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and its Relation of their Leading the Change
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أستاذ اإلدارة التربكية المشارؾ
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قدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية مف
كمية التربية – جامعة األزىر  -غزة
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Strategic Tendencies of High Schools Principals
and its Relation of their Leading the Change
أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص ،باستثناء ما تمت
اإلشارة إليو حيثما ورد ،وان ىذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو
لقب عممي أو بحث لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
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اإلهداء

اإلىداء
إىل ٍِ ماُ ىيذُّا سحَُاً و فاض اىسالً ٍِ مفُه عََُاً صيً عيُل اهلل حعاىل َا عيٌ اىىسي .
إىل أبً و أٍٍ 0
إىل ٍِ عيَىٍّ أُ أسحقٍ سيٌ احلُاة حبنَتٍ وصربٍ  ,و غَشوٍّ بذعائهٌ  ,باسك اهلل فُنَا.
إىل صوجٍ اىغايل0
إىل اىُنبىع اىزٌ ال ميو ٍِ اىعطاء  ,إىل ٍِ ماُ سعادحٍ خبُىط ٍنسىجت ٍِ قيبه  ,إىل ٍِ شق طشَقاً ٍعٍ
حنى اإلبذاع  ,فجضاك اهلل حعاىل عين خري اجلضاء.
إىل صهشاث ٍِ صنعج ٍعهٌ أمجو رمشَاحٍ  ,و حبهٌ جيشٌ يف عشوقٍ أخىحٍ وأخىاحٍ
و صذَقاحٍ.
إىل أساحزحٍ األماسً 0
إىل ٍِ حخسابق هلٌ اىنيَاث ىخخشج ٍعربة عِ ٍننىُ راهتا  ,إىل ٍِ أضاءوا بعيَهٌ عقىه غريهٌ ,
فأظهشوا دبساحمخهٌ حىاضع األساحزة و بشحابخهٌ مساحت اىعاسفني .
إىل مو هؤالء أهذَهٌ هزا اىعَو املخىاضع  ,سائيتً اهلل اىعيٍ اىقذَش أُ َنفعنا به و ميذّا بخىفُقه .
إىُهٌ مجُعاً أهذي مثشة هزا اجلهذ املخىاضع .
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شكر ك تقدير
"الحمد هلل الذم ىدانا كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل" ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ

المرسميف كخاتـ النبييف سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ  ...كبعد، ،

الشكر كؿ الشكر هلل سبحانو كتعالى ،الذم أنعـ عمي بفضمو ككفقني في دراستي كأعانني

في أنياء الدراسة المقدمة ؛ الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة ماجستير في أصكؿ التربية.

كأتقدـ بالشكر كالتقدير كعظيـ االمتناف كالعرفاف إلى الدكتور /صييب كمال األغا أستاذ-

التخطيط كاإلدارة التربكية المشارؾ في جامعة األزىر بغزة كالذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه
الدراسة ،كعمى ما شممني بو مف نصح كارشاد ،فجزاه اهلل عني خير الجزاء كمتعو بالصحة
كالعافية.

كما كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لمدكتور /رائد حسين الحجار أستاذ اإلدارة التربكية

المشارؾ جامعة األقصى بغزة ،كذلؾ لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،كعمى ما قدمو مف
تكجييات أسيمت في إتماـ العمؿ فجزاه اهلل عني خير الجزاء ،كمتعو بالصحة كالعافية.

كيطيب لي أف أسدم خالص شكرم كاحترامي إلى األستاذ الدكتور /مروان وليد

المصري  ،واألستاذ الدكتور/عمي محمد نصار  ،كذلؾ لتفضميما بالمكافقة عمى المشاركة في

المناقشة كالحكـ عمى الدراسة كعمى ما قدماه مف تكجييات لتحسيف الدراسة ،فجزأىما اهلل عني
خير الجزاء كمتعيما بالصحة كالعافية.

كالشكر مكصكؿ لكؿ أساتذتي في كمية التربية في جامعة األزىر كالذيف تتممذت عمى أيادييـ،

ككانكا نبراسان كقبسان مف نكر ،كلـ يبخمكا عمينا حيث نيمنا مف مكارد عمكميـ الكثير الكثير،
كأخص بالذكر عميد كمية التربية الدكتور /محمد عميان فجزأىـ اهلل عني خير الجزاء كمتعيـ

بالصحة كالعافية.

كأيضان يسرني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لؤلساتذة كالخبراء في مجاؿ التربية الذيف قامكا

بتحكيـ استبانة الدراسة كالذيف قدمكا النصح السديد في إخراج استبانة الدراسة بصكرتيا النيائية،

الشكر مكصك هؿ
كالشكر مكصكؿ إلى كؿ مف سأىـ كسأعد كلـ يبخؿ عمي بالعطاء أك الدعاء ،ك ي
ً
ً
ً
بالذكر خالي ك خالتي /
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كما يطيب لي أف أقدـ شكرم الجزيؿ إلى مديرتي األستاذة  /إيمان أبو سمرة لما قدمتو مف
تعاكف لئلنجاز ىذه الرسالة ك تطبيقيا  ،إلى مديرم مديريات التربية ك التعميـ في المحافظات

الجنكبية لفمسطيف ك هؿ باسمو كلقبو كمسماه ،عمى حسف تعاكنيـ في تطبيؽ أداة الدراسة ،ككفقيـ
اهلل لما فيو الخير ،ككذلؾ شكر خاص لجميع مديرم المدارس الثانكية الذيف كانكا عينة الدراسة.

البروي عموان الذم كاف
كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف كالحب لزكجي الغالي  /محمد ا

سندان كعكنان صادقان في إتماـ الرسالة كجزاه اهلل عني خير الجزاء كمتعو بالصحة كالعافية.

كمان أشكر كؿ مف أفادني كلك بكممة كاحدة ،أك أعاف بنصح ،أك نظر بعيف الرضا في

سبيؿ إعداد ىذا العمؿ ،كأعتذر عف كؿ جيد فاتني أف أذكره بحسف نية .

كفى الختاـ أرجك اهلل أف يجعؿ عممي ىذا خالصان متقببلن لكجيو الكريـ ،كأف يجعمو في

ميزاف حسناتي يكـ القيامة أنو عمى كؿ شيء قدير.
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ممخص الرسالة

التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية و عالقتيا بقيادة التغيير لدييم
اعداد الباحثة /إيمان محمد موسى ريان

الدكتور /صييب كمال األغا

إشراف

الدكتور /رائد حسين الحجار

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تقدير مديرم المدارس الثانكية لمتكجيات االستراتيجية

كعبلقتيا بدرجة تقديرىـ لقيادة التغيير لدييـ .كلتحقيؽ ذلؾ اتبعت الباحثة المنيج الكصفي

االرتباطي ،كتككنت العينة مف ( )117مدي انر كمديرة طبقت عمييـ استبانتيف تـ التأكد مف صدقيما

كثباتيما ،األكلى لقياس درجة تقدير مديرم المدارس الثانكية لمتكجيات االستراتيجية ،اشتممت
عمى ( )42فقرة مكزعة عمى ( )7مجاالت ،ىي( :تحسيف التعمـ كالتعميـ ،التطكير التنظيمي،
التقكيـ المؤسسي ،التمكيؿ كجمب األمكاؿ ،تمكيف العامميف ،التميز كاإلبداع ،الشراكة المجتمعية).

كاالستبانة الثانية ،متعمؽ بميارات قيادة التغيير لدل مديرم المدارس الثانكية ،كتتككف مف ()29

فقرة مكزعة عمي ( )5مجاالت ،ىي( :تنمية العبلقات اإلنسانية ،بناء فريؽ إحداث التغيير،

تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ ،إدارة كقت التغيير ،التحفيز نحك تحقيؽ أىداؼ التغيير) .أما عينة

الدراسة فكانت مككنة مف ( )136مدير ك مديرة مدرسة ثانكية في المحافظات الجنكبية ،وتم
معالجة البيانات بالبرنامج اإلحصائي ( )SPSSوتوصمت الباحثة إلى نتائج عدة أىميا:

 .1درجة تكافر التكجيات االستراتيجية عند لدل المديريف في محافظات غزة كبيرة ،حيث كاف
الكزف النسبي لدرجة تكافر التكجو االستراتيجي ( ،)72.4%جاء مجاؿ تحسيف التعميـ كالتعمـ

في أعمى المراتب بكزف نسبي ( ،)81.2%يميو التطكير التنظيمي بكزف نسبي (،)78.2%
يميو التقكيـ المؤسسي بكزف نسبي ( ،)75.0%يميو التمكيؿ كجمب األمكاؿ بكزف نسبي

( ،)70.2%كيميو التميز ك اإلبداع بكزف نسبي (  ، )69.5ك تمكيف العامميف بكزف نسبي
( )68.4%كآخرىا كاف الشراكة المجتمعية كبكزف نسبي (.)64.8%

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات جميع مجاالت التكجو االستراتيجي
تعزل (لمجنس  ،سنكات الخدمة  ،كلمدكرات التدريبية في مجاؿ التكجو االستراتيجي)

 .3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تكافر جميع مجاالت التكجو
االستراتيجي تبعان لممؤىؿ العممي ،ككانت جميع النتائج لصالح مديرم المدارس حممة الدراسات

العميا.
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 .4أف درجة ممارسة قيادة التغيير لدل مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة متكسطة ،حيث
كاف الكزف النسبي لدرجة ممارسة قيادة التغيير ( )%6556بدرجة متكسطة  ،جاﺀ مجاؿ تحقيؽ

االتصاؿ الفعاؿ في أعمى المراتب كبكزف نسبي ( )%2 ،67متكسط ،يميو درجة ممارسة تنمية

العبلقات اإلنسانية كبكزف نسبي ( )%6 ،66متكسط ،يميو ممارسة بناء فريؽ إحداث التغيير
كبكزف نسبي ( )%6 ،66متكسط ،ثـ يميو مجاؿ إدارة كقت التغيير بكزف نسبي ()%8 ،64

متكسط  ،كآخرىا كاف مجاؿ التحفيز نحك تحقيؽ أىداؼ التغيير كبكزف نسبي ()%2 ،64

بدرجة متكسطة.

 .5أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات جميع مجاالت قيادة التغيير
(لمجنس  ،سنكات الخدمة  ،كلمدكرات التدريبية في مجاؿ التكجو االستراتيجي).

 .6كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية بيف درجة تكافر التكجو االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية
في محافظات غزة ك درجة قيادة التغيير ،حيث يمكف التنبؤ بدرجة ممارسة قيادة التغيير مف
خبلؿ معرفة درجة تكافر التكجو االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة

حيث أف طبيعة العبلقة طردية ،كأف نسبة معامؿ االرتباط بيف درجة التكجو االستراتيجي
كدرجة قيادة التغيير (.)%65.0

ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الباحثة في ضوء نتائج الدراسة ضرورة ما يمي:
 .1التركيز عمى تطكير اليياكؿ التنظيمية حسب المستجدانت كاالحتياج المؤسسي كبشكؿ
مستمر ،مما يضمف االرتقاء بمستكل أداء المؤسسات التعميمية.

 .2أىمية ممارسة التكجو االستراتيجي بجميع مجاالتو مف أجؿ التميز في األداء اإلدارم ككذلؾ
الحفاظ عمى القدرة التنافسية لممدارس الثانكية كتميزىا في ظؿ ظركؼ بيئية متغيرة كذات

تحديات اقتصادية كسياسية كاجتماعية مستمرة.

 .3االىتماـ ببناء قدرات القيادات عمى اإلبداع اإلدارم لمكاجية جميع أنكاع المستجدانت
المجتمعية كالتكنكلكجية المؤثرة عمى البيئة المدرسية كالتعميمية.

 .4ضركرة ال ثقة بيف اإلدارة كالعامميف في المدارس كأىمية كضكح الرؤية كالرسالة لممكظفيف مما
يعزز لدييـ القدرة عمى العمؿ كبالتالي إمكانية تفكيض السمطات كفؽ معايير عممية كمينية.

 .5العمؿ عمى فتح قنكات االتصاؿ مع المجتمع المحيط مف خبلؿ التكاصؿ مع جميع
مؤسسات المجتمع الحككمية كالخاصة كاالستفادة منيا.
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The study aimed to identify the degree of appreciation of high school principals' for
the strategic tendency and its relation to the degree of their appreciation for leading
the change.
To achieve this aim, the researcher followed the descriptive/associative approach. The
questionnaire was a valid and consistent measure of two elements; the first criterion
measures the secondary school principals' assessment of strategic directions. It
consists of 42 paragraphs divided into seven areas: (improvement of learning and
education, organizational development, institutional evaluation, funding and
fundraising, empowerment of employees, creativity and excellence and community
partnership).
The second criterion: related to the secondary school principals leadership skills. It
consists of (29) paragraphs divided into five areas: (development of human relations,
building change team, achieving effective communication, managing change time,
.motivating to achieve the goals of change).
The study sample consisted of (117) principles of secondary school (males and
females) in the southern area. Data were processed on the statistical program (SPSS).
The researcher reached several results, the most important of which are:
1. The degree of the strategic orientation of high school principals in Gaza is was
significant. The relative weight of the strategic orientation was (72.4%), the
improvement of teaching and learning was significant and at the highest level with
a relative weight (81.2%), followed by Organizational Development with a relative
weight (78.2%) then the institutional evaluation with a relative weight (75.0%),
followed by funding and fundraising at a relative weight (70.2%), followed by
empowerment of employees at a relative weight (68.4%) and the last was the
community partnership with a relative weight (64.8%).
2. There were no significant statistical differences between the average scores of all
areas of strategic orientation attributed related to (gender, years of service, and
training courses in strategic direction).
3. There were significant statistical differences between the average scores of all
areas of strategic orientation according to the academic background and
qualifications. All results were in favor of principals who has postgraduate degrees.
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4. The degree of leadership practice of change among secondary school principals in
the Gaza province was average. The leadership of change was average with
relative weight of (65.6%). The effective communication was the highest but still
average, with a relative weight of (67.2%), Followed by the practice of human
relations development with average and relative weight (66.6%) and building
change team with the same relative weight as well. Then the time of change
management (64.8%)-average. The last was the field of motivation towards
achieving the goals of change with relative weight (64.2%) -average.
5. There was no significant statistical differences between the average scores of all
areas of leadership change (gender, years of service, and training courses in
strategic direction).
6. There was a positive correlation between the degree of practice of the strategic
directions of secondary school principals in the Gaza area. The degree of practice
of leadership change can be predicted by knowing the degree of practice of the
strategic direction of the secondary school principals in the Gaza area. The nature
of the relationship is positive. The correlation coefficient between the degree of
strategic direction and the degree of leadership change (65.0%).
The following are the most important recommendations made by the researcher in
light of the study results:
1. Focusing on the development of organizational structures according to the latest
developments and institutional needs on an ongoing basis, thus ensuring the
improvement of the performance level of educational institutions.
2. The importance of practicing the strategic directions in all its fields in order to
excel in administrative performance, as well as maintaining the competitiveness of
secondary schools and their excellence under changing environmental conditions
and with continuing economic, political and social challenges.
3. Attention to building leadership capacities for administrative innovation to face all
kinds of social and technological developments affecting the school environment
and education.
4. The need to create confidence between the management and staff in schools. The
importance of clarity of vision and messages to staff, which enhances the ability to
work and thus the possibility of delegating authorities according to academic and
professional standards.
5. Work to create channels of communication with the surrounding community
through communicating with all governmental and private institutions and get
benefits from them.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
مقدمة
تعد اإلدارة عممية منظمة كمنسقة كانسانية ،تستيدؼ التعاكف كالتنسيؽ بيف أفراد المؤسسة،
ك استغبلؿ ما لدييا مف إمكانيات ككسائؿ كتقنيات لتحقيؽ األىداؼ المرجكة بأقصر كقت ك كمفة

 ،كنجاح أم إدارة يعني نجاح المؤسسة بأكمميا.

كتعتبر إدارة المؤسسة التربكية مف أىـ األنشطة اإلنسانية في جميع الدكؿ؛ ألنيا تؤثر بشكؿ

مباشر عمى جميع المجاالت ك عمى إنتاجية المؤسسة التربكية ك التعميمية بشكؿ عاـ ك عمى
المدارس بشكؿ خاص ،األمر الذم أدل إلى اعتبار التقدـ اإلدارم التربكم معيا انر لمحكـ عمى
تقدـ األمـ ك رقييا ،كحتى تحقؽ التربية ثمارىا ،فأنيا تحتاج إلى إدارة فاعمة تنظـ نشاطيا كتنسؽ

جيكد أفرادىا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة (عساؼ.)2 :2005 ،
لذلؾ ىناؾ اىتماـ كبير في المجاؿ التربكم بقيمة إدارة المؤسسات التربكية بصفة عامة
كالتعميمية جكىر ىذا االىتماـ  ،باعتبارىا المسئكلة عف قيادة ك تكجيو سير العمؿ لبمكغ أىدافيا

المنشكدة (كىبة.)2 :2008 ،

كتعد إدارة المؤسسات التعميمية مف أىـ األنشطة اإلنسانية في المجتمعات عمى اختبلؼ

مراحؿ تطكرىا  ،كذلؾ أنيا تؤثر تأثي ار مباش ار في حياة الشعكب ك األمـ اجتماعيان  ،كاقتصاديان،

كسياسيان ،لذا يتطمب ذلؾ سعيان جادان مف المسئكليف عف العمؿ المؤسسي في البحث عف سبؿ
تطكير أدائيـ  ،مف خبلؿ تطبيؽ نظريات اإلدارة التربكية الحديثة التي تعزز مكانة المؤسسات

التعميمية  ،كتعمؿ عمى المحافظة عمييا ،ك تسعى لمرقي بيا ،ك التغمب عمى كؿ التحديات التي
تعترضيا  ،فتحقيؽ األىداؼ في مستكياتيا الدنيا لـ يعد الغاية التي اتفؽ عمييا جميكر األفراد

كالمؤسسات  ،ك أنما أصبح الكصكؿ إلى درجة عالية مف إتقاف العمؿ ك ارتفاع مستكيات األداء

الذم يصؿ إلى التميز ىك الغاية المنشكدة التي يطمح الجميع لمكصكؿ إلييا.
(الدجنى.)3 :2011 ،
كتؤكد األدبيات عمى أنو " في إطار تمؾ التطكرات في العصر الحديث  ،لجأت اإلدارة إلي

إقامة مفاىيـ جديدة بيف القائد ك المرؤكسيف عمى أساس فرضيات جديدة ك مختمفة تمامان عف
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الفرضيات التي كضعتيا سابقان  ،فطمب مف القادة تييئة الظركؼ المبلئمة التي تساعد

المرؤكسيف عمى إشباع الحاجات الفسيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية  ،كاتاحة الفرصة لممشاركة
في تحقيؽ أىداؼ اإلدارة  ،ك العمؿ عمى تنمية العامميف  ،ك تمكنييـ مف التعبير عف حاجاتيـ ك

مكنكنات أنفسيـ في العمؿ ( .حسيف)15 : 2006 ،
كنجاح اإلدارة بشكؿ عاـ كاإلدارة المدرسية بشكؿ خاص مرىكف بنجاح مديرىا ك طبيعة
القيادة التي يتبناىا خبلؿ عممو داخؿ المدرسة ك بالقدرات ك اإلمكانات التي يمتمكيا ك تؤىمو

لقيادتيا  ،ك مف أجؿ ذلؾ كمو أصبح مدير المدرسة بحاجة إلى رؤل إدارية جديدة تجدد ك تنمي
ك تبدع ك تضيؼ ك تستثمر كتحقؽ لممدرسة مستقببل زاى ار كتعطي لمفرد صكرة كاضحة حكؿ ما

ينبغي أف تككف عميو المدرسة في المستقبؿ.

