لتنفيذ البرامج واألنشطة .

2
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة رداً

الرقم

درجة الفعالية

البنود

10

يتفقد المدارس التابعة له لضمان سير عملها وفق خطط محددة

11

يلم بالمواد العلمية في التعليم ويقدر الحاجة إليها .

18

يواجه مشكالت العمل وفق أسس علمية سليمة .

13

يعتن ااي بس ااجالت م اادراء الم اادارس والمرؤوس ااين ومتابعته ااا لتط ااوير

كبيرة رداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة رداً

أدائهم.
14

لديا ا ا ااه القا ا ا اادرة علا ا ا ااى التعبيا ا ا اار وحسا ا ا اان عا ا ا اارض األفكا ا ا ااار واآلراء
والمقترحات.

10

يسعى إلى تذليل الصعاب والمعيقات أوال بأول .

12

يعمل على إيجاد مناخ تعليمي يساعد المرؤوسين على تحقيق

12

ينجح في توظيف العالقات االجتماعية لصالح العمل .

األهداف المنشودة .

 )1المحور الرابع :تقويم األداء
الرقم
1

درجة الفعالية

البنود
توجد لديه معايير مناسبة لتقويم األعمال اإلدارية والفنية
واإلشرافية.

8

يستند في تقويم مدراء المدارس إلى مسوحات تربوية شاملة
للمدرسة .

3

يتحرى الصدق والموضوعية عند تقويم األداء.

4

يستفيد من عمليات التقويم في التخطيط للعام القادم .

0

يجرى الدراسات الهادفة لقياس فعالية األداء .

2

يراعى في تقويم المدارس البيئة المدرسية والفئات العمرية .

2

يتبنى التقويم المستمر لألداء بشكل يساعد على التطوير .

2

يمنح المرؤوسين تغذية راجعة بصورة بناءة .

9

يعتني بتقويم أثر المشاريع المدرسية في تعلم الطلبة وتحقيق
األهداف.
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كبيرة رداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة رداً

الرقم
10

درجة الفعالية

البنود
يوازن بين المطالب الطارئة ومدى االلتزام بتنفيذ الخطط عند

كبيرة رداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

عملية تقويم األداء .
11

يستخدم نظام المساءلة اإلدارية بفاعلية .

18

يوظف أنواع التقويم كالقبلي والتكويني والنهائي في كافة

13

يعتمد على أدوات قابلة للقياس في تقويم األداء .

14

يمتلك مهارات التقويم المناسبة .

10

يستخدم أساليب تقنية حديثة في التقويم .

المجاالت لتحقيق األهداف.

** ما السبل المقترحة لتحسي فاعلية القيادة التربوية لمدير المناط

بوكالة الموو م

ور ة ن ر مدير المدارس بمحاف ات ز ة ؟؟

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
شاكري لكم ُحس تعاونكم ،،

الباحو
فادى عمر مصطفى المدهو
روال \

0598709839

F1978m@hotmail.com
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قليلة رداً

الملح رقم ( ) 2
االستبيا الموره لمدير المناط التعليمية (الصعوبات) فى صورته الن ائية

السادة  :مديرى المناطق التعليمية بوكالة الغوث الدولية

المحترمون
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

استبانة

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان :
" فعاليــة القيــادة التربويــة لمــدير منــاط زـ ة التعليميــة بوكالــة المـوو مـ ور ــة ن ــر مــدير
المدارس بمحاف ات ز ة "  ،استكماال لمتطلبات الحصول درجة الماجستير في أصول التربية
من جامعة األزهر بغزة ، ،ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث اساتبانه التعرف علـى الصـعوبات
التى تُعي م دررة فعالية القيادة التربوية لمديرى مناط ز ة التعليمية بوكالة الموو .
لذا يرجى من سيادتكم التكرم بقراءة فقرات االستبانة ووضع عالمة (  ) xأماام كال فقارة فاي العماود
الذي يتالءم و وجهة نظركم .