تؤكد األدبيات أف " مدير المدرسة الذم يمارس دكره القيادم يسعى إلى (ببل شؾ) إلى

تحقيؽ مضاميف اإلنسانية ؛ حرصان عمى تسيير دفة العمؿ التشاركي الذم ييدؼ إلى تحقيؽ

أىداؼ المؤسسة المدرسية بأقؿ جيد ك أقصر كقت ممكف  ،كما يسعى إلى تشجيع العمؿ

الجماعي الفريقي ك تطكير مياراتو ك قدراتو لتشكيؿ نظرة استراتيجية شاممة لممؤسسة المدرسية
التي يقكـ عمى إدارتيا ك العمؿ عمى تطكير المدرسة ك التصعيد مف فاعمية أدائو "

(الحريرم)144 : 2007 ،
كتعتبر اإلدارة االستراتيجية مف األساليب اإلدارية الحديثة حيث أنيا " عممية تستطيع

اإلدارة العامة تحديد التكجيات طكيمة األجؿ لممؤسسة  ،ككذلؾ األداء مف خبلؿ التصميـ الدقيؽ

ك التنفيذ المناسب ك التقييـ المستمر لبلستراتيجية المكضكعة  ،ك تتككف ىذه العممية مف عدة
عناصر تتكامؿ مع بعضيا البعض  ،ك ىذه العناصر ىي :تحديد الرسالة مف األىداؼ  ،ك

ميداف األعماؿ  ،ككضع ك تنفيذ االستراتيجيات ك تقييميا " (أبك قحؼ،)65 : 1997 ،
" فيي مسئكلة عف عممية اتخاذ الق اررات االستراتيجية  ،كانجاز األىداؼ المحددة ".
(ابف حبتكر)47 : 2004 ،
فالقيادة كالتكجيات االستراتيجية ىي المعيار الذم يحدد نجاح أك فشؿ أم مؤسسة،
فيي عممية تعميمية تعاكنية مشتركة  ،تسيـ في دفع المؤسسة إلى األماـ  ،ك مراعاة أف العصر
الحالي عصر ثكرة المعمكمات ك تكنكلكجيا االتصاالت ،يتطمب ىندسة العبلقات ك العمميات .

(خمؼ.)2 : 2010 ،
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كيعتبر التكجو االستراتيجي حجر األساس لنجاح أم منظمة  ،حيث أنو المسار الذم

تسترشد بو المنظمات في رحمتيا إلى مستقبميا المنشكد  ،فمف خبلؿ تكجياتيا تقكـ المنظمات

بكضع أىدافيا االستراتيجية  ،إذ أف التكجو االستراتيجي يجعؿ اإلدارة العميا في المنظمة تدرؾ

تمامان ما ىي غاياتيا ك ما ىي مجاالت نشاطاتيا الخارجية  ،ك مف ىـ المستفيدكف مف الخدمات
التي تقدميا  ،ك تفيدىا في التعرؼ عمى بنيتيا ك ىيكميا ك بيئتيا في الداخؿ ك السياسات التي

تتبعيا  .ك األطر الفمسفية التي تحكـ أساليبيا في اتخاذ القرار ك احتياجاتيا البشرية ك المادية ك

المتطمبانت الشمكلية لمتطكير  .أف التغيير في المؤسسات التربكية يمثؿ ضركرة حتمية ك طمبان
ممحان ،ك القائد الفعاؿ البد ك أف يتميز بخصائص ك سمات معينة لمكاجية تمؾ التحديات التي
تفرضيا البيئة الخارجية  ،متمثمة بالتطكرات التقنية مف جية ك متطمبانت المؤسسة التربكية ك

أفرادىا مف جية أخرل متمثمة في تبني نمطان قياديان خاصان ك فعاالن  ،ك طرقان مبتكرة لصناعة ك
و
اتخاذ القرار  ،مع ضركرة إيجاد آ و
جديدة ك حديثة مبتكرة لمتغيير  ،مف أجؿ التطكير بشكؿ
ليات
ً
غير مألكؼ ك مبتكر ليقكد إلى النجاح ك تحقيؽ اليدؼ المنشكد (عماد الديف)68 : 2003 ،

في ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ بأف تطبيؽ التكجيات االستراتيجية الحديثة سكؼ ينعكس

إيجابيا عمى عمؿ اإلدارة التعميمية ك تحقيؽ األىداؼ التعميمية  ،كانجاز المياـ بأقؿ كقت كجيد

ممكنيف  ،ال سيما في ظؿ التغيرات كالتطكرات المتسارعة في جميع مجاالت الحياة العصرية،
األمر الذم فرض التربية ضركرة مسايرة ىذه التطكرات ك التغيرات .

حيث كضع رجاؿ التربية كجيان لكجو أماـ حاجات ك متطمبات جديدة  ،ك ىك األمر الذم لـ

تعد تجدم معو األساليب التقميدية المتبعة في التربية ك التعميـ  ،ك لذلؾ فإف رجاؿ التربية ك

التعميـ مدعككف لمبحث عف طرؽ كتكجيات استراتيجية جديدة تتبلءـ مع التغير

(الرشيد)85 :2001 ،
كعممية التغيير التي تقكـ بيا المنظمة تيدؼ إلى تطكير نفسيا  ،ك التكيؼ مع الظركؼ
المحيطة بيا ،ك بذلؾ فإف الجكانب الرئيسية لميدؼ مف التغيير  ،تتمثؿ بالتكيؼ مع الظركؼ

المحيطة سكاء ،كانت داخمية أك خارجية  ،أك مف أجؿ إحداث التطكير التنظيمي في المنظمة ،
أك االثنيف معان ( .الشماع ،ك حمكد)368 : 2007 ،

كيمكف إحداث ىذا التغيير المنشكد بالعمؿ عمى تحقيؽ أعمى مستكيات الجكدة في جميع
جكانب العممية التربكية كالتعميمية لتتبلءـ مخرجاتيا مع متطمبانت كطمكحات ىذا العصر ،كيأتي

ذلؾ بالتغيير في سياسات نظامنا التعميمي ،كتطكير أساليب العمؿ اإلدارم كالفني المتبع،
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كتحديث محتكيات المناىج الدراسية ،كتجديد األساليب التعميمية كالتعممية ،كاعادة تأىيؿ

المعمميف ،بحيث يككنكف عمى كفاءة عالية كمستكل أخبلقي كأكاديمي كميني رفيع ،كتييئة
البيئات المدرسية لتككف جاذبة كمحفزة ،كالعمؿ مف خبلؿ كؿ ذلؾ عمى أعداد أجياؿ منتجة
كقادرة عمى التفاعؿ مع الحياة بشكؿ إبداعي خبلؽ ،مزكدة بالقيـ كاالتجاىات ،كالمعارؼ

كالميارات التي تنسجـ مع متطمبانت الحاضر كطمكحات المستقبؿ (.الزىراني)15 :2008 ،

كبناءان عمى ذلؾ تتبمكر مشكمة الد ارسة الحالية في كجكد جممة مف المشكبلت ك أكجو الضعؼ ك

نكاحي القصكر في المدارس الثانكية في قطاع غزة  ،تستكجب الدراسة كالبحث كصكالن إلى

مقترحات ك تصكرات لتحسيف مستكل األداء في تمؾ المدارس  ،ك يأتي ذلؾ متناغمان مع تكصيات
بعض المؤتمرات المحمية .

كعمى الصعيد الفمس طيني بالرغـ مف الجيكد التي تبذليا ك ازرة التربية ك التعميـ العالي  ،إال أف
الدراسات تشير إلى كجكد العديد مف المشاكؿ التي تعاني منيا المدارس الثانكية بمحافظات غزة ،

ك تشخص أكجو القصكر في أداء مديرييا ،كمف أىميا :

 عدـ اقتناع بعض مديرم المدارس الثانكية بضركرة التغيير ،كاتباعيـ أساليب تقميدية في إدارةمدارسيـ (.سكيؾ)183 :2008 ،

 قصكر أداء مديرم المدارس فيما يتعمؽ بإتاحة فرص اإلبداع ك االبتكار لمطمبة  ،كضعؼجيكدىـ في بث ثقافة التغيير بيف المعمميف( .أبك غالي)343 :2007 ،

 صعكبة التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية عمى النشاطات المدرسية المخطط ليا في المستقبؿ،كقصكر في المفاىيـ المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي في بعض المدارس(.الشاعر)140 :2007،

 البيركقراطية السائدة ك نظاميا القائـ  ،كثقافة االرتياح لممألكؼ ك الخكؼ مف المجيكؿ ،أدت إلىتحسف غالبية المديريف بالنمط التقميدم القديـ ك الخكؼ مف التجديد ك االبتكار ،مف إم محاكلة

لمتغيير (.المصرم)257 :2015 ،

 ضعؼ قدرة بعض مديرم المدارس عمى صياغة الرؤية المستقبمية لممدرسة ،نتيجة لضعؼامتبلكيـ لمميارات اإلدارية الخاصة بالتخطيط االستراتيجي  ،ككثرة انشغاليـ.

( الشاعر)144 :2007،

كذلؾ أكصت بعض المؤتمرات العممية المحمية مثؿ المؤتمر الدكلي األكؿ لك ازرة التربية ك التعميـ
العالي  " ،التميز في التعميـ الفمسطيني رؤل إبداعية" الذم عقد في غزة (  26-25ديسمبر

2012ـ) أكصى بتشجيع االبتكار ك التجديد ك تبنى مداخؿ إدارية حديثة ككضع سياسيات

مدرسية مرنة ،أيضان المؤتمر التربكم الخامس  " ،التداعيات التربكية لمعدكاف عمى غزة " الذم
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عقد في الجامعة اإلسبلمية بغزة (  13 -12مايك 2015ـ) كأكصى بضركرة العمؿ عمى إعداد
بدائؿ استراتيجية ك خطط بشكؿ مسبؽ لضماف التعامؿ السميـ مع المستجدات .

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا :

في ضكء ما سبؽ تتمخص مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس التالي :
"ما التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية وما عالقتو بقيادة التغيير لدييم؟"
كينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية :
 -1ما درجة تكافر التكجيات االستراتيجية لمديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة مف
كجيو نظرىـ ؟

 -2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
أفراد العينة حكؿ درجة تكافر التكجيات االستراتيجية لمديرم المدارس الثانكية تعزل

لمتغير(الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة ،عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ التكجو
االستراتيجي)؟

 -3ما درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لقيادة التغيير في محافظات غزة مف كجيو
نظرىـ ؟

 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات
أفراد العينة حكؿ درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لقيادة التغيير تعزل لمتغير

(الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة ،عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ قيادة التغيير)؟

 -5ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف

متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة التكجو االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية

في محافظات غزة ،ك بيف متكسط تقديراتيـ لدرجة ممارستيـ لقيادة التغيير لدييـ ؟

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى التكجيات االستراتيجية لمديرم المدارس الثانكية ك عبلقتيا بقيادة

التغيير لدييـ ،كينبثؽ مف ىذا اليدؼ الرئيس األىداؼ الفرعية التالية:

 -1التعرؼ إلى تكافر التكجيات االستراتيجية لمديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة .
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 -2الكشؼ عف فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ التكجو
االستراتيجي لمديرم المدارس الثانكية تعزل لمتغير (الجنس  ،المؤىؿ العممي ،الخبرة،
عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ التكجو االستراتيجي).

 -3التعرؼ إلى ممارسات مديرم المدارس الثانكية لقيادة التغيير في محافظات غزة مف
كجيو نظرىـ.

 -4الكشؼ عف فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ قيادة

التغيير لمديرم المدارس الثانكية تعزل لمتغير(الجنس  ،المؤىؿ العممي ،الخبرة ،عدد

الدكرات التدريبية في مجاؿ قيادة التغيير).

 -5التحقؽ مف كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة
لدرجة التكجو االستراتيجي لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة  ،ك بيف
متكسط تقديراتيـ لدرجة ممارستيـ لقيادة التغيير .

أىمية الدراسة :

تكمف أىمية الدراسة فيما يمي :
 -1أىمية مكضكع التكجو االستراتيجي لمديرم المدارس الثانكية ك الذم يعتبر مف
المكضكعات الحديثة ك الميمة في الحقؿ التربكم ك عبلقتو بقيادة التغيير.

 -2إعطاء صكرة عف التكجيات االستراتيجية ك عبلقتيا بقيادة التغيير مما يمكف ك يسيـ في
تبني المديريف ألكثر التكجيات االستراتيجية التي ليا عبلقة بقيادة التغيير.

 -3تعتبر مف أكائؿ الدراسات التي تيتـ بدراسة العبلقة بيف التكجيات االستراتيجية ك قيادة
التغيير عمى حد عمـ الباحثة  ،بالتالي يمكف أف تثرم المكتبة العربية ك الفمسطينية في
ىذا المجاؿ .

 -4ك مما يزيد ىذه الدراسة أىمية ىك انبثاؽ فكرتيا عف الحاجة المستمرة لتطكير العممية
التعميمية في قطاع غزة ك التي ترتبط غالبان بدراسة العكامؿ المؤثرة.

 -5يمكف أف تستفيد ك ازرة التربية ك التعميـ مف نتائج ىذه الدراسة في تحقيؽ أىدافيا
التطكيرية المنشكدة.

 -6قد تساعد نتائج الدراسة في تطكير برامج ككرش عمؿ خاصة بتطكير أداء مديرم
المدارس الثانكية بمحافظات غزة.

7

الفصلىاألول

حدود الدراسة :

 -1حد الموضوع :
التعرؼ إلى التكجو االستراتيجي لمديرم المدارس الثانكية (تحسيف التعمـ كالتعميـ ،التطكير
التنظيمي ،التقكيـ المؤسسي ،التمكيؿ كجمب األمكاؿ ،تمكيف العامميف ،التميز كاإلبداع ،الشراكة

المجتمعية) ك ميارات قيادة التغيير لدل مديرم المدارس الثانكية (تنمية العبلقات اإلنسانية ،بناء

فريؽ إحداث التغيير ،تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ ،إدارة كقت التغيير ،التحفيز نحك تحقيؽ أىداؼ
التغيير).

 -2الحد البشري:
اعتمدت الدراسة عمى استطبلع أداء مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة حكؿ تكجياتيـ

االستراتيجية ك عبلقتيا بقيادة التغيير.

 -3الحد المؤسساتي:

اقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الثانكية في ك ازرة التربية ك التعميـ .
 -4الحد المكاني:

عمى محافظات غزة في فمسطيف .

 -5الحد الزماني:

تـ تطبيؽ الجزء الميداني لمدراسة

خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي

2016ـ 2017/ـ .

مصطمحات الدراسة:

ترتكز الدراسة عمى المصطمحات التالية:
 .1التوجو االستراتيجي:
يعرؼ التكجو االستراتيجي بأنو:

 ىك عبارة عف الكيفية التي سيتـ بكاسطتيا إنجاز األىداؼ االستراتيجية  ،ك تسعى إلى تعظيـالعناصر اإليجابية لمكفاءة التشغيمية لممؤسسة في نفس الكقت الذم تؤدم فيو إلى تقميؿ
العناصر ذات األبعاد السمبية ك المحبطة لعمميا ،أف التكجيات االستراتيجية يجب أف تكجو

إلى األىداؼ االستراتيجية  ،ك يجب أف تخدـ بشكؿ مباشر عممية أنجازىا.

(القطاميف)67 : 1996 ،
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كيعرؼ أيضان بأنو :عممية تحميمية الختيار المكقع المستقبمي لممنظمة تبعان لمتغيرات الحاصمة
في بيئتيا الخارجية  ،كمدل تكيؼ المنظمة معيا (السالـ  ،ك النجار)16 ،2002 ،

 -كتعرفو الباحثة إجرائيان بأنو  :العممية المنظمة ك المستمرة التي تتبعيا اإلدارة لمكصكؿ لمغايات

ك األىداؼ المرجكة  ،كاستغبلؿ المكارد المادية ك البشرية بكفاءة ك فاعمية ك إتقاف ك تميز

مف خبلؿ تحسيف التعمـ كالتعميـ ،التطكير التنظيمي ،التقكيـ المؤسسي ،التمكيؿ كجمب
األمكاؿ ،تمكيف العامميف ،التميز كاإلبداع ،الشراكة المجتمعية.
 .2المدارس الثانوية :
ىي المرحمة التي تمي المرحمة األساسية كمدتيا سنتيف  ،كتقسـ الفركع إلى  :العممي ،ك العمكـ
اإلنسانية  ،كالتجارم ،كالشرعي  ،كيشتمؿ عمى صفيف األكؿ ك الثاني الثانكييف .

(الكتاب اإلحصائي التربكم السنكم  ،ك ازرة التربية ك التعميـ )5 : 2015 ،

 .3قيادة التغيير :
قيادة الجيد المخطط ك المنظـ لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمتغيير  ،مف خبلؿ
التكظيؼ العممي السميـ لممكارد البشرية ك المادية ك الفنية ك التقنية المتاحة لممؤسسة التعميمية .
(عماد الديف)13 :2003 ،

تعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا :ىي الميارات المطمكبة في قائد التغيير الفعاؿ ،كتنمية العبلقات

اإلنسانية الجيدة  ،ك بناء فريؽ إحداث التغيير ك تنمية قدرات األفراد  ،ك تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ

مع اآلخريف  ،ك تحقيؽ مبدأ الشراكة في التغيير  ،ك إدارة كقت التغيير بفاعمية  ،ك التحفيز نحك

تحقيؽ أىداؼ التغيير كتشير الباحثة أيضان إلى أف عممية التغيير ىي الدرجة التي سيحصؿ

عمييا مديرك المدارس الثانكية في محافظات غزة  ،مف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة مف

المعمميف ك المعممانت عف فقرات استبانة قيادة التغيير المعتمدة في ىذه الدراسة .
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خطوات الدراسة :
تجيب الدراسة عف تساؤالتيا  ،ك تحقؽ أىدافيا مف خبلؿ الخطكات اإلجرائية اآلتية:
 -الخطكة األكلى  :عرض اإلطار العاـ لمدراسة ،ك الذم يشمؿ  :مقدمة الدراسة ،مشكمة الدراسة

كتساؤالتيا ،أىداؼ الدراسة ك أىميتيا ،حدكد الدراسة ،مصطمحات الدراسة ،خطكات الدراسة

(كذلؾ في الفصؿ األكؿ ).

 الخطكة الثانية  :عرض اإلطار النظرم لمدراسة ،ك الذم يشمؿ مبحثيف  :التكجياتاالستراتيجية ،ك قيادة التغير ( كذلؾ في الفصؿ الثاني).

 الخطكة الثالثة  :عرض الدراسات السابقة  ،كالتي تشمؿ دراسات متعمقة بالتكجيات االستراتيجية،ك دراسات متعمقة بقيادة التغيير ( ،كذلؾ في الفصؿ الثالث ).

 الخطكة الرابعة :عرض الطريقة ك اإلجراءات ،ك التي تشمؿ منيج الد ارسة ،مجتمع ك عينةالدراسة  ،أداة الدراسة ،صدؽ ك ثبات االستبانة  ،المعالجات اإلحصائية ( كذلؾ في الفصؿ

الرابع).