علما بأن هذه المعلومات ستعامل بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

مً

ً

ً

العبــــــــــاراتً
كبيرةً
جداًً

أً–ًالصعوباتًفيًالتخطيطًًً:
ً
1
2
3
ً4
ً5
ً6
ً7
ً8
9
11
11
12
13
14
15

يادة عدد الطالب وقلة األبنية المدرسية .
ميل دارة دائرة التربية والتعليم لى المرك ية الشديدة .
محدودية الصالحيات الممنوحة لمدير المنطقة التعليمية .
ورود مدارس مستأررة تعمل بالفترة المسائية بشكل دائم .
زياب ن ام يساعد على توفير البيانات والمعلومات للتخطيط .
زياب الحواف المادية والمعنوية التي تشرع العاملي في
المنطقة التعليمية على المشاركة فى التخطيط .
زمو ورمود أن مة ولوائح دائرة التربية والتعليم .
عدم ورود خطة ستراتيرية لدائرة التربية والتعليم يتم في ضوءها
بناء خطط المناط التعليمية .
عدم ورود موا نة مالية معتمدة لمديرى المناط التعليمية .
تمير ال روف واألحوال قبل انت اء الخطة الموضوعة أو أثناء
تنفيذها .
صعوبة تحليل البيئة الخاررية للمنطقة التعليمية .
عدم توفر القوى البشرية المدربة على التخطيط 211 .
تنوع البيئة الخاررية فى المنطقة التعليمية الواحدة .
تداخل مرحلتين مختلفتين بالمدرسة الواحدة .
عدم استقرار التنظيم داخل المنطقة التعليمية .

درجةًالصعوبةًً
كبيرةًً متوسط قليلةًً قليلةً
جداًً
ةًً

مً

درجةًالصعوبةًً

ً
ً
العبــــــــــاراتً
كبيرةً
جداًً

كبيرةًً متوسط
ةًً

قليلةًً قليلةً
جداًً

بً–ًالصعوباتًفيًصناعةًالقراراتًًً:
ً
ً1
ً2
ً ً3
ً4
ً5
ً6
ً7
ً8
ً9
ً11
ً11
ً12
ً13
ً14
ً15

انفراد دارة دائرة التربية والتعليم بعملية صناعة الق اررات .
قلة اهتمام دارة دائرة التربية والتعليم بآراء مدير المناط .
عدم ورود رؤية واضحة لدائرة التربية والتعليم .
ضعف مشاركة المرؤوسي في المنطقة التعليمية بصناعة
الق اررات .
مقاومة التميير م المرؤوسي في المنطقة التعليمية .
عدم تحديد األهداف بدقة .
تشويش المعلومات وعدم صحت ا .
الثقافة السائدة فى البيئة الخاررية للمنطقة التعليمية .
عدم تقيد المرؤوسي في المنطقة التعليمية بالتسلسل اإلدار
عدم تف م المرؤوسي لحرم المسئوليات الملقاة على مدير
المنطقة .
قلة الصالحيات الممنوحة لمدير المنطقة مقابل المسؤوليات
الملقاة على عاتقه.
اصطدام ق اررات مدير المنطقة برف اإلدارة العليا لدائرة التربية
والتعليم .
عدم المقدرة على تحديد البدائل المناسبة .
ضي الوقت و السرعة المطلوبة فى صناعة القرار .
عدم مناسبة القرار للموقف االدارى .

العبــــــــــاراتً

مً

كبيرةً
جداًً

جً–ًالصعوباتًفيًالتوجيهًواإلشرافًًًً:
ً
1
2
3
ً4
ً5
ً6

كثرة األعمال التي ي ُكلف ب ا مديرو المناط التعليمية
شخصنه المرؤوسي لعملية اإلشراف والتوريه .
ضعف مشاركة مدير المدارس في دورهم كمشرفي مقيمي .
قلة المخصصات المالية الال مة لتنفيذ بع األساليب اإلشرافية.
انخفا الروح المعنوية لدى المرؤوسي في المنطقة التعليمية.
قلة الدورات التدريبية المخصصة لرفع الكفاءة اإلشرافية لدى
211

درجةًالصعوبةًً
كبيرةًً متوسط قليلةًً قليلةً
جداًً
ةًً

ً7
ً8
ً9
ً11
11
12
13
11
11

المشرفي التربويي .
تأخر ملء الشوازر الو يفية في المنطقة التعليمية حتى وقت
متأخر م العام الدراسي .
تذمر مدير المدارس م اشتراي معلمي م في دورات خالل أيام
التدريس .
زياب العمل بروح الفري الواحد بي مشرفي المنطقة التعليمية .
تعدد فترات الدوام والعمل على فترتي خالل العام الدراسي .
قلة وانعدام العال وات التشريعية للمرؤوسي .
ضعف االنتماء عند المرؤوسي .
ضعف م ارات المرؤوسي تعي عملية االشراف والتطوير .
كثرة التعميمات والقرارات بشكل يرعل متابعة تنفيذها يتطلب وقتا
ور دا على حساب األعمال األخرى .
تمليب دائرة التربية والتعليم للعمل اإلدار على العمل الفني .