 الخطكة الخامسة  :عرض نتائج الدراسة الميدانية ك تفسيرىا  ،ك التي تشمؿ  :المحؾ المعتمدفي الدراسة  ،نتائج تساؤالت الدراسة الخمسة ،تكصيات الدراسة  ،مقترحات الدراسة.

كبعد عر اإلطار العاـ لمدراسة  ،يتناكؿ الفصؿ الثاني اإلطار النظرم لمدراسة كالمككف مف

مبحثيف ،األكؿ التكجيات االستراتيجية  ،ك الثاني قيادة التغيير.
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الفصل الثاني
اإلطــار النظــري للدراسة
المبحث األول :التوجيات االستراتيجية
المبحث الثاني :قيادة التغيير
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الفصل الثاني

اإلطار النظري لمدراسة

تتناكؿ الدراسة في الفصؿ الحالي األطر النظرية ك الفكرية لمتكجيات االستراتيجية ك قيادة
التغيير ،كذلؾ عمى النحك التالي:

تيميد

تقكـ المؤسسات التعميمية بتطكير تكجياتيا االستراتيجية بما يخدـ بتحسيف أدائيا ك تطكير
أنشطتيا لتحقيؽ الرقي ك النمك ك االستقرار عمى جميع المستكيات.

كتسعى معظـ المؤسسات التعميمية إلى تحقيؽ النجاح في عممياتيا ك أنشطتيا  ،ك يكافح

باستمرار لبناء مركز استراتيجي ك تنافسي متميز  ،يضمف ليا البناء ك النمك ك تحسيف األداء في
ظؿ البيئة التي تعمؿ فييا كلغرض أنجاز ىذه األىداؼ ،فأف األمر يتطمب مف إدارة ىذه

المؤسسات التعميمية أف تمتمؾ تكجيان استراتيجيان يصحب رؤية بعيدة المدل بالكيفية التي ستككف
عمييا ىذه األنشطة ك األعماؿ ،خاصة إذا أرادت تحقيؽ التميز (الياشمي .)34 : 2011 ،

كيعد التكجو االستراتيجي كاحدان مف المتغيرات التي تؤثر عمى أداء المنظمة التعميمية ؛ ألنو

يؤثر في كيفية تغيير عمؿ اإلدارة  ،كما يعد التكجو االستراتيجي ذا فائدة ؛ ألنو يركز عمى

المنظمة التعميمية  ،بحيث يجمع بشكؿ مستمر معمكمات عف حاجات الفئات المستيدفة ك قدرات

العامميف  ،ك يستخدـ ىذه المعمكمات لتكليد قيمة لممستفيديف بشكؿ دائـ (جندب.)15 : 2013 ،

تتناكؿ الدراسة في ىذا المبحث مفيكـ التكجو االستراتيجي  ،كأىمية التكجو االستراتيجي المدرسي،

أىداؼ التكجو االستراتيجي المدرسي ،أنكاع التكجو االستراتيجي المدرسي ،أسس التكجو

االستراتيجي المدرسي ،مجاالت التكجو االستراتيجي المدرسي ،التحديات التي تكاجو التكجو
االستراتيجي في المدرسة ،خصائص اإلدارة المدرسية الثانكية الناجحة ،مفيكـ المدير االستراتيجي

أدكار ك مياـ المدير االستراتيجي في المدرسة ،خصائص ك ميارات المدير االستراتيجي في
المدرسة.
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أوالً  :مفيوم التوجو:

التكجو تعبير عف رسالة المدرسة كأىدافيا االستراتيجية ذات العبلقة المباشرة اإليجابية

االتجاه مع تقييـ العكامؿ الداخمية في المدرسة كالبيئة كتحميؿ المنافسة كما يرافقيا مف جكانب قكة
كضعؼ مف جانب كفرص كتيديدات مف جانب آخر عمى إحدل أكجو عممية اإلدارة االستراتيجية

(ياسيف.)11 : 2010 ،

كقد عرؼ التكجو بأنو :الناحية التي يركز عمييا العقؿ ،ك يصكب إلييا التفكير  ،كتككف

محكر اىتماـ كضع خطة  ،ك بذلؾ يتميز التكجو عف الغرض ك عف اليدؼ ك عف الغاية( .عمـ

الديف )252 :1993 ،نقبلن عف (حسنيف)12 :2015 ،

كعرؼ أيضان بأنو :مصطمح التكجيات الحديثة في التعميـ بأنو جممة الرؤل ك التطمعات ك

الغايات التي يسعى لتحقيقيا التعميـ عمى الصعيد المحمي ك الدكلي  ،ك ىك نتاج الفكر العالمي

المنبثؽ عف العكامؿ المختمفة لمتعميـ ( .سفر)6 : 2004 ،
ثانياً :مفيوم االستراتيجية:

عرفت االستراتيجية بأنيا  :ىي تمؾ الخطط أك األنشطة التي تصمـ بغرض خمؽ درجة

مف التطابؽ بيف أىداؼ المدرسة كرسالتيا كالمخاطر التي تتعرض ليا لتحقيؽ أىداؼ استراتيجية

مع التأكد مف تنفيذ الخطط كالبرامج المحددة (السيد.)27 :2000 ،

كتعرؼ بأنيا جزء مف التخطيط االستراتيجي ،كتعبر عف مسار يتـ اختياره مف بيف عدة

مسارات ،كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ المدرسة كرسالتيا ،كمف ثـ تحقيؽ االتجاه الذم ارتضتو المدرسة
لنفسيا في المستقبؿ (عبد المحسف.)110 :2006 ،

كتعرؼ بأنيا عممية تفكيرية تبيف المسارات كالتكجييات األساسية التي تختارىا اإلدارة العميا

الستغبلؿ الفرص كتجنب القيكد البيئية( .الحسيني)14 :2000 ،

كترل الحريرم ( )2007أف االستراتيجية المدرسية ىي الخطة التي تكامؿ بيف األىداؼ ك

السياسات ك تتابع اإلحداث ،ك تكجو عمميات تخصيص المكارد في سبيؿ إحداث التغيير نحك

التطكير كمكاجية تحديات العصر المتتالية ( .الحريرم)98 : 2007 ،
ثالثاً :مفيوم التوجو االستراتيجي:

ىك اكتساب الخبرة كالمعارؼ مف خبلؿ تبادؿ المعمكمات بيف أعضاء التنظيـ لمتجارب

الناجحة التي حققتيا المدرسة في الماضي كالتي يجب أف تتحقؽ في المستقبؿ ،كذلؾ االستفادة
مف تجارب المدارس األخرل الناجحة كالمدارس المنافسة كالتعرؼ عمى أفضؿ الممارسات اإلدارية

فييا ،كنقميا إلى جمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع العامميف في التنظيـ لبلستفادة منيا في مجاؿ التطبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ العممي .

(ىاينز.)286: 2007 ،
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كيعرؼ أيضان بأنو الطريقة التي سيتـ بكاسطتيا أنجاز األىداؼ االستراتيجية ،كتعظيـ

العناصر اإليجابية لمكفاءة التشغيمية لممدرسة في نفس الكقت الذم تسعى فيو المدرسة إلى التقميؿ

مف العناصر ذات األبعاد السمبية كالمحبطة لعمميا ،فالتكجيات االستراتيجية يجب أف تكجو إلى

األىداؼ االستراتيجية  ،كيجب أف تخدـ بشكؿ مباشر عممية أنجازىا( .القطاميف)67 :1996 ،

كيعرفو مكرجاف ك ستركنج ) (Morgan & Strong, 2003, p163بأنو تحديد مكقع

المدرسة عمى المدل الطكيؿ في بيئة تنافسية ،مف خبلؿ التركيز عمى تخصيص مكاردىا بحيث
يتـ تقديـ صكرة أفضؿ لممديريف لمفيـ الجيد لممكارد التنظيمية كتأثيره عمى أداء المدرسة.

كيعرؼ بأنو عممية تحميمية الختيار المكقع المستقبمي لممنظمة تبعان لمتغيرات الحاصمة في

بيئتيا الخارجية  ،ك مدل تكيؼ المنظمة معيا( .السالـ ك النجار)16 :2002 ،

كعرفو ىجينس ( )Higgins, 2008 : 65بأنو عممية يتـ مف خبلليا تشكيؿ ك صياغة

استراتيجية المنظمة أك المؤسسة.

كبيف الركام ( )2001أف التكجو االستراتيجي يعتبر أداة لتنسيؽ جيكد المنظمة مف خبلؿ

رسـ أ ساس لتحقيؽ االتصاؿ المؤثر بيف جميع مستكيات المنظمة لتككيف كحدة التفكير فييا لربط
جميع خططيا  ،ك مرشدان لمكاردىا نحك تمبية احتياجاتيا لتعريؼ المنظمة ببيئتيا  ،ك تبرير

شرعية كجكدىا (الركام.)35 : 2001 ،

كيتضح مما سبؽ أف التكجو االستراتيجي ىك :أداة لمساعدة المدرسة كأصحاب القرار فييا

لمكصكؿ إلى أداء أفضؿ ،بؿ أنو يساعد المدرسة في أف تركز أكلكياتيا في االستجابة لمتغيرات

الحادثة في البيئة المحيطة بيا ،بما يعزز عمؿ األفراد داخؿ المدرسة في تجاه تحقيؽ نفس

األىداؼ المتضمنة في االستراتيجية.

كتعرفو الباحثة إجرائيان بأنو  :العممية المنظمة ك المستمرة المنكم اتباعيا في المستقبؿ مف قبؿ

اإلدارة لمكصكؿ إلى الغايات ك األىداؼ المرجكة كاستغبلؿ المكارد المادية ك البشرية بكفاءة ك
فاعمية ك إتقاف ك تميز مف خبلؿ تحسيف التعميـ ك التعمـ كالتطكير التنظيمي كالتقكيـ كتمكيف
العامميف كالتمكيؿ كالشراكة المجتمعية .

رابعاً :أىمية التوجو االستراتيجي المدرسي:

تتبمكر أىمية التكجو االستراتيجي مف خبلؿ المنافع التي تعكد عمى المدرسة مف جراء

تطبيؽ المفاىيـ كاألساليب المستخدمة في ىذا المجاؿ اإلدارم الياـ ،كمف المؤكدات أف ارتقاء
مستكل أداء المدارس صاحبة التكجو االستراتيجي مقارنة مع المدارس التي ليس لدييا تكجو
استراتيجي  ،كيمكف إجماؿ أىمية تطبيؽ التكجو االستراتيجي في التالي( :مرسي)26 :2003 ،
 .1التركيز الكاضح عمى األمكر كالمسائؿ اليامة استراتيجيان.
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 .2مساعدة المديريف عمى بمكرة رؤية كتفكير استراتيجي طكيؿ المدل.

 .3المساعدة في معالجة كحؿ القضايا االستراتيجية التي تكاجو المدارس.

 .4تحقيؽ الفيـ الجيد لمتغيرات البيئية السريعة كأثرىا عمى أداء إدارة المدرسة.
 .5أعداد كتنفيذ االستراتيجيات التي مف شأنيا تحقيؽ مصالح األطراؼ المستفيدة مف
الجامعة مثؿ :المجتمع ،الطبلب ،العامميف ،المؤسسات الشريكة.

 .6التميز في التنظيـ المالي كتطكير أك تحسيف األداء الكمي لممدرسة في األجؿ الطكيؿ.
 .7جعؿ المديريف بصفة دائمة أكثر استجابة ككعيان بظركؼ البيئة كتغيراتيا.
 .8تحديد تكجيات المستقبؿ إلى أيف تتكجو المدرسة.
 .9تنمية عادات التفكير في المستقبؿ.

 .10تكضيح األىداؼ كالتكجيو البلزـ لمستقبؿ المنظمة ككؿ.
 .11تكحيد كتآلؼ جميع جيكد اإلدارات نحك أىداؼ كغايات كاحدة.

 .12تنمية التفاعؿ بيف المديريف في المدارس في جميع المستكيات عند أعداد أك تنفيذ الخطط.

كأكضح الدكرم ( )2005أىمية اإلدارة االستراتيجية لممدرسة منيا :

 -1اإلسياـ في دعـ التفكير االستراتيجي لممديريف  ،ك تنمية عادات التفكير في المستقبؿ.
 -2تكفر فرص المشاركة لجميع المستكيات اإلدارية في تخطيط ك تنفيذ أىداؼ المدرسة.

 -3اإلسياـ في التكجو لبلىتماـ بالمعرفة كقكة استراتيجية ك ميزة تنافسية تطكر أساليب العمؿ ك

معايير األداء التنظيمي  ،ك زيادة إمكانية اإلدارة بتحميؿ عناصر القكة ك الضعؼ ك الفرص
ك التيديدات( .الدكرم)29-28 : 2005 ،

كبصفة عامة تزداد أىمية التكجو االستراتيجي في الحاالت التالية:
 .1كبر حجـ المدرسة.

 .2زيادة عدد المستكيات اإلدارية.
 .3زيادة معدالت التغير البيئي.

 .4ارتفاع معدالت مخاطر اتخاذ الق اررات كتكمفة الق اررات الخاطئة.
 .5القيكد كاألعباء االقتصادية.
 .6زيادة حدة المنافسة.

 .7التطكر التكنكلكجي المتسارع.

يتضح أف مديرم المدارس يجب أف ييتمكا بالتكجو االستراتيجي حتى يتمكنكا مف الحفاظ

عمى القدرة التنافسية لمدارسيـ كتميزىا في ظؿ ظركؼ بيئية متغيرة.

(إدريس ،المرسى)27 :2002 ،
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ك ترل الباحثة مف خبلؿ ما سبؽ ذكره ضركرة استخداـ اإلدارة ك التكجيات االستراتيجية

في المدرسة لما ليا مف إيجابيات ك مزايا في تنفيذ األنشطة المدرسية بشكؿ عاـ  ،ك

العمؿ المشترؾ مع جميع العامميف داخؿ المدرسة ك االستغبلؿ األمثؿ لممكارد ك الطاقات
ك اإلمكانيات داخؿ اإلدارة المدرسية .

خامساً :أىداف التوجو االستراتيجي المدرسي:

يسعى التكجو االستراتيجي إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ-:

 .1تحسيف قدرة المدرسة عمى التعامؿ مع المشكبلت  ،فالمديركف الذيف يشجعكف مساعدييـ عمى
االنخراط في عممية التخطيط ،أنما يزيدكف مف قدراتيـ التنبؤية كمسئكلياتيـ االستراتيجية عف

طريؽ مشاركة أكلئؾ الذيف يدرككف احتياجات التخطيط كمتطمبانت النجاح فيو.

 .2الكصكؿ إلى الق اررات الجماعية  ،حيث تستمد تمؾ الق اررات في العادة مف أفضؿ البدائؿ المتاحة،
كىك ما يزيد مف جكدة كفعالية الخطط المختارة ؛ فعممية التكجو االستراتيجي التي تستند إلي العمؿ

الجماعي سكؼ يترتب عمييا ق اررات جيدة بسبب التفاعؿ الجماعي ،كالذم يكلد العديد مف البدائؿ

االستراتيجية الجيدة كيحسف مف فرض االختيار االستراتيجي.

 .3ضماف مشاركة العامميف  ،حيث تساىـ تمؾ المشاركة في تككيف االستراتيجية في تحسيف فيـ
العبلقة بيف اإلنتاجية ك الحافز ،كذلؾ في كؿ عممية تخطيط استراتيجي كىك ما يثير دافعيتيـ
لمعمؿ ك اإلنجاز.

 .4تكضيح األدكار كتكامميا لمتقميؿ مف الفجكات كالتعارض بيف األفراد كاألنشطة ،حيث تساعد
المشاركة في أعداد االستراتيجية عمى تكضيح األدكار كبياف العبلقة بينيا.

 .5الحد مف مقاكمة التغيير ،فالمشاركة تعني تحقيؽ الفيـ كاالقتناع ،كما تعني تكليد االلتزاـ
األخبلقي كالتعيد بالتنفيذ ،األمر الذم يساعد في النياية عمى تأييد عمميات التغيير التي قد تنشا
عف استخداـ مداخؿ كأنظمة جديدة لمعمؿ نتيجة تبني استراتيجيات محددة.

 .6الكصكؿ إلى رؤية كاضحة  ،حيث تتطمب صياغة االستراتيجية قد انر كبي انر مف دقة تكقع األحداث

المستقبمية كالتنبؤ بما ستككف عميو بيئة المدرسة في الغد ،األمر الذم يساعد عمى التعامؿ الفعاؿ

معيا كمف ثـ تكفير ضمانات االستمرار كالنمك.

 .7تدعيـ المركز التنافسي لممدرسة ،فالتكجو االستراتيجي يقكم مف مركز المدرسة في ظؿ الظركؼ
التنافسية عمى المستكل المحمي ،حيث تنجح المدارس التي تعتنؽ الفكر االستراتيجي في بناء مزايا
تنافسية تستند إلى فيميا لبيئتيا الخارجية كما تفرزه مف فرص كتنميتيا لمكاردىا الداخمية التي

تمكنيا مف استغبلؿ ىذه الفرص بطريقة تفكؽ منافسييا.
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 .8التخصيص الفعاؿ لممكارد كاإلمكانيات  ،حيث يساعد التكجو االستراتيجي المدرسة عمى تكجيو

مكاردىا التكجيو الصحيح في المدل البعيد ،كما يسيـ في تمكينيا مف استخداـ مكاردىا كامكانياتيا

بطريقة فعالة ،بما يمكف مف استغبلؿ نكاحي القكة كالتغمب عمى نكاحي الضعؼ.

 .9القدرة عمى إحداث التغيير ك حيث يعتمد التكجو االستراتيجي عمى مكارد بشرية ذات فكر إيجابي
كقدرة عمى مكاجية التحديات كرغبة في تطكير كاقع المدرسة إلى األفضؿ .فالقائمكف عمى

صياغة االستراتيجية يجيدكف صناعة التغيير كينظركف إليو باعتباره شيئان مرغكبان فيو ،يبعث عمى

التحدم كليس معكقا لتحقيؽ األىداؼ.

 .10تدعيـ األداء الكمي لممدرسة  ،فقدرة المدرسة عمى تحقيؽ المكاءمة مع بيئة نشاطو مف خبلؿ
التكجو االستراتيجي يعتبر أحد العكامؿ المؤثرة عمى األداء( .الدىدار)49 :2006 ،

ك قد أشار ضحاكم ك المميجي ( )2011إلى أىمية اإلدارة االستراتيجية مف أىميا :

 -1تييئة المدرسة داخميان بإجراء التعديبلت في الييكؿ التنظيمي  ،ك اإلجراءات ك القكاعد ك األنظمة
ك القكل العاممة بالشكؿ الذم يزيد مف قدرتيا عمى التعامؿ مع البيئة الخارجية بكفاءة ك فاعمية .

 -2تحديد األكلكيات ك األىمية النسبية بحيث يتـ كضع األىداؼ طكيمة األجؿ  ،ك األىداؼ السنكية
ك السياسات .

 -3تشجيع اشتراؾ العامميف مف خبلؿ العمؿ الجماعي مما يزيد مف التزاميـ ؛ لتحقيؽ الخطط التي
اشترككا في مناقشتيا ك كافقكا عمييا .

 -4تجميع البيانات عف نقاط الضعؼ ك القكة ك التيديدات  ،بحيث يمكف لممدير اكتشاؼ المشاكؿ
مبك انر .

 -5كجكد نظاـ لئلدارة االستراتيجية يتككف مف إجراءات ك خطكات معينة يشعر العامميف مف خبللو
بأىمية المنيج العممي في التعامؿ مع المشكبلت.

 -6تحقيؽ فيـ كامؿ مف جانب كؿ مف المديريف ك العامميف ك التزاميـ بعممية اإلدارة االستراتيجية.

 -7تجعؿ المديريف ك العامميف أكثر ابتكا انر ك تجديدان عندما يفيمكف ك يساندكف رسالة المدرسة ك
أىدافيا ك استراتيجياتيا (ضحاكم ك المميجي .)272 -271 : 2011 ،
سادساً :أنواع التوجو االستراتيجي المدرسي:

ىناؾ أنكاع محددة لمتكجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو االستراتيجي يمكف لممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدارس تبنييا كفقان لما ترتأم

اإلدارة ،كىي كالتالي:

 التوجو االستراتيجي العدائي :كيرتبط بتباطؤ المدارس في التكيؼ مع البيئة المحيطة بيا ،كقدرة
كسرعة المدرسة في تنمية المكارد بسرعة أكبر مف المنافسيف.

 التوجو االستراتيجي التحميمي :يعكس قدرة المدرسة في بناء المعرفة كالتعمـ التنظيمي.
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 التوجو االستراتيجي الدفاعي :ىي السمككيات التي تيدؼ إلى حماية الكضع التسكيقي لممدرسة.

 التوجو االستراتيجي المستقبمي :يتمثؿ في مستكل جاىزية كاستعداد المدرسة لمكاجية الظركؼ
البيئية القادمة.

 التوجو االستراتيجي االستباقي :ىك السمكؾ الفعاؿ لممدرسة كالمككف الرئيس لبلبتكار كالتجديد.
()Morgan, Douglas et al., 2009, p15

سابعاً :أسس التوجو االستراتيجي :

أكرد النكرم ( )2008أسس التكجو االستراتيجي في عدة نقاط كاآلتي :
 -1الكعي التاـ بضركرة التكجو االستراتيجي كفاعميتو في النيكض بالكاقع المؤسسي ك المجتمعي.

 -2تذليؿ العكائؽ المكجستية ك النفسية التي تعترض العامميف في المؤسسات ،ك تأىميـ تأىيبلن
مناسبان لخكض ىذه الميمة االستراتيجية .

 -3االطبلع العممي ك الميداني عمى كاقع المؤسسة ك تفاعبلتيا ،بمككناتيا كامكانياتيا الستكشاؼ

خصكصيتيا  ،ك ما يحيط بيا مف تحديات ،مف اجؿ بمكرة خطة استراتيجية تككف بمثابة دليبلن
لمتطكير ك التجديد( .النكرم)4 : 2008 ،

ثامناً :مجاالت التوجو االستراتيجي المدرسي:

ىناؾ العديد مف مجاالت لمتكجو االستراتيجي تتمثؿ في التالي:

 .1تحسين عممية التعمم و التعميم :

تتطمب استراتيجية تحسيف التعمـ ك التعميـ إيجاد أنماط تعميمية مختمفة  ،تراعي الفركؽ

الفردية ك الظركؼ االقتصادية ك الثقافية بيف أفراد المجتمع ك تستجيب لمتطمبانت التنمية الشاممة

كاالىتماـ بالبيئة المدرسية ك التقنيات التعميمية الحديثة ك العامميف بالمدرسة ك المنياج التربكم
ككذلؾ يمكف تنكيع خدمات المستفيديف مف التعميـ مف خبلؿ اعتماد استراتيجيات تحسيف التعمـ
كالتعميـ  ،لرفع المستكل التعميمي ك الثقافي لممكاطنيف كافة(.صائغ)32 :2004 ،

أف التنكيع في التعميـ يخدـ جميك ار كبي انر ك متنكعان مف حيث العمر كالمستكل التعميمي كالثقافي
كالقدرات كمستكيات الذكاء  ،كالعمؿ عمى تمبية احتياجات المستفيديف باختبلؼ أعمارىـ ك تعدد

تخصصاتيـ كتبايف مستكياتيـ كىذا يساعد عمى النمك ك التكسع في التعميـ مف خبلؿ تقديـ

خدمات متنكعة  ،كىذا ال يأتي اال مف خبلؿ :

أ -التكسع في تنكيع التعميـ  ،ك ربطو بأكلكيات التنمية ك احتياجات سكؽ العمؿ.
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ب -االنتقاؿ مف التركيز عمى التعميـ النظامي كحده إلى تكفير التربية لمجميع  ،ك بناء مجتمع
معرفي دائـ لمتعمـ ك التعميـ.

ت -االنتقاؿ مف المدرسة التقميدية المركزة عمى الكـ المعرفي ك التمقيف إلى التعمـ الذاتي باستخداـ
التقنيات المتقدمة لممعمكمات كمصادر المعرفة  ،مع تكفير نكعية راقية مف التعميـ لكؿ الطبلب ،
كعف طريؽ تضافر الجيكد كاتاحة الفرص التي تستيدؼ أثراء العممية التعميمية  ،حتى تسير
بخطى حثيثة بالنسبة لمطبلب مف ذكم القدرات العالية ،كالعمؿ عمى النيكض بميارات الطبلب ك

قدراتيـ في عمكـ المستقبؿ ؛ حتى يمتمككا ما يساعدىـ عمى النجاح في الميف الفنية مستقببلن.

(شحاتو)22 :2001 ،

لذا يؤكد صائغ ( )2001عمى تبني استراتيجية (بناء المجتمع المتعمـ) ،ك ذلؾ مف خبلؿ

تفعيؿ السياسات التعميمية اليادفة إلى إتاحة فرصة التعميـ لمجميع.

كيمكف تحسيف نكعية التعميـ عف طريؽ تكفير فرص التدريب المستمر اثناء الخدمة لجميع

العامميف بالتربية ك التعميـ  ،لتطكير معارفيـ كصقؿ خبراتيـ ك مياراتيـ  ،بحيث تتبلءـ مع
التطكر العممي السريع( .صائغ)59 -55 :2001 ،

فتطكير التعميـ ال بد أف يككف ظاىرة داخؿ الصفكؼ .كلف يتـ ذلؾ دكف كجكد عطاء مف

المعمـ كالمدير االستراتيجي المسؤكؿ عف ممارسة التكجو االستراتيجي (الديب.)14 :2007 ،

ك يرل عطكم ( )2001أنو يمكف العمؿ عمى تحسيف العممية التعميمية كتطكيرىا ،مف خبلؿ:

أ -التعرؼ عمى المناىج الدراسية مف حيث أىدافيا كأساليبيا كأنشطتيا كطرؽ تقكيميا كعقد
الندكات كاالجتماعات لممعمميف لتدارسيا ككضع الخطة العامة لتحقيؽ أىدافيا.

ب -التعرؼ عمى مستكل المعمميف كامكاناتيـ التربكية التعميمية.

ت -تكزيع المباحث الدراسية عمى المعمميف حسب تخصصاتيـ كقدراتيـ.
ث -دراسة خطط المكاد التدريسية التي يعدىا المعممكف كمتابعة تنفيذىا.

ج -الزيارات االستطبلعية لمصفكؼ لمتابعة أعماؿ المعمميف كتكجيييـ الستخداـ اإلمكانيات
المدرسية المتكفرة بشكؿ أفضؿ.

ح -التعاكف مع المشرفيف التربكييف االختصاصييف في المدرسة مف أجؿ معالجة جكانب الضعؼ
في العممية التربكية كتكفير الكسائؿ التربكية الممكنة.

خ -التنسيؽ لعقد االجتماعات لممعمميف حكؿ المناىج الدراسية لمعمؿ عمى تحقيقيا.
د -التعرؼ عمى حاجات المعمميف المينية كالعمؿ عمى تمبيتيا مف خبلؿ تكفير فرص التدريب
كالتنمية الذاتية لممعمـ(.عطكم)129 : 2001 ،
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كترل الباحثة باإلضافة إلى ما سبؽ أف تحسيف العممية التعميمية التعممية يككف بتكفير بيئة

مدرسية محفزة لمتعميـ ك صديقة لمطالب  ،ك تكفير التقنيات التعميمية المطكرة لتحقيؽ فاعمية
التدريس  ،ك أثراء كتحسيف محتكل المقررات الدراسية ،ك تطكير أدكات التعمـ المرتبطة باألنترنت
كالكسائؿ التكنكلكجية الحديثة  ،ك ربط استراتيجيات التدريس كالتقييـ بنتائج مخرجات التعمـ ،

كايجاد درجة مف المركنة ك التكييؼ مع متغيرات بيئة العمؿ.
 .2التطوير التنظيمي:

التطكير التنظيمي  :ىك عبارة عف جيكد مخططة ك مدركسة إلحداث تغيرات نكعية ك كمية

بيدؼ تحسيف بيئة العمؿ ك تنمية قدرات العامميف ك االستفادة مف التقنيات الحديثة في تحسيف

األداء ك رفع الكفاءة اإلنتاجية.

يعرؼ التطكير التنظيمي بأنو جيد شمكلي مخطط طكيؿ المدل تديره اإلدارة العميا لتمكيف المنظمة
مف التكيؼ مع بيئتيا كزيادة فعاليتيا كتطكير العامميف فييا عف طريؽ التأثير في قيميـ كمياراتيـ
كأنماط سمككيـ كعف طريؽ تغيير التكنكلكجيا كالعمميات كاليياكؿ التنظيمية .

يذكر حمكد ( )1987أىداؼ التطكير التنظيمي في اآلتي :

(عبد اإللو)47 : 2006 ،

أ -يدعـ التطكير التنظيمي كفاءة المؤسسة كفعاليتيا ،أف اإلنتاجية ىي مجمكع الكفاءة كالفعالية،
كمف ثـ فأف التطكير التنظيمي يدعـ اإلنتاجية.

ب -أف تنمية القكل البشرية كتحسيف أدائيا ىك اليدؼ األساسي مف جيكد التطكير التنظيمي.
ت -التطكير التنظيمي ىك جيد طكيؿ المدل لرفع قدرة المؤسسات عمى معالجة التغييرات
الخارجية التي تؤثر عمى المؤسسات ،كلتحسيف قدراتيا عمى مكاجية المشكبلت الداخمية.

ث -التطكير التنظيمي جيد إليجاد نكع مف التكامؿ بيف أىداؼ كحاجات المؤسسة العامة مف
جية كبيف أىداؼ األفراد العامميف فييا مف جية أخرل.

ج -يحرص التطكير التنظيمي عمى إيجاد مناخ مبلئـ يستطيع فيو األفراد أف ينمكا  ،كيحققكا
ذكاتيـ ،كأف يؤثركا عمى كظائفيـ كمنظماتيـ كبيئتيـ.

ح -يرمي التطكير التنظيمي إلى تغيير الثقافة السائدة في المؤسسات بحيث تسكد قيـ التعاكف
كاقتساـ السمطة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف بدالن مف التنافس كسيطرة طرؼ كاحد.

خ -يقكـ التطكير التنظيمي عمى فرضيات تنسجـ مع القيـ الديمكقراطية اإلنسانية أكثر منيا مع
قيـ البيركقراطية اآللية.
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د -أف نظرة التطكير التنظيمي لممنظمات كتنميتيا نظرة شمكلية كمية ،تنبع مف فمسفة نظرية
النظاـ ،كمف ثـ فأنيا ترمي إلى تحسيف جميع األنظمة الفرعية في المنظمة البشرية كالفنية
كاإلدارية.

(حمكد)17 – 16 : 1987 ،

كيذكر المكزم (1999ـ) أف التغيير التنظيمي يسعى عادة إلى تحقيؽ مجمكعة مف
األىداؼ منيا:

 -1االرتقاء بمستكل األداء.

 -2تحقيؽ درجة عالية مف التعاكف.
الدكرف الكظيفي.
ا
 -3تقميؿ معدؿ

 -4تطكير المكارد البشرية كالمادية.
 -5استخداـ األسمكب العممي في حؿ المشكبلت.

 -6تطكير أنماط السمكؾ في المنظمة( .المكزم)50 :1999 ،

كترل الباحثة مما سبؽ أنو يمكف أف يتـ التطكير التنظيمي بالمدرسة مف خبلؿ :

مراجعة ك تطكير استراتيجيات أىداؼ المدرسة بصكرة دكرية كتطكير أنظمة ك سياسات العمؿ
باستمرار؛ حتى تتبلءـ ك متغيرات بيئة العمؿ ك تحسيف المفاىيـ التربكية عند المعمميف .

كتطكير اليياكؿ التنظيمية في المدرسة حسب االحتياج باستمرار كتكفير مناخ مدرسي يشجع عمى
تحسيف أداء العامميف  ،ك تعزيز المدرسة بالككادر البشرية ذات الكفاءة العالية  ،كمشاركة

األطراؼ المعنية في كضع رؤية ك رسالة مشتركة لممدرسة كزيادة فاعمية األداء مف خبلؿ التأقمـ
ك االستجابة لمتغيرات التكنكلكجية.

 .3التقويم المؤسسي :

تتطمب استراتيجية التقكيـ المؤسسي  ،تكفير المتطمبانت المادية ك البشرية ك الثقافية التي

تمكف مف إيجاد نظاـ تقكيمي فعاؿ لمختمؼ المستكيات التعميمية  ،بحيث تككف أداة فاعمة

لتشخيص أكجو القصكر ك العمؿ عمى عبلجيا ك تفادييا  ،ك التعرؼ عمى أكجو القكة ك العمؿ
عمى دعميا ك تعزيزىا  ،باإلضافة إلى تكفير معمكمات شاممة تعتمد عمييا في تطبيؽ مبدأ

المحاسبة ك المساءلة التعميمية (.صائغ)33 : 2004 ،

فالرقابة االستراتيجية يعبر عنيا بعمميات السيطرة المستمرة عمى تطبيؽ االستراتيجيات

و
بصكرة كفؤة كفعالة ،كبما يضمف تحقيؽ رسالة المدرسة كأىدافيا االستراتيجية
الخاصة بالمدرسة
ليا دكف ىدر في المكارد كالقدرات المادية ،كالمالية ،كالتنظيمية .كىي نظاـ لمتأكد مف تحقيؽ
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المدرسة ألىدافيا ،كذلؾ مف خبلؿ كضع مستكيات لؤلداء المستيدؼ ،ثـ قياس األداء الفعمي
كمقارنتو مع المعايير المكضكعة لمتعرؼ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لؤلداء.

(السكارنة)306 :2010 ،

كالتقكيـ يعتبر ميمة دكرية تتكرر خبلؿ فترات زمنية معينة ،أما في نياية تنفيذ العمؿ أك

في مرحمة متقدمة منو ،يستيدؼ إجراء مسح لمستكل األداء في تنفيذ فعالية ،أك نشاط ،أك
و
خبلؿ فترة قصيرة أك طكيمة ،مف أجؿ
برنامج ،أك ىدؼ في الخطة االستراتيجية ،سكاء كاف ذلؾ
تقرير ما أك ىدؼ في الخطة االستراتيجية ،سكاء كاف ذلؾ خبلؿ و
فترة أنجزت كميان أك لـ تنجز

بتاتان ،مع بياف األسباب التي تكمف كراء االختبلؼ بيف ما خطط لو كما نفذ داخؿ المدرسة ،أك

المقارنة بيف ما أنجزتو المدرسة كما أنجزتو مدرسة أخرل ،ككؿ ذلؾ مف أجؿ تحسيف نكعية األداء
كأخذ الدركس المستنبطة لبلستفادة منيا (الكرخي.)306 :2009 ،

كيعتبر التقكيـ الشامؿ لمدرسة ما  ،أحد أبرز مككنات المنظكمة التقكيمية في النظاـ التربكم ،

كما تقكـ الجية المسؤكلة عف المدارس بتحمؿ مسؤكليات محددة إزاء تطبيؽ نظاـ التقكيـ الشامؿ

لممدارس :

 تقديـ نظرة استراتيجية حكؿ تكجو المدرسة . -العمؿ كناقد مخمص لممدرسة.

 ضبط عمؿ المدرسة لممحافظة ك االستم اررية عمى المستكيات التعميمية التي حققتيا كؿ مدرسة ،ك جكدة التعميـ الذم تقدمو لطبلبيا.

كما يعد التقكيـ الشامؿ لممدرسة أحد األساليب الميمة التي تحقؽ قد انر مف الطمأنينة لجميع

الميتميف بالتربية  ،كىذا التقكيـ الشامؿ لممدرسة يساعد أيضان عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة ،

كيتيح تكجيو البرامج المستقبمية الكجية الصحيحة  ،ك يتضمف ىذا النكع مف التقكيـ كافة عناصر

النظاـ المدرسي مثؿ :تقكيـ القيادة المدرسية  ،ك تقكيـ اإلجراءات المتبعة  ،ك تقكيـ أداء العامميف

في اإلدارة المدرسية  ،ك تقكيـ أساليب التدريس ك التقكيـ المعمكؿ بو  ،ك تقكيـ أداء الطبلب
كالنكاتج التعميمية ( .صائغ )560 : 2010 ،

كترل الباحثة أف مف فكائد التقكيـ المؤسسي:

 تقييـ مدل تحقيؽ المدرسة ألىداؼ الخطة السنكية لممدرسة. تحديد مكاطف الضعؼ كالقكة في أعماؿ المعمميف. -تعميـ نتائج التقكيـ عمى فئات المجتمع المختمفة.

 -تقديـ معمكمات لممسئكليف عف التعميـ كفؽ أسس عممية كمكضكعية.
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بناء عمى نتائج التقكيـ.
 مراجعة الخطط التعميمية الحالية كتطكيرىا ن االستفادة مف التغذية الراجعة ككسيمة لتطكير األداء. .4التمويل و جمب األموال:
تتطمب استراتيجية تمكيؿ التعميـ  ،العمؿ عمى رفع الكفاءة االقتصادية  ،كتنكيع مصادر

التمكيؿ  ،كتشجيع الدعـ المجتمعي لمعممية التعميمية ( .صائغ )33 :2004 ،

نظ انر لمتطكر الكمي لمتعميـ ك تطكر التقنيات التعميمية ك تحسيف نكعية التعميـ ،أدل ذلؾ إلى

ميزنية المدرسة لمتطمبانتيا  ،فأصبح االتجاه نحك تنكيع مصادر التمكيؿ المدرسي،
عدـ كفاية ا

باإلضافة إلى إدارة رشيدة تستخدـ المكارد المتاحة االستخداـ األمثؿ ،ك تحد مف اليدر بجميع
صكره التربكية  ،أك البشرية  ،أك المالية  ،أك اإلدارية (.صائغ)562 :2010 ،
يعد المكرد المالي مف أىـ المدخبلت اليامة لمتعميـ  ،كىك يتيح انتقاء أفضؿ العناصر البشرية،
كتكفير البنية األساسية كالتكنكلكجيا التعميمية البلزمة إلصبلح التعميـ  ،كاالستغبلؿ األمثؿ
كاإلدارة الرشيدة لممتاح مف الماؿ (حجي)122 : 2004 ،

 .5تمكين العاممين:
تتمحكر ىذه االستراتيجية حكؿ تفكيض السمطة مف خبلؿ تكزيع الصبلحيات

كاالختصاصات بشكؿ يتناسب مع قاعدة تقسيـ العمؿ  ،ك تحقؽ فاعمية المشاركة لمجميع  ،مما
يؤدم إلى كفاءة اإلنجاز (صائغ.)563 :2010 ،

يعرؼ التمكيف بأنو بو تكفير فرصة السيطرة عمى ظركؼ األداء كالتعامؿ بإيجابيو مػع المتغيػرات

عمػى مسؤكلية القياـ بالعمؿ( .السممي)158 : 2001 ،

يعرؼ أيضان بأنو :رفع مستكيات اتخاذ الق اررات إلى أدنى المستكيات بالتنظيـ كذلؾ لمعامميف
المؤىميف الذيف يمكنيـ مف اتخاذ الق ارر ك كتقكـ المنظمات التي تطبؽ مفيكـ تمكيف العامميف
بتدعيـ سمكؾ تحمؿ المخاطر مف جانب العامميف كتعتبر تمؾ المنظمات أف الفشؿ ىك كسيمة

لمتعمـ ،كيقكـ المديركف في المنظمات التي تتبنى مفيكـ تمكيف العامميف بحث العامميف عمى
اكتشاؼ طرؽ جديدة لزيادة اإلنتاجية (أبك بكر )4 : 2004 ،

يعتمد تمكيف العامميف عمى ثبلثة عناصر أساسية ىي :ػ

أ -مشاركة المعمكمات ؛ أف المعمكمات ىي حجر الزاكية في الثقة بيف العامميف كاإلدارة.
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ب -اإلدارة الذاتية ؛ البد لئلدارة أف تضع إطار لمتحرؾ كأف تزكد العامميف بالمعمكمات الكاقعية
عف رسالة المنظمة كأىدافيا كقيميا .