العبــــــــــاراتً

مً

كبيرةً
جداًً

درجةًالصعوبةًً
كبيرةًً متوسط قليلةًً قليلةً
جداًً
ةًً

دً–ًالصعوباتًفيًتقويمًاألداءًًًً:
ً
1
2
3
ً4
ً5
ً6
ً7
ً8
9
11
11
12
13
11
11

كثرة عدد المدارس في المنطقة التعليمية .
زياب الوصف الو يفي النموذري والواضح لطبيعة عمل
المرؤوسي .
صعوبة تقييم بع األعمال زير الملموسة كاالنتماء .
مقاومة بع المو في (خصوصاً القدامى من م) لتقييم م .
عدم ربط الترقيات بمعايير اإلنرا و اإلبداع .
تقادم أن مة ولوائح دائرة التربية والتعليم .
غياب معايير ومؤشرات قياس كفاءة األداء في دائرة التربية
والتعليم .
عدم تفعيل مبدأ المساءلة والعقاب ألصحاب األداء السيئ .
عدم ورود حواف ألصحاب األداء المتمي .
ضي الوقت لكثرة البرامج والتعامل مع ر ات عديدة تدير البرامج
المختلفة .
نقص الكادر البشرى العامل في المنطقة .
المحاباة والمحسوبية وزياب الشفافية .
رمود اللوائح واألن مة المعمول ب ا .
عدم امتالي كفايات التقويم .
عدم ورود نائب فنى وآخر ادارى لمدير المنطقة التعليمية .
شاكري لكم ُحس تعاونكم ،،
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الباحو

الملح رقم ( ) 3

كشف بأسماء السادة المحكمي
مسلسل
1
4
4
2
5
6
7
8
9
10
11
14
14
12
15
16

االسم
د  .فايز على األسود
دًً.محمدًهاشمًآغاً
أ  .د محمود أبو دف
أ  .د  .عليان الحولى
أ  .د  .فؤاد على العاجز
د ً.محمد عثمان األغا
د  .فايز شلدان
د ً.رائد حسين الحجار
د  .بسام محمد أبو حشيش
د .صالح الدين إبراهيم حماد
د  .أحمد شهوان
د  .عصام اللوح
أ  .د ً .زياد علي الجرجاوي
د  .خميس العفيفى
د  .نبيل الصالحى
د  .سمية النخالة

التخصص
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
أصول تربية
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مكان العمل
جامعة األزهر
جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
جامعة األقصى
جامعة األقصى
جامعة األقصى
جامعة األقصى
جامعة األقصى
جامعة القدس المفتوحة
وكالة الغوث الدولية
وكالة الغوث الدولية
وزارة التربية والتعليم العالى

ملحق رقم ( )4
قائمة بأسماء المناط التعليمية بوكالة الموو الدولية فى محاف ات ز ة

ا م المنةق

مسلسل

1

منطقة بيت الهيا وبيت حانو التعليمية

4

منطقة رباليا التعليمية

4

منطقة زرب ز ة التعليمية

2

منطقة وسط ز ة التعليمية

5

منطقة شر ز ة التعليمية

6

منطقة النصيرات والبريج التعليمية

7

منطقة دير البلح والمما ى التعليمية

8

منطقة شر خانيونس التعليمية

9

منطقة زرب خانيونس التعليمية

10

منطقة شمال رفح التعليمية

11

منطقة رنوب رفح التعليمية

214

ملح رقم ( : ) 5

الم مام االدارية والفنية لمديرى المناط التعليمية ( عال و يفة مدير منطقة تعليمية )

215

216

ملح رقم (  ) 9المقابلة الشخصية

2112/1/21
السيد  /رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية  ،المحترم
تحية طيبة وبعد ،
يسعدنى أن أحظى بلقائكم  ،متمنيا أن تقبلوا تزويدى ببعض المعلومات  ،لالستخدام العلمى فى
رسالة ماجستير بعنوان  " :فاعلية القيادة التربوية لمديرى مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث
من وجهة نظر مديرى المدارس بمحافظات غزة " .
س  : 1ماهى مبررات استحداو المناط التعليمية ببرنامج التربية والتعليم فى محاف ات ز ة
؟؟
مبررات استحداث المناطق التعليمية :
أ – زيادة عدد المدارس .