ت -فريؽ العمؿ؛ يعتبر فريؽ العمؿ أحد الدعائـ األساسية لمتحرؾ الذاتي لمعامميف كيتميز بأنو
نسيج متكامؿ مف قدرات األعضاء كرغباتيـ كيتجو نحك الغايات المراد تحقيقيا كتعتمد

الفاعمية الكمية لممنظمة عمى فاعمية الفرؽ التي تكجد بيا (الكالي )15 : 2010 ،
ث -كترل الباحثة أف تمكيف العامميف يتـ مف خبلؿ :

ج -إفساح الحرية لمعامميف بالمدرسة التخاذ قرارات تسيـ في أنجاز األعماؿ بتميز .
ح -تكزيع المسؤكليات بشكؿ يتناسب مع تقسيـ العمؿ بالمدرسة .
خ -تفكيض السمطات كفؽ معايير عممية مكضكعية مينية .

د -تشجيع العامميف عمى االلتحاؽ بدكرات تدريبية أثناء الخدمة.
ذ -بناء مناخ قائـ عمى التعاكف ك العمؿ بركح الفريؽ بيف اإلدارة ك العامميف بالمدرسة.

ر -إتاحة الفرص لمعامميف لمتعمـ ك اكتساب خبرات جديدة في مجاؿ العمؿ.
 .6التميز و اإلبداع المدرسي:

تكلي عممية التجديد كالتطكير إلصبلح التعميـ عناية خاصة بالمعمـ ك الطالب بكصفيما

القطباف األساسياف لمعممية التعميمية  ،حيث يتـ كضع األنظمة  ،كالحكافز  ،كاألنشطة  ،كالبرامج
التي تسيـ في تفجير طاقات اإلبداع ك االبتكار لدييما  ،ك يؤدم إلى تعظيـ االستفادة مف

اإلمكانيات البشرية كتسخيرىا لخدمة المجتمع ك قضاياه  ،ك تمثؿ المدرسة النكاة األساسية
كالحقيقية لمتعميـ ،لذا فأف عمميات اإلصبلح التربكم ينبغي أف تركز عمى تحقيؽ مفيكـ " المدرسة

المنتجة " ك " المدرسة الفاعمة " التي تتفاعؿ جميع عناصرىا لتحقيؽ األىداؼ التربكية

المرجكة(.صائغ )54 : 2001 ،

يتمثؿ اإلبداع في التطبيؽ العممي الناجح لؤلفكار المبدعة في المدرسة ،كاإلبداع في قياـ

مدير المدرسة بكضع است ارتيجيات مبتكرة إلجراء تحسيف كتجديد شامؿ في السياسات،
كاإلجراءات ،كالكسائؿ ،كالتقنيات ،كأساليب العمؿ ،كفي منيجية التعامؿ في البيئة المدرسية ،بما

يسيـ في جكدة األداء ،كالكصكؿ إلى حمكؿ مبتكرة جديدة لمقضايا كالمشكبلت التي تحدث في

البيئة المدرسية ،كىذا مف شأنو تفعيؿ العممية التعميمية ،كزيادة قدرة المدرسة عمى التكيؼ كالتميز.
كيجب أف يككف لدل المديريف سمكؾ إبداعي يحدد المشكمة بدقة ،كيزيد مف القدرة عمى حميا،

نظ انر إلنتاج أفكار متعددة ،كيعمؿ عمى ترشيد المكارد المستخدمة في حؿ المشكبلت ،كتحسيف

أساليب العمؿ ،كما يعمؿ عمى حؿ المشكبلت مف جذكرىا نتيجة أصالة الفكرة ،كيعد المعيار
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الدقيؽ كالصحيح لعممية التغيير؛ ألنو بمثابة باعث عمى استنباط أفضؿ ما لدل المديريف ،كيسيـ

في تقديـ خدمات متميزة لممستفيديف تفكؽ تكقعاتيـ ،كيعزز بيئة العمؿ باالنفتاح ،كالثقة ،كيكفر
الكقت كالجيد .كترتبط مقكمات اإلبداع مع الخصائص الشخصية لممبدعيف .

(بمكاني.)14 :2008 ،

كاإلبداع اإلدارم لو مجمكعة مف العناصر كالمككنات لتحسيف القدرة اإلبداعية التي تقؼ
كراء التفكير اإلبداعي سكاء لدل األفراد أك الجماعات أك المدارس ،كىي تتمثؿ في:

أ .الطبلقة :تعني القدرة عمى أنتاج عدد كبير مف القيـ كاألفكار في كحدة زمنية معينة كتشكؿ كؿ
خطكة متكاممة نقطة بدء جديدة في معالجة المشاكؿ.

ب .المركنة :كتعني قدرة الفرد عمى التفكير في أكثر مف تجاه ،كما تعني قدرة الفرد عمى التغير
بسيكلة مف مكقؼ إلى مكقؼ آخر.

ج .األصالة :ىي التميز في التفكير كالندرة كالقدرة عمى النفاذ إلى ما كراء المألكؼ مف األفكار
كاألساليب ،فالشخص المبدع ذك تفكير أصيؿ ،أم أنو ال يكرر أفكار المحيطيف بو.

د .التحميؿ :كيعني قدرة الفرد عمى تحميؿ الكؿ إلى عناصره األساسية ،لذلؾ يكصؼ الفرد الذم
عنده القدرة عمى التحميؿ بأنو الفرد ذك القدرة عمى التعرؼ إلى تفاصيؿ الشيء كأجزائو سكاء أكاف

فكرة أك عمؿ.

ق .التركيب :كيعني قدرة الفرد عمى تركيب العناصر ،كذلؾ لتككيف الشيء المتكامؿ ،كيكصؼ الفرد

الذم يتمتع بقدرة التركيب بأنو الفرد الذم لديو القدرة عمى إضافة األجزاء أك التفصيبلت إلى

بعضيا البعض ،ليظير الشيء عمى صكرتو المتكاممة.

ك .االحتفاظ باالتجاه كالقدرة عمى مكاصمتو :كيعني قدرة الفرد عمى تركيز أنتباىو في المشكمة دكف
أف يككف لممشتتات تأثير عمى تفكيره ،بمعنى أف يستطيع تركيز أنتباىو في المشكمة ،كأف تفاعمو
مع المشكمة يككف أقكل مف المؤثرات الخارجية ،مما يقكم مف فرص النجاح في الكصكؿ إلى

الحؿ الصحيح.

ز .الحساسية لممشكبلت :كىي القدرة عمى إيجاد المشكبلت كاكتشافيا كتحديد المعمكمات الناقصة
كالعيكب فييا.

ح .تعريؼ المشكبلت كتحديدىا :كيعني تحديد المشكمة األساسية كتعريفيا ،ككذلؾ تعريؼ كتحديد
المشكبلت الفرعية.

ط .التقييـ كالتقكيـ :كيعني القدرة عمى معرفة األفضؿ مف األفكار أك اإلنتاج أك حؿ المشكبلت،
كترتبط القدرة عمى التقييـ كإحدل ميارات اإلبداع بمفيكـ الجكدة عند الفرد.

م .التنبؤ :كىي قدرة الفرد عمى تكقع النتائج كالحمكؿ المتقدمة كالبدائؿ الممكنة.
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ؾ .التفكير المنطقي :كىي قدرة الفرد عمى معرفة العكامؿ ذات العبلقة كاالرتباط بالمشكمة.

(جمؿ ،اليكيدم)90 :2003 ،

كىناؾ خصائص لمفرد المبدع كىي :امتبلؾ المعرفة ،كالتعميـ ،كالذكاء ،كامتبلؾ الشخصية،
كأف تككف طفكلتو متسمة بالتنكيع ،كاالنفتاح عمى اآلخريف أف يككف اجتماعيان .

(العيثاكم ،الككارم.)250 :2011 ،

كترم الباحثة أف التميز كاإلبداع بالمدرسة ىك عبارة عف ابتكار مدير المدرسة آلية جديدة

لمعمؿ عف طريؽ التكظيؼ األمثؿ لئلمكانيات المتاحة مف اجؿ الكصكؿ لميدؼ بأقؿ تكمفة كأسرع
كقت ممكنيف  ،مف خبلؿ اقتراح أنشطة لتفجير طاقات اإلبداع لدل الطمبة ك المعمميف  ،كتشجيع

ركح اإلبداع ك المبادرة بيف المعمميف ك تمبية احتياجاتيـ التي تؤدم إلى التطكير كاإلبداع ،
كمكاكبة األساليب الجديدة لتشجيع اإلبداع كادارة المكاىب  ،ك رعاية األفكار الجديدة ك مبادرات

المكىكبيف مف المعمميف ك الطمبة.
 .7الشراكة المجتمعية:
أف الشراكة المجتمعية بمختمؼ أنكاعيا  ،ك مراحميا  ،ك مستكياتيا مطمب استراتيجي لتحقيؽ
اإلصبلح ك التطكير التعميمي  ،فالنظاـ التربكم ك التعميمي يعد مف اكثر األنظمة االجتماعية

انفتاحان عمى البيئة المحيطة بو  ،سكاء كانت ىذه البيئة مبلصقة جدان  ،بحيث يمكف أف نطمؽ
عمييا البيئة الخاصة لمنظاـ التربكم ك المتمثمة في األسرة ك أكلياء األمكر  ،بحيث البد مف كجكد
شراكة حقيقية بيف البيت كالمدرسة تتجاكز المظاىر الشكمية أك االجتماعات المكسمية ،لتصبح

عبلقة عميقة تصب في صالح التنمية لمطالب بمختمؼ أبعادىا ،ك تعمؿ عمى أثراء البيئة التربكية
المدرسية مف شتى الجكانب  ،إضافة لعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التنشئة التربكية مثؿ
المساجد  ،المؤسسات اإلعبلمية  ،ك التدريبية  ،ك الترفييية ذات العبلقة بالنمك الجسمي  ،ك

العقمي  ،كاالجتماعي  ،ككذلؾ مؤسسات القطاع الخاص لدعـ األنشطة كالفعاليات في المدارس

الحككمية  ،كتنفيذ برامج التعميـ ك التدريب التعاكني مف جية أخرل ( .صائغ )568 :2010 ،

يتضح لمباحثة مما سبؽ أف التكجو االستراتيجي يستمد قكتو مف أبعاده السابقة كالمتمثمة

في تحسيف التعمـ كالتعميـ ،التطكير التنظيمي ،التقكيـ المؤسسي ،التمكيؿ كجمب األمكاؿ ،تمكيف
العامميف ،التميز كاإلبداع ،الشراكة المجتمعية ،كتحديد كتكجيو مسار العمؿ في المدرسة  ،كتكفير

متطمبانت تحسيف األداء ،كتحقيؽ نمك كتقدـ المدرسة ،كالتأكد مف ربط األىداؼ االستراتيجية

بالطمكحات كتكجيو المكارد كاإلمكانات إلى االستخدامات االقتصادية ،كتكجيو الجيكد البحثية

لتطكير أداء المدرسة كتدعيـ مكقفيا التنافسي ،كالتأكد مف تحقيؽ الترابط بيف رسالة المدرسة،
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كأىدافيا كما يتـ كضعو مف سياسات كقكاعد لمعمؿ ،باإلضافة إلى كجكد ميارات االبتكار

كاإلبداع عند المسؤكليف عف تنفيذ التكجو االستراتيجي كحرصيـ عمى التنمية المينية لذكاتيـ ك
تمكيف العامميف باستمرار.

تاسعاً  :التحديات التي تواجو التوجو االستراتيجي المدرسي :

تعتبر المدرسة إحدل المنظمات غير اليادفة إلى الربح  ،كبالتالي فيي تتعرض إلى

مجمكعة مف المحددات المؤثرة في إدارة عممياتيا االستراتيجية ،حيث تختمؼ جكىريان في العديد
مف القضايا  ،منيا:

 .1تتصؼ الخدمة في المدرسة بأنيا منتج غير مممكس كبالتالي فأنيا عممية قياسيا كتقييميا
ليس باألمر اليسير ،كذلؾ بسبب تعدد األىداؼ التي تختمؼ لمكاكبة التحدم التكنكلكجي
كاحداث التكافؽ مع البيئة.

 .2قد تككف استجابة المستفيد ضعيفة ،كمصدرىا التمكيمي ضعيؼ أك محدكد بميزانية معينة.
 .3قد يتعرض العاممكف إلى بعض الظركؼ البيئية داخؿ المدرسة  ،كالتي تتعارض مع
ميكليـ كاتجاىاتيـ ،مما ينعكس سمبان عمى كالئيـ كالتزاميـ.

 .4قد يتدخؿ أفراد مف البيئة الخارجية في السياسات اإلدارية كاألىداؼ الخاصة في المدرسة
كالتي قد تحد مف كفاءتيا كفاعميتيا( .الحسيني)50 :2000 ،

كعمى الرغـ مف كؿ الفكائد كالمزايا التي تحققيا اإلدارة االستراتيجية لممدرسة بقيادة المدير
االستراتيجي ،بكصفيا إطار عمؿ شمكلي كمتكامؿ  ،إال أف ىناؾ بعض التحديات التي تكاجو
عممية استخداـ ىذا المدخؿ كالقدرة عمى تطكيره ،خاصة في بيئتنا ذات الخصكصية مف شتى

النكاحي (السياسية ،االقتصادية ،كاالجتماعية)،

كعمى الصعيد الفمسطيني أشارت دراسة عساؼ ( )2005أف أبرز التحديات التي تكاجو التكجو

االستراتيجي:

 .1تطكير عمميات التفكير كاإلنجاز االستراتيجي حيث أف إتاحة الفرصة لمتفكير االستراتيجي ،كمدل

تكافر الييكمية البلمركزية ،كالتي تساعد المديريف بالتجربة العممية عند صياغة االستراتيجية

كبير يكاجو عمميات التكجو
ان
مسترشديف في ذلؾ برسالة المدرسة ،أنما يعد قضية ىامة أك تحديان

االستراتيجي في المدرسة.

 .2اإلعداد لمتأثير في البيئة كتحميؿ متغيراتيا األساسية ،حيث أف دراسة كفيـ البيئة أنما تمثؿ جانبان
ميمان كحيكيان في عممية التكجو االستراتيجي ،كالتحدم الصعب ىنا ىك كيؼ يمكف لئلدارة أف تؤثر

عمى شكؿ االتجاىات كاإلحداث البيئية كالتي يحتمؿ أف يككف ليا تأثير عمى القكة الدافعة ،كعمى

اإلطار االستراتيجي ،كمف ثـ عمى طبيعة العمؿ ،ككيؼ يمكف لممدير أف يككف أكثر تفاعبلن مع
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ديناميكية عممية اتخاذ الق اررات .كىذا يعتبر مف أكبر التحديات في بيئتنا لما تكاجيو مف عدـ

االستقرار السياسي كاالقتصادم ككثرة العراقيؿ التي يسببيا االحتبلؿ مف إغبلؽ لممناطؽ كتدمير

لمبنى التحتية ،مما يجعؿ خطط المدير كاستراتيجياتو في حالة مف عدـ االتزاف نتيجة لضآلة نسبة
الثبات فييا.

 .3كجكد البيئة التي تتصؼ بالتعقيد كالتغير المستمر ،كىذا قد يجعؿ مف عمميات التكجو االستراتيجي
في حالة متقادمة قبؿ أف تكتمؿ أنشطتيا المتعددة.

 .4تردد العديد مف المديريف في صياغة كتحديد أىداؼ ليـ كلمدارسيـ ،مما يعني التزامان عمييـ،
كبالتالي الخكؼ مف عدـ القدرة عمى تحقيقيا مما يعني عدـ الكفاءة كبالتالي تيديدان لكجكدىـ في

مدارسيـ.

 .5قد يؤدم التطبيؽ غير الكؼء كغير الفعاؿ لمخطط االستراتيجية إلى بمكرة انطباع سيء لدل
المديريف ،كذلؾ بسبب كجكد خطط أك سياسات رديئة  ،ال تتماشى مع االستراتيجية التي تـ
كضعيا.

 .6قصكر كضعؼ المكارد المادية كالبشرية المتاحة أماـ المدرسة  ،بحيث تككف عقبة أساسية في
استخداـ مفيكـ التكجو االستراتيجي( .عساؼ)61 :2005 ،
عاش ارً :خصائص إدارة المدرسة الثانوية الناجحة:

لما كانت اإلدارة التعميمية ،ينبغي أف تككف تعبي انر نقيان كترجمة مخمصة لمفمسفة التي
ٌ
ينشدىا المجتمع ،فأف المدرسة بالتالي ينبغي أف تككف بيئة منتقاة بالقياس إلى البيئات،

كالمؤسسات األخرل المكجكدة في المجتمع ،كىي لف تككف بيئة منتقاة ،إال إذا كانت إدارتيا نقية.

حيث تككف اإلدارة التعميمية كاإلدارة المدرسية نمكذجيف صالحيف في العبلقات اإلنسانية ،كفي
سير العمؿ كفي التعاكف كاتباع األساليب الديمقراطية في اإلدارة ،كمف تمؾ الخصائص التي تميز

المدرسة الناجحة التالي:

 .1أن تكون إدارة ىادفة :كىذا يعني أنيا ال تعتمد عمي العشكائية في تحقيؽ أىدافيا كأنما تعتمد عمي
المكضكعية كالتخطيط السميـ في إطار الصالح العاـ.

 .2أن تكون إدارة إيجابية :كىذا يعني أنيا ال تركف إلى السمبيات أك المكاقؼ الجامدة  ،بؿ يككف ليا
دكر قيادم في مجاالت العمؿ كتكجييو.

 .3أن تكون إدارة اجتماعية :كىذا يعني أف تككف بعيدة عف االستبداد كالتسمط ،مستجيبة لممشكرة
مدركة لمصالح العاـ  ،أم بمعنى أال ينفرد القائد بصنع القرار ،بؿ يكفؿ مشاركة مف يعممكف معو
في ذلؾ.
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 .4أن تكون إدارة إنسانية :كيشمؿ ذلؾ حسف معاممة اآلخريف كتقديرىـ كاالستماع إلى كجية نظرىـ
كالتعرؼ عمي مشكبلتيـ كمساعدتيـ عمى الكصكؿ إلى الحمكؿ السميمة ليـ.

 .5أن تكون إدارة ديمقراطية :أم أف يككف أسمكب اإلدارة بعيدان عف تسمط رئيس التنظيـ اإلدارم أك
أحد أعضائو أك انفراده باتخاذ القرار دكف الرجكع إلى أعضاء التنظيـ كالمشاركيف فيو كيتسـ

التنظيـ اإلدارم بأنو ديمقراطي إذا ما تكافر فيو تنسيؽ جيكد األفراد كمشاركة أعضائو  ،كأف تككف

فمسفتو متماشية مع الفمسفة االجتماعية كالسياسية لممجتمع.

 .6تتسم بالمرونة في الحركة والعمل :كأف ال تككف ذات قكالب جامدة كثابتة ،كانما تتكيؼ حسب
مقتضيات المكقؼ كتغيير الظركؼ.

 .7أن تكون عممية :بمعنى أف تتكيؼ األصكؿ كالمبادئ النظرية حسب مقتضيات المكقؼ التعميمي.
 .8أن تتميز بالكفاءة والفاعمية :كيتحقؽ ذلؾ باالستخداـ األمثؿ لئلمكانيات المادية كالبشرية.
 .9تحديد السياسات ووضع البرامج :كالمساكاة فييا بيف أعضاء التنظيـ.

(سميماف)43 :2001 ،

8
عرؼ الركابي ( )2004المدير االستراتيجي بعبارة بسيطة بأنو :الشخص الذم يقكـ بعممية
اإلدارة االستراتيجية ،كتجدر اإلشارة إلى أف المحاكالت كانت عديدة لتحديد مفيكـ المدير

االستراتيجي  ،ك ذلؾ بالرغـ مف كجكد اتفاؽ جزئي عمى بعض األكصاؼ التي يفترض أف تتكافر

فيو ،ك ىذا ما جعمو مف المفاىيـ االستراتيجية التي ال تزاؿ تعاني مف القصكر.
(الركابي)98 :2004 ،
كفي الجدكؿ التالي تمخيص ىذه المحاكالت كما يمي :
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جدول ()2-1
تطور مفيوم المدير االستراتيجي عند نخبة من الكتاب
الدراسة

المفيوم

Leontiades

"ىك الشخص المسؤكؿ عف كضع األىداؼ االستراتيجية الشاممة ك قيادة

Steiner

"السمطة التي تمارس إدارة األعماؿ الكمية لممنظمة ك قد تمثؿ تمؾ السمطة بفرد

1982
1986

النشاطات التي تسيـ في تحقيؽ تمؾ األىداؼ "

كاحد كالرئيس أك قد يشترؾ فييا الرئيس مع نائبو ك تتعدل ذلؾ في المنظمات

ذات األقساـ المتعددة ،إذ يمكف أف يمارس تمؾ السمطة مدير القسـ ".
& Thompson

" ىك الشخص المسؤكؿ عف إدارة األنشطة الكمية لممنظمة أك كحداتيا

 strickland 1987االستراتيجية مقترنة بسمطة إصدار الق اررات التي ترتبط بكظائؼ تشغيمية أك
استراتيجية".

" Jauch & glueckىـ األشخاص الذيف يقكمكف برسـ خطكات اإلدارة االستراتيجية في المنظمة
1989

المتضمنة مسح البيئة الداخمية ك الخارجية ككضع ك تنفيذ األىداؼ ك

االستراتيجيات ك تقييـ ك مراقبة النتائج ،فيـ أشخاص يركف األعماؿ ككؿ ك
يكازنكف بيف االحتياجات األنية كالمستقبمية لؤلعماؿ مف خبلؿ ق ار ارت نيائية ك

فعالة".

" THOMAS 1989ىك الشخص المسؤكؿ عف إدارة األنشطة الكمية لممنظمة أك الكحدات الرئيسية
لؤلعماؿ االستراتيجية فييا ،فمسؤكليتو األساسية تتمثؿ في إعطاء التكجييات
لممنظمة عف طريؽ صياغة خطط العمؿ االستراتيجية لتحقيؽ األداء األفضؿ".
Rue & holland
1989

"ىك الشخص الكحيد المسؤكؿ مسؤكلية شاممة عف عممية اإلدارة االستراتيجية

في المنظمة ،ك يصبح بقية أعضاء المنظمة تابعيف لو ،إذا ما أظير مشاركتو
ك اىتمامو بتمؾ العممية ".

" Mintzberg 1994الشخص الذم يمتمؾ السمطة الرسمية في السيطرة ك اإلشراؼ عمى المنظمة
بأكمميا أك قسـ مف أقساميا أك كحداتيا االستراتيجية".

المصدر (الركابي)98 ،2004 ،
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 .2أدوار وميام المدير االستراتيجي في المدرسة:
تختمؼ مياـ كأدكار المدير االستراتيجي عف غيره مف المديريف في المستكيات كالكظائؼ

األخرل فالمديركف التنفيذيكف يتحممكف المسؤكلية لكظائؼ كأعماؿ محددة في نطاؽ سمطتيـ  ،في
حيف أف مياـ المدير االستراتيجي ىي تحقيؽ التكازف ما بيف األىداؼ األنية كاألىداؼ المستقبمية
التي ينبغي فييا اتخاذ ق اررات حاسمة كفعالة  ،كىناؾ ثبلث مياـ أساسية لممدير االستراتيجي:

 .1القيام باألدوار الرئيسية :ىناؾ عشرة ادكار رئيسية لممدير االستراتيجي مرتبطة بعضيا البعض
كىي:

أ .رمز المدير :يؤدم المدير الدكر القانكني كالكاجبات الممقاة عمى عاتقو مف خبلؿ العمؿ
الكظيفي.

ب .القائد والمظيرية :يقكـ بتكجيو كتحفيز كتطكير المرؤكسيف كاإلشراؼ عمييـ لتأدية كاجباتيـ
كنشاطاتيـ األخرل.

ج .الدور االرتباطي :يمتمؾ المدير شبكة مف المعمكمات كاالتصاالت كالعبلقات عمى الصعيد
الداخمي لممدرسة كعمى الصعيد الخارجي مف أجؿ التبلؤـ كالتكازف لتحقيؽ أىداؼ المدرسة.

د .المـراقـــب :يبحث كيتابع المعمكمات بشكؿ مستمر مف أجؿ إدراؾ طبيعة النشاط المطمكب
كمراجعة أداء المدرسة.

ق .المــوزع :بما أنو يمتمؾ شبكة مف المعمكمات كاالتصاالت يقكـ بنقميا إلى نائبو.

ك .المتحدث الرسمي :يتحدث بشكؿ رسمي كينقؿ المعمكمات إلى الجيات كاألشخاص المعنييف
داخؿ المدرسة كخارجيا عف طبيعة أعماؿ المدرسة كتكضيح استراتيجيتيا كسياستيا.

المطـــــــور :ييتـ دائما بتطكير العمميات كاإلجراءات كاليياكؿ التنظيمية لتقديـ أفضؿ الخدمات
زُ .
كتخفيض الجيد كالكقت البلزـ إلنجاز األعماؿ.
المـصمــــــح :يقكـ بدكر إصبلحي باتخاذ إجراءات تصحيحية عندما تتعرض المدرسة لظركؼ
حُ .
طارئة كأزمات مفاجئة.

ط .إدارة المــوارد :يقكـ بدكر المكزع لمكارد المدرسة مف خبلؿ اطبلعو كدراستو لمميزانيات التقديرية
كمراجعتو لمجدانكؿ كالبرامج كاصدار ق ارراتو بشأف كضع األىداؼ.

م .المفاوض :يقكـ بميمة التفاكض مع الجيات الداخمية لحؿ المشاكؿ بيف األقساـ كاألفراد ككممثؿ
لممدرسة لمتفاكض مع الجيات الخارجية األخرل.
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 .2القيادة الفعالة :تعتبر القيادة ذات أىمية كبيرة ؛ ألنيا تحدد االستراتيجيات كالسياسات التي
تطبؽ بالمدرسة ،فالقيادة الفعالة ىي التي تستطيع الحصكؿ عمى االحتراـ كتمتمؾ القكة كالتأثير

عمى كضع االستراتيجيات كتنفيذىا كمتابعتيا.

 .3إدارة التخطيط االستراتيجي :تعتبر عممية التخطيط االستراتيجي مف المياـ الرئيسية لممديريف
االستراتيجييف كاإلدارة العميا حيث يجب عمى المديريف االستراتيجييف القياـ بإدارة التخطيط
االستراتيجي كعمييـ أف يتمتعكا برؤية ثاقبة في كضع أىداؼ االستراتيجيات كبما يتبلءـ مع البيئة

الداخمية كالخارجية لممدرسة كتحديد السياسات كاإلجراءات البلزمة لتنفيذ الخطط كتحقيؽ أىداؼ

المدرسة ،كيشترؾ بعض العامميف مثؿ النائب في كضع استراتيجيات كظيفية محددة تتناسب
كحدكد مياميـ كأعماليـ داخؿ حدكد استراتيجيات المدرسة.

(مكقع االلكتركني عدناف كالي)2009 ،

http://kenanaonline.com/users/EBENALRAFDEN
 .4خصائص وميارات المدير االستراتيجي في المدرسة:
يتصؼ المديركف االستراتيجيكف بخصائص كميارات تجعميـ يتميزكف بأدائيـ االستراتيجي

عف المديريف اآلخريف ،كىذه الصفات تتمثؿ في التالي:

 .1أف أعماؿ المدير االستراتيجي ركتينية غير متكررة كبالتالي فأنو يقكـ بالمياـ ذاتيا مف فترة
إلى أخرل.

 .2أف المديريف االستراتيجييف يتمتعكف بقدرات عالية ،حيث تتطمب أعماليـ قدرات متميزة في

التفكير كالتشخيص كالتحميؿ كتقييـ البدائؿ ،إضافة إلى القدرات المرتبطة بالحدس أك التنبؤ
بالمستقبؿ.

 .3االلتزاـ كاالنضباط في العمؿ،
المدرسة.

كما أف اتجاىاتو كقيمو كاضحة كمنسجمة مع أىداؼ

 .4التمتع برؤية ثاقبة ككاضحة عند كضع األىداؼ لممدرسة.

 .5التمتع بثقة عالية بقدراتيـ في الكصكؿ إلى مستكيات أداء عالية كفعالة تمكنيـ مف كضع
أىداؼ طمكحة لممدرسة  ،تتميز بصفة التحدم في مكاجية الظركؼ البيئية المحيطة
بالمدرسة.

 .6امتبلؾ الناجحيف منيـ القدرة عمى االطبلع كاإلحاطة الجيدة بالمدل الكاسع لمق اررات المتخذة
لؤل عماؿ في مختمؼ المستكيات في المدرسة كيقكمكف بتطكير شبكة المعمكمات كاالتصاالت
في جميع أجزاء المدرسة.
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 .7تخصيص الكقت كالنشاط حيث يتميز المديريف االستراتيجيكف الناجحكف بالمعرفة حكؿ
ماىية االختيار األفضؿ لتخصيص الكقت كالنشاط في مختمؼ المكاضيع كالق اررات كالمشاكؿ

التي تكاجييـ في المدرسة.

 .8السياسة الجيدة فالمديريف االستراتيجيكف ىـ سياسيكف جيدكف كيجيدكف حسف استخداـ
مباريات القكة مع الميارة

 ،كىـ أفضؿ مف استعمؿ السمطة مف خبلؿ فكرة القكة ،

كيتصرفكف كأعضاء كليس كقادة في المدرسة.

 .9الميارة كالمعرفة كالخبرة بكيفية إقناع المدرسة ،فالتكجيو ميـ لتحديد األىداؼ كانجاز
األعماؿ خصكصان المدارس التي تعيش حالة مف التنافس المستمر مما يرغميا باستمرار

إجراء تقييـ لمدل تنفيذ أىدافيا.

 .10امتبلكيـ القابمية لمدفع مف خبلؿ النماذج كالبرامج في أسمكب تدريجي نحك تحقيؽ
اليدؼ.

(الحسيني)219 :2000 ،

كأكجز ماضي ( )2004الميارات المطمكبة في المدير االستراتيجي فيما يمي :
 القدرة عمى التفكير االبتكارم الخبلؽ . القدرة عمى مكاجية ك حؿ المشاكؿ . -سبلمة المنطؽ ك صفاء الذىف .

 سرعة البديية ك الذكاء الفطرم . -القدرة عمى التحميؿ المنطقي.

 -سعة العمـ ك المعرفة بما يدكر حكلو .

 سعة األفؽ ك النظرة الكمية لؤلمكر ك البصيرة النافذة ك اإللياـ المكفؽ. -حسف الظف بقدراتو ك الثقة في نفسو ك في مرؤكسيو .

 -القدرة عمى إدارة الكقت كحسف استغبللو ك اإللماـ الفني العاـ بطبيعة ما يؤديو مف عمؿ.

(ماضي)34 : 2004 ،

ك أكضح شريؼ ( )2003أف الميارات الرئيسية لممدير االستراتيجي ك ىي :

أ -ميارات إنسانية  :كىي تمؾ التي ترتبط بقدرة الشخص عمى التعامؿ مع األفراد لتحقيؽ
األىداؼ .

ب -ميارات فكرية  :تتعمؽ بمعرفة متعمقة تمكف صاحبيا مف القدرة عمى رؤية المنظمة ككحدة
متكاممة ك فيـ األمكر المعقدة في المنشأة ك التي تنشا عف احتكاكيا بالبيئة الخارجية.
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ت -ميارات فنية  :تتعمؽ بالعمؿ الذم يؤدم إلى التعامؿ مع االشياء  ،فيي تتضمف مقدرة
الشخص عمى التعامؿ مع التكنكلكجيا لتأدية ميمة تنظيمية معينة( .شريؼ)63 : 2003 ،

يتضح لمباحثة مما سبؽ أف مدير المدرسة الثانكية ليككف مدي انر استراتيجيان ناجحان يجب أف

يمتمؾ ميارات متعددة تتمثؿ باإلحاطة كاالطبلع عمى كافة المعمكمات المرتبطة بمياـ العمؿ

كالخبرة العالية كميارة السياسي التنظيمي القادر عمى االئتبلفات لمحصكؿ عمى البرامج التي

يحققيا بأقؿ تكمفة كجيد ككقت  ،فضبلن عف معرفتو بمكامف الضعؼ كمساحات عدـ الجدكل
لغرض معالجتيا بالشكؿ الصحيح كتقديمو خبلصة لؤلعماؿ المستقبمية كالميمة في عالـ متغير

كاحتفاظو باختيارات مفتكحة .
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المبحث الثاني :قيادة التغيير في المدرسة.

تيميد

تعد قيادة التغيير ك الدكر الذم يقكـ بو قائد التغيير لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف
المكاضيع التي تناؿ اىتماما في المجتمعات المعاصرة  ،فنجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا ك

رسالتيا مرتبط بالكيفية التي يقكد بيا المدير كاألسمكب الذم يمارسو ك بصفاتو الشخصية ك
القيادية الناجحة مف اجؿ االستغبلؿ األمثؿ لممكارد البشرية ك اإلمكانيات المتاحة.

تعد المدرسة مؤسسة تربكية تعميمية ك عنص انر مف عناصر المجتمع  ،فيجب عمييا

االستجابة التي تحدث مف حكليا كمف خبلؿ التغيير الضركرم لبنيتيا األساسية مف تكنكلكجيا
كىياكؿ تنظيمية ك نظـ ك أساليب عمؿ ك عبلقات إنسانية ك غيره  ،كأف لـ تكاجو المؤسسة ىذا

التغيير المتسارع  ،فأنيا سكؼ تخرج مف دائرة المنافسة  ،لذا أصبح التغيير مفيكمان ك إدارة
ضركرة ممحة لنا ألنو في كؿ لحظة تظير ظركؼ جديدة كأفكار جديدة ك منتجات جديدة لمفاىيـ

إدارية جديدة.

(شقكرة)13 :2012 ،

تتناكؿ الباحثة في ىذا المبحث األدبيات المتعمقة بما يمي:

مفيكـ قيادة التغيير ،أىداؼ قيادة التغيير ،أىمية قيادة التغيير ،خصائص قيادة التغيير ،بعاد

قيادة التغيير  ،مياـ ك مسئكليات قائد التغيير ،ميارات قيادة التغيير ،أسباب قيادة التغيير
بالمدارس ،مجاالت عمؿ قيادة التغيير ،استراتيجيات قيادة التغيير ،طبيعة قيادة التغيير في

المؤسسة التربكية ،المتطمبات األساسية الكاجب تكافرىا لنجاح عممية التغيير.
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أوالً :مفيوم القيادة:

ىي مجمكعة مف الصفات التي تميز القائد عف غيره ،أف القائد الناجح البد كأف تككف

لديو ثقة كافية بنفسو ،كأف يككف ماى انر  ،كأف يتمتع بالسرعة كالحزـ في االختيار مف بيف الق اررات
البديمة (حريـ.)194 :2004 ،

كتعرؼ بأنيا نشاط أك مجمكعة مف األنشطة يبلحظيا اآلخركف كتحدث في جماعة ،أك

منظمة أك مدرسة تضـ قائدان أك مجمكعة مف األتباع تجمعيـ أىداؼ عامة مشتركة كيعممكف معان

لتحقيؽ ىذه األىداؼ (سادلر.)17 :2008 ،

كتعرؼ أيضان ىي السمكؾ الذم يقكـ بو الفرد حيف يكجو نشاط جماعة نحك ىدؼ مشترؾ.

(البدرم)105 :2002 ،

ثانياً :مفيوم التغيير:

ىي عممية تشمؿ سمكؾ األفراد ،كىياكؿ التنظيـ ،كنظـ األداء كتقكيميا ،كالتكنكلكجيا،

كذلؾ بغرض التفاعؿ كالتكيؼ مع البيئة المحيطة (عماد الديف.)12: 2003 ،

كيعرؼ التغيير أيضان بأنو :عممية التحكؿ مف الكاقع الفردم لمفرد ،أك المدرسة ،إلى كاقع

آخر منشكد يرغب في الكصكؿ إليو خبلؿ فترة زمنية محدد بأساليب كطرؽ معركفة متفؽ عمييا،
لتحقيؽ أىداؼ مخطط ليا مسبقان  ،طكيمة كقصيرة المدل ؛ كي تعكد بالنفع عمى الفرد أك

المؤسسة ،أك كمييما معان (العطيات.)94 :2006 ،

كيعرؼ بأنو :نتاج الجيد البشرم في محاكالتو إلصبلح كاقعة لمتغمب عمى المشكبلت كالقيكد

التي تحد مف اشباعو الحتياجاتو( .الخضيرم)16 :2003 ،

ثالثاً :مفيوم قيادة التغيير:

تعرؼ بأنيا قيادة الجيد المخطط ك المنظـ لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمتغيير

مف خبلؿ التكظيؼ العممي السميـ لممكارد البشرية ك اإلمكانات الفنية ك المادية المتاحة لممؤسسة
التعميمية (.عماد الديف.)18 :2003 ،
كتعرؼ بأنيا االستعداد المسبؽ مف خبلؿ تكفير الميارات الفنية كالسمككية كاإلدارية

كاإلدراكية الستخداـ المكارد المتاحة  ،سكاء بشرية أـ قانكنية أـ مادية أـ كزمنية  ،بكفاءة كفعالية
لمتحكؿ مف الكاقع الحالي إلى الكاقع المستقبمي المنشكد خبلؿ فترة محددة بأقؿ سمبيات ممكنة
عمى األفراد كالمدارس بأقصر كق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت كأقؿ جيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد كتكمفة (العطيات.)195 :2006 ،

36

الفصلىالثاني

كيعرفيا الخضيرم ( )2003بأنيا :عممية تعمؿ في كاقع اجتماعي معيف ك في ظؿ

ظركؼ ك مناخ ك بيئة إدارية ك اجتماعية معينة تحكميا العادات ك تسيطر عمييا التقاليد كتفرض
عمى حركتيا قيكد ك محددات ك ضكابط( .الخضيرم)19 :2003 ،

تعرفيا الباحثة إجرائيان  :ىي الميارات المطمكبة في قائد التغيير الفعاؿ ،كتنمية العبلقات

اإلنسانية الجيدة  ،كبناء فريؽ إحداث التغيير ك تنمية قدرات االفراد  ،ك تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ
مع االخريف  ،ك تحقيؽ مبدأ الشراكة في التغيير  ،كادارة كقت التغيير بفاعمية  ،ك التحفيز نحك

تحقيؽ أىداؼ التغيير  ،كتشير الباحثة أيضان أف عممية التغيير ىي الدرجة التي سيحصؿ عمييا

مديرك المدارس الثانكية في محافظات غزة مف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات
استبانة قيادة التغيير المعتمدة في ىذه الدراسة .
رابعاً :أىداف قيادة التغيير:

تسعى عممية التغيير إلى تحقيؽ أىداؼ معينة يمكف تكضيحيا فيما يمي :
 -1فحص مستمر لنمك أك تراجع المنظمة ك الفرص المحيطة بيا.
 -2تطكير أساليب المنظمة في عبلجيا لممشاكؿ التي تكاجييا .
 -3زيادة الثقة ك االحتراـ ك التفاعؿ بيف أفراد المنظمة .