ب_ زيادة أعداد الطالب .
ج _ زيادة أعداد العاملين .
د _ األنشطة والمبادرات .

ها  -تنفيذ سياسة الالمركزية .
س  : 2لماذا تم التوسع ب يادة عدد المناط التعليمية ( مؤخراً ) ببرنامج التربية والتعليم فى
محاف ات ز ة ؟

نفس األسباب السابقة مع إضافة :
 تسهيل عملية المتابعة والتقويم . التخفيف عن كواهل مديري التعليم . التركيز والدعم في المتابعة واإلشراف .س  :3ماهى حدود الصالحيات الممنوحة لمدراء المناط التعليمية ؟؟
الصالحيات الممنوحة لمدراء المناطق التعليمية  ،تتم من خالل خطة إجرائية وتتمثل في :
أ – بناء التشكيالت المدرسية .
ب _ دعم المديرين والعاملين .
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ج _ اتخاذ الق اررات ومواجهة المشكالت والمساندة فىى الحل .
د _ التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصبغة المستقلة .
ها  -نقل المعلمين والمديرين بالتنسيق مع دائرة التربية والتعليم .
و _ تنفيذ االمتحانات الموحدة ورصد نتائجها .

ز _ المشاركة في تنفيذ مسابقات اختيار المعلمين والعاملين الجدد .
ح _ اتخاذ الق اررات بتنظيم األيام الدراسية والمهرجانات والمسابقات .

ط _ إجراء تقويم المديرين والمديرين المساعدين .
ى _ تنسيق عمل المشرفين ( إداريا ) .

س  : 1فى اعتقادي استحداو ن ام المناط التعليمية ،عمل على ترويد وتحس العملية
التعليمية بوكالة الموو ؟
بالتأكيد  ،ألنه سيعطى فرصة أمام تنفيذ سياسة الالمركزية  ،وتعطى الفرصة للمتابعة والتحسين
والتطوير والدعم .

س  : 2ما أهم األنشطة التدريبية التى قامت ب ا دائرة التربية والتعليم بوكالة الموو لتطوير
وتحسي كفايات مدراء المناط التعليمية ( فيما يتعل بم ارات التخطيط  ،صنع الق اررات ،
التوريه واالشراف  ،تقويم األداء ) ؟
أهم األنشطة التدريبية التي قامت ب ا دائرة التربية والتعليم لتحسي وتطوير كفايات مدراء
المناط التعليمية تتمثل في :
أ – اللقاءات المستمرة .
ب _ ورش العمل .
ج _ التدريب الميداني .
د _ األيام الدراسية .
هـ _ المشاركة في المؤتمرات التربوية .
س : 9ماهى خططكم المقبلة ل يادة فاعلية ورفع كفاءة مدراء المناط التعليمية ؟؟ (ما أهم
المقترحات التى ترون ا ضرورية لتطوير و يادة فاعلية مدراء المناط ) ؟؟
نفس ما سبق باإلضافة إلى :
أ – التقويم المرحلي .

ب _ سد الحاجات التدريبية .
س : 1ما أهم الصعوبات أو المعيقات التي تواره عمل مدراء المناط التعليمية بوكالة
الموو ( ا وردت ) م ور ة ن ركم ؟
أ – ثقافة العمل الفريقى .
218

ب _ ثقافة البحث التربوي .
ج _ اللغة اإلنجليزية كمصدر للمعرفة .
د _ التواصل اإليجابي .

س : 4ماهى اآللية المتبعة لديكم فى اختيار مديرى المناط التعليمية ؟
تتم وفق التسلسل التالي /
أ – اإلعالن وفق الشروط .
ب _ االختبار الكتابي .

ج _ المقابلة الشخصية .

مع األخذ بعين االعتبار الجوانب التالية :
 المؤهل األكاديمي والتربوي .
 القدرة على التواصل .
 االنتماء للعمل .
 القدرة على إيصال األفكار .
 تنظيم وتنسيق العمل .
 االحترام المتبادل .
 الخبرة والتاريخ .
س  : 2وكيف تتم عملية تقويم أداء مدير المناط التعليمية ؟
التقويم المرحلي والختامي ويتم من خالل مايلى /
أ – الزيارات الميدانية .
ب _ اللقاءات الفردية .
ج _ التقارير .

د _ أثر العمل في المدارس .
ها _ وجهات نظر المديرين .

و _ المناقشة الفردية لجوانب العمل من خالل التقرير والنموذج الخاص به .
ولكم التحية والشكر
الباحث  /فادى عمر المدهون
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