 -4زيادة حماس ك مقدرة أفراد المنظمة في مكاجية مشاكميـ ك في انضباطيـ الذاتي.
 -5تطكير قيادات قادرة عمى اإلبداع اإلدارم ك راغبة فيو .

 -6زيادة قدرة المنظمة عمى الحفاظ عمى أصالة الصفات المميزة ألفراد ك جماعات كادارات
كعمؿ كانتاج المنظمة .

و
محاب لمتغيير ك التطكير ك اإلبداع ( .ماىر)416 : 2005 ،
 -7بناء مناخ
أما قيادة التغيير في المؤسسات التربكية فيي تيدؼ إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ أشارت ليا

الحريرم ( )2011في :

 -1إحداث التغيير اإليجابي المحمؿ بالقيـ العممية ك التربكية كاإلدارية كاألخبلقية لتجكيد
مخرجات التعميـ كفقان لتشريعات قانكنية  ،ك في إطار أخبلقيات المينة النابعة مف قيـ
كأعراؼ كتقاليد المجتمع المحيط.

 -2دفع الكاقع كأثرائو بالجديد عمميان ك فكريا ك تقنيان مف خبلؿ قنكات اتصاؿ رسمية ك غير
رسمية مف أعبلـ ك صحافة كاذاعة ك تمفاز.

 -3مساعدة اإلدارة عمى تمبية التغيير الذاتي في اإلدارة ك مكاجية المشكبلت التعميمية كالتربكية
ك اإلدارية بشكؿ جدم ك فعاؿ.
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 -4تمبية التربية لحاجات التغيير االجتماعي كتحقيؽ خطط التنمية كاستيعاب معطيات ثقافة
العصر المتراكمة لمحاؽ بركب الحضارة ك سباؽ التقدـ العممي العالمي.

 -5إعادة النظر في كيفية أعداد المعمـ ك تدريبو أثناء الخدمة بشكؿ فعاؿ يتماشى مع
المستجدانت العالمية في ىذا المجاؿ.

 -6إ عادة النظر في المناىج الدراسية ك تطكيعيا لتناسب كؿ الفركؽ الفردية ،ك ربط الجانب
النظرم بالجكانب العممية التطبيقية في نشاطات المنيج.

 -7إعادة النظر في تصميـ ك حجـ المباني المدرسية ك تجييزاتيا كفقا لمكاصفات الجكدة
الشاممة في التعميـ.

 -8محاكلة التكفيؽ بيف أىداؼ المؤسسة التربكية  ،كأىداؼ العامميف بما يحقؽ رضاىـ كرضى
المؤسسة في الكقت نفسو.

 -9تحديث ك تطكير أنماط السمكؾ في المؤسسات التربكية.
 -10تطكير المكارد البشرية ك المادية( .الحريرم.)142 :2011 ،
خامساً :أىمية قيادة التغيير:
تعيش المدارس كسائر منظمات القرف الكاحد كالعشريف فترة مف التحديات كالدعكة إلى
التغيير مف الخارج حيث تمعب العكلمة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت دك انر بار انز في إحداث

التغيير في المدارس كالمنظمات كالمجتمعات .كلكي تضمف المدرسة كالمنظمة قدرتيا عمى
المنافسة في ظؿ التغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،فيناؾ مجمكعة مف العكامؿ تحقؽ

لممدارس كالمنظمات قفزة لترتقي مف مدارس جيدة إلى مدارس متميزة  ،كتتمثؿ تمؾ العكامؿ في

نقاط األىمية التالية:

 .1كضع استراتيجية ذات مصادر قكية ،بأف تتماشى قيـ الفرد مع قيـ المدرسة ،كأف تككف
ىناؾ إمكانية لمتدريب عمى المعارؼ البلزمة لمقياـ بالمياـ.

 .2أف تتسـ ثقافة كمناخ المدرسة بالصدؽ كالشفافية ،فيجب عمى القائد أف يخمؽ ىذا المناخ
بحيث يتمكف مف خبللو مف معرفة الحقائؽ كلديو القدرة عمى مكاجيتيا ،كعميو أف يتمتع

بالنزاىة كالصدؽ كاالنفتاح كيتقبؿ ردكد األفعاؿ اإليجابية كالسمبية.

 .3خمؽ ثقافة االنضباط  ،فبل بد مف بناء نظاـ ثابت ذم قيكد كاضحة تحقؽ االنضباط  ،كفي
نفس الكقت تمنح الحرية لممكظفيف كيشعركف بالمسئكلية.
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 .4مكاكبة التغييرات التكنكلكجية ،فكجكد التكنكلكجيا في حد ذاتيا في المدارس ليس دليبلن عمى
تميز ىذه المدارس أك انخفاض أدائيا  ،كلكف استخداـ تمؾ التكنكلكجيا بشكؿ صحيح ىك

األساس في تميز المدارس كتفكقيا( .برتكف)Britton, 2010, p5 ،

كترل الباحثة أف تككف عممية التغيير أم انر حتميان في المدارس  ،لتتمكف مف القياـ بدكرىا

عمى أكمؿ كجو  ،لذا ال بد مف كجكد قيادة فعالة قادرة عمى استيعاب التغيير كادارتو .كتحتاج
قيادة التغيير إلى النجاح المستمر ليس مف خبلؿ مجيكدات التغيير ،كلكف مف خبلؿ تنمية قيـ
كمبادئ التغيير نفسو ،كمف ثـ فأف أفضؿ قادة ىـ الذيف يحرصكف عمى غرس كتنمية القيـ

التنظيمية مف خبلؿ التطبيؽ كتعزيز مبادئ التغيير في ثقافة المدرسة.

سادساً :خصائص قيادة التغيير:

تشير األدبيات إلى قيادة التغيير تتصؼ قيادة التغيير بعدة خصائص أبرزىا:

 .1كجكد الرؤية ،أك اليدؼ حتى يتمكف قائد التغيير مف قراءة التحديات المحمية ،كالدكلية.
 .2كجكد الرسالة ،أك التصكر التي يعبر عف تفاصيؿ الرؤية كتكزيع المسئكليات ككيفية تنفيذىا.
 .3كجكد القيـ المينية التي تدعـ العمؿ كتيسره.

 .4المصادر البشرية البلزمة لمتغيير كقيادتيا ،مف خبلؿ عمؿ تعاكني تسكده األجكاء اإليجابية
التكاصمية التي تغمرىا الثقة كالتفاىـ كالكضكح.

 .5القدرة عمى التكاصؿ الجيد ،كىي عممية ميمة جدان لتنفيذ برنامج التغيير بشكؿ مناسب.

 .6المبادرة ،فيجب أف تككف قيادة التغيير مبادرة ك مستشرفة ؛ لكي تضمف لممدرسة التنافس
كالسبؽ كالتميز.

 .7تحمؿ المخاطرة  ،فبالرغـ مف ارتفاع نسبة المخاطرة التي ترافؽ عممية التغيير  ،البد مف
تحمؿ قائد التغيير لممخاطر المترتبة عمييا( .الفاعكرم)182-180 :2005 ،

 .8التخصص في جمع البيانات.

 .9االلتزاـ ،كالحماس في دعكة كحث اآلخريف عمى القبكؿ بالتغيير.

 .10القدرة عمى التعامؿ بأسمكب سياسي في أنجاز األعماؿ كالمياـ.
 .11المعرفة العممية بعمميات ،كقضايا التغيير في المنظمة.
 .12االطبلع الحسف عمى استراتيجيات التغيير.
 .13الخبرة العممية السابقة في مجاؿ التغيير.
 .14اإلرادة الجادة.

 .15امتبلؾ القدرة عمى المبادأة كاإلبداع كاالبتكار.
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 .16القدرة عمى تكفير المناخ المبلئـ لمتغيير.

 .17االرتقاء بقدرات المدرسة( .جرادات ،عماد الديف)29-28 :2000 ،
كقد أكرد العمياف ( )2005مجمكعة مف خصائص قيادة التغير مف أبرزىا :
 - 1االستيدافية ،بحيث يتجو إلى تحقيؽ ىدفو ،كيسعى إلى غاية معمكمة مكافؽ عمييا،
كمقبكلة مف قكل التغيير.

 - 2الكاقعية ،ترتبط بكاقع حياة المنظمة ،كيتـ في إطار إمكانياتيا ،كمكاردىا كظركفيا التي
تمر بيا

 - 3التكافقية ،يجب حدكث تكافؽ بيف التغيير ،كبيف رغبة ،كاحتياجات كتطمعات القكل
المختمفة لعممية التغيير.

 - 4الفاعمية  ،بأف تممؾ القدرة عمى الحركة بحرية كمناسبة ،كتممؾ القدرة عمى التأثير عمى
اآلخريف ،كتكجيو قكل الفعؿ في األنشطة كالكحدات اإلدارية المستيدؼ تغييرىا.

 - 5المشاركة ،تحتاج عممية التغيير إلى التفاعؿ اإليجابي ،كالسبيؿ الكحيد لتحقيؽ ذلؾ ىك
المشاركة الكاعية لمقكل ،كاألطراؼ التي تتأثر بالتغيير ،كتتفاعؿ مع قكاه.

 - 6الشرعية ،فيجب أف يتـ التغيير في إطار الشرعية القانكنية ،كاألخبلقية في أف كاحد.
 - 7اإلصبلح ،فيشترط اتصاؼ عممية التغيير باإلصبلح ،لكي تنجح عممية التغيير.
 - 8الرشد ،ىك صفة الزمة لكؿ عمؿ إدارم.

 - 9القدرة عمى التطكير ،كاالبتكار ،فالتغيير يعمؿ نحك االرتقاء ،كالتقدـ ،كاال فىقىد مضمكنو.
 - 10القدرة عمى التكيؼ السريع مع اإلحداث ،فعممية التغيير ال تتفاعؿ مع اإلحداث فقط،
كلكنيا تتكافؽ ،كتتكيؼ معيا ،كتحاكؿ السيطرة عمييا كالتحكـ في اتجاىيا كفي مسارىا.

(العمياف )347 -345 :2005 ،

كترل الباحثة أف خصائص قيادة التغيير يجب أف تشمؿ ما أكرده العمياف ( )2005ك الفاعكرم

( )2005ك جرادات ك عماد الديف (.)2000
سابعاً :أبعاد قيادة التغيير:

ىناؾ أبعاد عدة لقيادة التغيير ،كيمكف لنا العمؿ بيا داخؿ البيئة التعميمية في المدرسة،
بقصد إحداث نقمة نكعية في القيادة السائدة في المدارس كالمؤسسات التربكية كالتعميمية ،كتشمؿ

تمؾ األبعاد ما يمي:

 .1تطكير رؤية مشتركة تتضمف السمككيات القيادية اليادفة إلى البحث عف رؤية ،كآفاؽ مستقبمية
لممدرسة ،كتتضمف عمؿ القائد عمى بث ىذه الرؤية ،كنشرىا بيف العامميف.
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 .2بناء اتفاؽ جماعي بخصكص أىداؼ المدرسة كأكلكياتيا ،كيتضمف ذلؾ السمككيات كالممارسات

القيادية اليادفة إلى تشجيع التعاكف بيف العامميف في المدرسة ،كجعميـ يعممكف معان لصياغة
أىداؼ مشتركة تتصؼ بككنيا كاضحة ،كقابمة لمتحقيؽ ،كتشكؿ تحديان حقيقيان ليـ ؛ لكي يسعكا

إلنجازىا ،كالحرص عمى الكصكؿ إلى اتفاؽ جماعي بخصكص أكلكية تحقيؽ تمؾ األىداؼ،
كتطكير كسائؿ كآليات مناسبة لتحديد مياـ العامميف في المدرسة ككاجباتيـ ،كبما يساعدىـ عمى
تحديد أىدافيـ.

 .3بناء ثقافة مشتركة داخؿ المدرسة  ،تتضمف مجمكعة القكاعد السمككية ،كالقيـ ،كالمعتقدات،
كالمسممات التي يشترؾ بيا أعضاء المدرسة كافة ،كتشمؿ السمككيات كالممارسات القيادية

اليادفة إلى تشجيع حؿ المشكبلت ،كمكاجية الصراع بأسمكب تشاركي كتعاكني كمما كاف ذلؾ

ممكنان ،كالحد مف المعكقات ،كازالة الحكاجز بيف الفئات المختمفة العاممة في المدرسة ،كتحفيزىا

لمتغيير كالتطكير ،كبناء عبلقات متينة ،كتعاكنية فيما بينيا لتحقيؽ المنفعة المتبادلة كالفائدة

التربكية.

 .4نمذجة السمكؾ ،أك تقديـ نمكذج سمككي يحتذل بو ،كيشمؿ ذلؾ سمكؾ القائد الذم يتمثؿ في
ككنو يضرب مثاالن حيان لمعامميف معو ؛ كي يحذكا حذكه ،كيتبعكه ،بحيث يعكس ذلؾ القيـ التي
يتبناىا القائد كيناصرىا ،كيعزز ىذا السمكؾ إيماف العامميف بطاقاتيـ ،كاحساسيـ بقدرتيـ عمى

إحداث التأثير كالتغيير.

 .5مراعاة حاجات كفركؽ العامميف الفردية ،كيتضمف ذلؾ درجة اىتماـ قائد التغيير بالحاجات
الفردية لمعامميف في المدرسة ،كاالستجابة لمفركؽ الفردية فيما ببينيـ ،كبخاصة ما يتعمؽ بالحاجة
لمنمك كالتطكير الميني ،كالسعي لبلرتقاء بمستكل قدراتيـ ؛ كتجديد كفايتيـ المينية مف خبلؿ

تكفير البرامج كالفرص التأىيمية كالتدريبية ليـ كتفكيضيـ الصبلحيات المناسبة؛ لتحمؿ مسؤكلية
تنفيذ برامج كمشاريع كميمات تربكية جديدة ،كتشجيعيـ؛ لتجريب أساليب كممارسات حديثة

تتفؽ كاىتماماتيـ كميكليـ كرغباتيـ الخاصة ،كتحفيزىـ لبلستفادة مف الخبرات التربكية التي مركا

بيا ،كاالستجابة بصكرة بناءة لمبادراتيـ التطكيرية كالتجديدية.

 .6التحفيز الذىني أك االستثارة الفكرية ،كيتضمف ذلؾ السمكؾ القيادم الذم يتحدل فيو العامميف في
المدرسة إلعادة عمميـ ،كمراجعتو كتقكيمو ،كيتضمف التفكير العممي الجاد في كيفية أدائو بشكؿ

أفضؿ ،كتنمية ركح التنافس اإليجابي ،كاالختبلؼ البناء فيما بينيـ ،كتزكيد العامميف بالتغذية

الراجعة حكؿ أدائيـ؛ إلقناعيـ بمراجعة ممارستيـ كاثارة اىتماميـ؛ لممقارنة بيف أدائيـ الحالي
كالممارسات المنشكدة كالمرتبطة بطبيعة التحدم الذم تتضمنو برامج التطكير كاإلصبلح التربكم
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كاألدكار المتغيرة كالمتجددة لمعامميف في الميداف التربكم في عصر ثكرة المعمكمات ،كالعكلمة

كعالمية المعرفة.

 .7تكقع مستكيات أداء أعمى مف العامميف ،كىك ما يظير السمكؾ القيادم المرتبط بتكقعات القائد
لدرجة التميز ،كاألداء النكعي العالي الجكدة مف قبؿ العامميف في المدرسة ،كتتضمف تمؾ

التكقعات عناصر التحفيز ،كالتحدم لمعامميف إلنجاز األىداؼ المتفؽ عمييا ،كما تكضح ىذه
بل.
التكقعات الفرؽ بيف ما تصبك المدرسة إلى تحقيقو ،كبيف ما أنجز فع ن

 .8ىيكمة التغيير ،كيتضمف ذلؾ السمككيات ،كالممارسات القيادية اليادفة إلى بيئة البنية التحتية

المناسبة لدعـ المبادرات التجديدية ،كالتطكيرية ،كتحسيف بيئة العمؿ كظركفو ،بما يتيح فرصان
حقيقية ألعضاء؛ المدرسة لممساىمة في التخطيط كصنع الق اررات المتعمقة بقضاياىـ  ،كتؤثر

عمييـ ،كحؿ المشكبلت بصكرة جماعية ،كتكفير فرص مناسبة لتحقيؽ النمك الميني لمعامميف في
المدرسة ،ككضع برامج تنفيذية ،كتطكير آليات مقترحة لتفعيؿ التعاكف ،كالشراكة الحقيقية بيف

العامميف في المدرسة كفي مجمكعة المدارس المجاكرة كفي مختمؼ مؤسسات المجتمع المحمي

لغاية إحداث التطكير التربكم كالمجتمعي المنشكد( .عماد الديف.)20 -14 :2004 ،
ثامناً :ميام ومسئوليات قائد التغيير:

يجب عمى قائد التغيير أف يقكـ بالعديد مف المياـ التي تعزز مف نجاح قيادتو لعممية

التغيير ،كتشمؿ تمؾ المياـ ما يمي:

 .1التعامؿ اإليجابي مع محركات التغيير كالمبادرة بالفعؿ ،بدالن مف ردة الفعؿ.

 .2تطكير منيجية عممية إلدارة عمميات التغيير تأخذ في اعتبارىا مجمؿ العكامؿ كالمؤثرات
الفاعمة في المكقؼ.

 .3إدماج مفاىيـ كتقنيات إدارة التغيير في نسيج الفكر اإلدارم كضمف مياـ المديريف في
المدارس المعاصرة.

 .4تمكيف العامميف مف المشاركة في تطكير نماذج متميزة إلدارة التغيير ،تكافؽ أكضاع مدراسيـ
كأىدافيا كامكانياتيا.

 .5تأكيد التكجيو اإليجابي في التعامؿ مع محركات التغيير بمنطؽ يقكـ عمى ثبلثة أمكر ىامة
 ،ىي  :التحميؿ  ،كالتفكير  ،كالتغيير( .السممي)115 :2005 ،

تاسعاً :ميارات قيادة التغيير:

يجب أف تتكافر لدل قائد التغيير العديد مف الميارات التي يستطيع مف خبلليا قيادة عممية

التغيير بكؿ كفاءة كفاعمية ،كمف تمؾ الميارات:
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 .1الميارات التي تساعد قائد التغيير عمى االندماج الفاعؿ في عبلقاتو مع اآلخريف ،كعمى
منحيـ التفكيض المبلئـ ليـ.

 .2امتبلؾ حصيمة جيدة مف ميارات االتصاؿ.
 .3القدرة عمى بناء كتقدير مناخ العمؿ اإليجابي الذم يساند عممية التغيير.

(عماد الديف)26 :2003 ،

 .4مكاجية حاالت الفشؿ كاإلحباط ،كالعقبات التي تعترض مسار التغيير بكؿ عزيمة ،كاصرار.

 .5البراعة في التخطيط الزمني كاستثمار الكقت ألقصى قدر ممكف مع مراعاة الطكارئ ،ككافة
الظركؼ كالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ.

 .6التكاصؿ مع األفراد كاالستماع إلى حاجات كاىتمامات أعضاء فريؽ التغيير كالمستيدفيف
بالتغيير.

 .7االعتراؼ المستمر بجيكد أعضاء فريؽ التغيير كانجازاتيـ ،كتحفيزىـ عند كؿ نجاح يتحقؽ.

(برس)48 :2005 ،

ك عمى المديريف في المدارس كي يتمكنكا مف قيادة التغيير بشكؿ فاعؿ أف يمتمككا مجمكعة مف
الميارات ،كعمى النحك اآلتي:

 .1الميارة الفنية :كتمثؿ القدرة عمى الفيـ المتعمؽ لمعمؿ كأىدافو ،كبما يسيـ في تطكير
مجاالت العمؿ.

 .2الميارة التنظيمية :كىي القدرة عمى النظر إلى المدرسة بكصفيا كيانان متكامبلن يتككف مف

أجزاء تشد بعضيا بعضان ،كفيـ األنظمة كالقكاعد كالسياسات كاإلجراءات التي تسير عمييا

المدرسة.

 .3الميارة اإلنسانية :كىي القدرة عمى االتصاؿ كتفيـ مشكبلت العامميف كدراسة دكافعيـ
كطمكحاتيـ كفحص الجكانب المختمفة لعبلقاتيـ.

 .4الميارة الفكرية :كىي الميارة التي تتعمؽ باالستعداد لقبكؿ فكرة التغيير كمكاجيتو كاإلفادة
منو ،كالقدرة التحميمية عمى قراءة المعمكمات ،كاإلفادة منيا بالصكرة التي تمكف مف الخركج
بنتائج يمكف االعتماد عمييا.

 .5ميارات في القيادة كادارة المشاريع كاالتصاؿ كحؿ المشاكؿ كبناء العبلقات كتطكير فرؽ
العمؿ كاألفراد ( .عماد الديف)26 :2003 ،
كأشار الزىراني ( )2008إلى عدد آخر مف الميارات المطمكبة في قائد التغيير الفعاؿ،

كمنيا :الميارات التي تساعده عمى االندماج الفاعؿ في عبلقاتو مع اآلخريف ،كالتفكيض المبلئـ
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ليـ ،كذلؾ باعتبارىـ أعضاء رئيسيف في عممية التغيير ،كأف يمتمؾ حصيمة جيدة مف ميارات
االتصاؿ لممكاقؼ الرسمية كغير الرسمية ،حيث يستطيع بناء كتعزيز مناخ عمؿ إيجابي يساند
عممية التغيير( .الزىراني)48 :2008 ،

كعميو يمكف القكؿ بأف الميارات البلزمة لقيادة التغيير كثيرة ك متعددة  ،كيصعب حصرىا  ،كذلؾ
انطبلقا مف حقيقة أف كؿ مكقؼ يغير ظركفو ك حالتو الخاصة التي تتطمب ممارسة ميارات
معينة قد ال تتطمبيا مكاقؼ أخرل .
كىناؾ أيضان مجمكعة الممارسات التي تمثؿ ميارات السمكؾ القيادم الفعاؿ لقائد

التغيير في كؿ بعد التي تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ التغيير بصكرة أكثر فاعمية كايجابية :

البعد الميارى األول :تنمية العالقات اإل نسانية الجيدة.

تقكـ العبلقة اإلنسانية بيف طرفيف ،كىذه العبلقة ىي بمثابة االتصاؿ بيف الناس كأفضؿ

الطرؽ المكضكعة لمحكـ عمى العبلقات اإلنسانية ،ىك التركيز عمى نكعية العبلقة بغض النظر
عف شخصيات طرفي ىذه العبلقة( .العباد ،سعد  ،النجاح في العبلقات اإلنسانية أساليب عممية

لمتنمية الذاتية ،مكقع نكافذ )/http://www.islamtoday.net/nawafeth :

يؤسس لتمؾ العبلقات مف خبلؿ التفاعؿ بيف األفراد لتحقيؽ أىداؼ محددة بصكرة تراعى

فييا قيمة الفرد كمكاىبو كقدراتو كامكاناتو كحاجاتو في مكقؼ متكامؿ يدفع إلى العمؿ المشترؾ

المتعاكف ،كيحقؽ الرضا النفسي كاالجتماعي كاالقتصادم (البستاف كآخركف.)179 :2003 ،
كىذه العبلقات ىامة جدان لككنيا تؤدم إلى بث ركح العمؿ مع اآلخريف بطريقة بناءه ،كىذا مف

تتميز بيا شخصية قائد مدير المدرسة الثانكية ،خاصة في الميداف
أىـ السمات التي يجب أف ٌ
التربكم ( .عطكم.)189 :2001 ،
كمف المبادئ التي يجب أف تقكـ عمييا العبلقات اإلنسانية في العمؿ:

 .1اإليماف بأف لكؿ فرد شخصية متميزة يجب احتراميا كتقديرىا ،كأنو متى ما أيتيحت ليا
مثمر.
مكضكعيا نا
تفكير
نا
الفرصة المناسبة قادر عمى أف يفكر
ن
 .2تقدير رغبات األفراد المستيدفيف بالتغيير كميكليـ كاىتماماتيـ.

تعرؼ القائد عمى قدرات كميكؿ كاتجاىات كؿ فرد ،كالتعامؿ معو عمى ىذا األساس.
ٌ .3
تصرؼ قائد التغيير بكضكح في ضكء أىداؼ العمؿ.
ٌ .4

 .5االىتماـ بتييئة بيئة العمؿ المناسبة في جانبيا المادم بما يتضمنو مف تكفير المقر المبلئـ
كالمريح لمعمؿ ،كما يتطمبو مف أثاث كمستمزمات مناسبة ،كاالىتماـ بعامؿ النظافة كالترتيب،

كتكفر كسائؿ الراحة( .الزىراني)45 :2008 ،
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كىناؾ و
عدد مف المظاىر التي ييستدؿ بيا عمى جكدة أك رداءة العبلقات اإلنسانية ،مف قبؿ
الشخص ذم المسؤكلية تتمثؿ في التالي:
 .1مستكل األداء الذم يدؿ ارتفاعو عمى الرضا عف العمؿ كارتفاع الركح المعنكية لدل األفراد،
كالعكس صحيح.
 .2مدل التزاـ األفراد بالعمؿ أك االنقطاع عنو.
 .3مدل ما يسكد العبلقة بيف األفراد مف تفاىـ أك خبلؼ كنزاعات .
تعبر عف حالة التٌذمر ،كعدـ الرضا عف العمؿ.
 .4عدد الشكاكل كالتظممات التي قد ٌ
(أحمد)74-73 :2002 ،
أىمية العالقات اإل نسانية في بيئة العمل:
كيمكف إيضاح أىـ التغييرات أك الفعاليات التي تكفرىا العبلقات اإلنسانية في بيئة العمؿ

كالعامميف:

 .1أنيا تكفر لمعامميف الرضا الكظيفي في المنظمة.

 .2أنيا تعمؿ عمى زيادة حيكية العمؿ كالقضاء عمى األسمكب الركتيني المعتمد في أداءه كالذم
غالبان ما يككف حاج انز بيف العامميف كبيف كفاءتيـ في األداء بسبب الشعكر بالممؿ.

 .3تعمؿ عمى التخفيؼ مف ثقؿ اآلليات التنظيمية المعتمدة في تسيير أمكر العامميف كتنظيميـ،
فعندما يككف التنظيـ مفرط بشكؿ ال يراعي إنسانية العامميف فسيككف عامؿ سمبي مؤثر عمى

معنكياتيـ كبالتالي عمى مستكل أدائيـ.

 .4تشكيميا العنصر اإليجابي إلثارة دكافع العامميف لحسف األداء في العمؿ كما أنيا تمنحيـ الفرصة
الكاسعة لبذؿ المزيد مف الجيكد كتحقيؽ اإلنجاز المتميز ،كاإلبداع في العمؿ.

 .5أنيا تبعد العامميف عف اإلحساس باالضطرابات النفسية ،أك حاالت التشاحف كالحقد كالتحاسد ألف
العبلقات اإلنسانية كما أسمفنا تكفر ركح العمؿ الجماعي كبالتالي فيـ سيككنكف متساككف في

الحقكؽ كالكاجبات .فيي ترفع مف ركحيـ المعنكية لكؿ ما ىك إيجابي كخصكصان ما تثير الدكافع

لمعمؿ كاإلنتاج.

 .6أنيا تؤجج الشعكر باالنتماء لمعمؿ بسبب ما تككنو العبلقات اإلنسانية في بيئة العمؿ مف األلفة،
كالمحبة كالتعاكف كالصدؽ كاألمانة.

 .7أنيا تمنع التصرفات السمبية مثؿ المجامبلت التي تتسبب بحالة التسيب في العمؿ.
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 .8أنيا مف العكامؿ التي تؤدم إلى إشباع الرغبات الثانكية لمعامميف مثؿ تكفير فرص التعبير عف

الذات اإلنسانية لدييـ أك النجاح في األداء أك اإلحساس باألمف كاالطمئناف كالمكانة االجتماعية،
كىذا سيؤدم بدكره إلى تحقيؽ الرغبات األكلية عندىـ(.الكردم ،أحمد ،العبلقات اإلنسانية ،كنانة

أكف اليف ) http://kenanaonline.com،

كمف اآلثار اإليجابية التي يمكف مبلحظتيا نتيجة لمعبلقات اإلنسانية الجيدة كارتفاع الركح

المعنكية لدل العامميف في المجاؿ التربكم  ،كما حددىا كؿ مف عابديف ( )2001ك الخميسي

( )2002كاآلتي :

 .1حرص الجميع عمى تحقيؽ أىداؼ التغيير ،ك مساعدة بعضيـ لمبعض اآلخر لمتأقمـ مع

المكاقؼ الجديدة ،كتضامنيـ أماـ المكاقؼ الصعبة كالمثيرة.

تحسف مستكل أداء األفراد كتفاعميـ مع عممية التغيير بشكؿ إيجابي.
ٌ .2
 .3إشباع حاجات العامميف في المجاؿ التربكم.
 .4شيكع أساليب التعامؿ القائمة عمى الحكار كالمناقشة.
 .5العمؿ بعيدان عف مشاعر الخكؼ أك االنتقاد.

 .6الشعكر المتزايد بالرضا عف العمؿ كالمبادرة في أنجاز المياـ.
متطمباًت فاعمية العالقات اإل نسانية

(عابديف( )207 :2001 ،الخميسي)93-92 :2002 ،

بد مف التركيز عمى العبلقات اإلنسانية كركف أساسي مف أركاف نجاح التنظيـ كادارتو كمف أىـ

الدعائـ كاألسس التي ينبغي مراعاتيا كاألخذ بيا لتكفير جك العبلقات اإلنسانية أىميا ما يمى:-

 .1أف تككف اإلدارة قكة دافعة لمعامميف بتييئة جك العمؿ مف إضاءة كتيكية كىدكء مع تتبع حالة
العامميف الشخصية داخؿ بيئة العمؿ كخارجيا.

 .2أف تراعى اإلدارة االختبلفات الفردية فبل تعامؿ الجميع معاممة كاحدة.
 .3ضماف حسف اختيار كتكظيؼ جياز العمؿ لمتأكد مف صبلحية أداء األفراد لدكرىـ في التنظيـ
كىذا يستدعي القياـ بػ :

تحميؿ العمؿ الذم يقكـ بو كؿ شخص.-تكصيؼ العمؿ كتكفير المعدات البلزمة لو كمعرفة الكقت الذم تحتاجو عممياتو.

كضع الفرد الكؼء في الكظيفة المناسبة فبل تككف فكؽ مستكاه فييمميا كيقصر في أداء كاجبوكال تككف أقؿ مف كفاءتو فيحتقرىا ،أم يجب أف تككف عممية شغؿ الكظائؼ دقيقة قدر اإلمكاف.

 .4أف تراعي الكرامة اإلنسانية في المعاممة فيجب أف نعامؿ الفرد باحتراـ كأف نحفظ لو كرامتو
كأدميتو بما يمي:-
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-إذا شعر الشخص بخطأ فعمى المسؤكؿ أف يحفظ لو ماء الكجو كتقديـ الحؿ في شكؿ اقتراح

كليس أمر.

-أف تككف المعاممة عادلة فبل نستمطؼ شخصا كنتحيز لو دكف غيره كال نشكؿ كتؿ أك جماعات

إقميمية أك عرقية.

منح العامميف فرصا لمترقي كالتقدـ كفتح أبكاب المستقبؿ أماميـ.-حث األفراد عمى زيادة جيكدىـ بالبحث عف دكافعيـ النبيمة كالحناء عمييـ كجعؿ المكقؼ في

صكره تحدم إدارم بالنسبة ليـ كاظيار العمؿ في صكرة بسيطة.

-مراعاة شعكر كؿ شخص كابراز صفاتو الطيبة كمدحو بيا كسؤالو عف أحكالو كأسرتو كنشعره

أننا نيتـ بيـ كيفضؿ مناداتو باسمو كمقابمتو باالبتسامة.

-االبتعاد عف المكـ المباشر كتحكيره عند المزكـ كنحاكؿ االدعاء بأف األعذار سبب اإلىماؿ كىذا

نكع مف التأنيب الخفي.

-االستماع لمعامميف في مسائؿ العمؿ كاألمكر الشخصية أيضان كمحاكلة معاكنتيـ في الحصكؿ

عمى حاجاتيـ قدر اإلمكاف.

-احتراـ أراء العالميف كالتحدث معيـ فيما يحبكنو دكف إثارة كثير مف الجدؿ العقيـ.

 .5االىتماـ بتجديد كأنعاش معمكمات األفراد كاطبلعيـ عمى كؿ جديد بأسمكب متطكر يختمؼ
عف أسمكب الحفظ كالعميـ النظرم كمف األفضؿ أف يككف ذلؾ بطريقة المناقشة كتبادؿ اآلراء.

 .6كضع المكائح كأساليب التنظيـ التي يطبقيا التنظيـ بأف تككف ذات أثر طيب يساعد عمى رفع

الركح المعنكية لمجماعة كيزيد مف حماسيـ مراعيان آالتي:-

-كضع أىداؼ التنظيـ في لكائح كق اررات كاختصاصات تناسب تخصص ككفاءة كؿ شخص في

التنظيـ.

-تكضيح طريقة التنفيذ كالكسائؿ التي يمكف استخداميا.

-ربط األشخاص بعضيـ ببعض بكسائؿ اتصاؿ سميمة كتحديد العبلقة بيف الكظائؼ بحيث

يعرؼ كؿ شخص حدكد كظيفتو كصبلحياتو كعبلقتػو باآلخريف لؤلعمى كاألدنى.
-كضع مقاييس لمتابعة كتقييـ أنتاج العامميف.

 .7تحقيؽ مبدأ المنفعة المتبادلة بيف العامميف كالتنظيـ بحيث يفيد التنظيـ العامميف مف ناحية
الركاتب كالحقكؽ كالسكف الجيد كأف يككف ذلؾ بنفس مستكل حرص التنظيـ عمى قياـ العامميف
بتأديتيـ

لكاجباتيـ

(الكردم،

)http://kenanaonline.com

أحمد،

العبلقات
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البعد الميارى الثاني :بناء فريق إحداث التغيير وتنمية قدرات األفراد :
يتضمف ىذا البعد في قيادة التغيير جانبيف األكؿ منيما  :يتمثؿ في بناء فريؽ عمؿ

متكامؿ في خبراتو كجيكده إلحداث التغيير المطمكب ،كالجانب اآلخر يتعمؽ برعاية قدرات
كميارات األفراد البلزمة إلحداث التغيير ،كالعمؿ عمى تطكيرىا مف خبلؿ البرامج التأىيمية
كالتدريب المستمر .كفريؽ العمؿ كمنو فريؽ إحداث التغيير ىك مككف مف مجمكعة مف األفراد

البعض اآلخر ،يتـ تكميفيـ إلنجاز ميمة
بعضيـ
يكمؿ
ى
ي
لكؿ منيـ صفات كميارات معينةٌ ،
محددة ،أك تحقيؽ ىدؼ معيف ،بحيث يعمؿ أعضاء ىذا الفريؽ بشكؿ جماعي لمكصكؿ إلى نتائج
أعظـ بكثير مما يستطيع أف يصؿ إلييا العضك بمفرده ،حيث يتفاعؿ أعضاؤه بشكؿ إيجابي مف

التصكرات المرتبطة بيذا العمؿ،
حيث ممارسة العمؿ ،كما يتطمبو مف تبادؿ لممعمكمات كاألفكار ك ٌ
كيمتزمكف جميعان كبنفس الدرجة بتحقيؽ أىداؼ العمؿ ،كيككنكف مسؤكليف بشكؿ جماعي عف

أنجاز المياـ المسندة إلييـ (برس.)120 :2005 ،

كينبغي أف تتشكؿ فرؽ العمؿ مف األفراد الذيف تتكفر لدييـ المعرفة كالخبرة كالميارات

البلزمة إلحداث التغيير المطمكب ،حيث أف تنفيذ التغيير يتـ مف قبؿ فرؽ التغيير ،كما أنو يمزميـ

التعاكف اإليجابي كبناء عبلقات جيدة مع الكؿ ممف سيتأثركف بالتغييرات الجديدة .

(الشمرم.)135 :2007 ،

كقادة التغيير المكمفيف بقيادة التغيير يجب أف يسعكا لمحصكؿ عمى دعـ اإلدارة العميا لعممية
التغيير لضماف استم اررية التغيير كتحقيؽ نتائج أكثر فعالية ،حيث أنو ال يمكف إحداث التغيير

الفعاؿ ما لـ يحظى بدعـ كمساندة اإلدارة العميا (أحمد.)25 :2002 ،
ٌ
كىذا الدعـ كالتأييد مف قبؿ اإلدارة العميا يساعد عمى تذليؿ الكثير مف المشكبلت كالعقبات
التي قد تكاجو تنفيذ التغيير ،كبالتالي يزيد مف فرص نجاح جيكد التغيير ،كما أف الفشؿ في كثير
مف تمؾ الجيكد يمكف أف يعكد إلى تصدم اإلدارة العميا ليا ،أك تياكنيا في درجة المساندة ،مثؿ

رفض صرؼ األمكاؿ البلزمة إلحداث التغيير ،أك عدـ المكافقة عمى إعطاء الكقت الكافي

لمتغيير ،أك عدـ االلتزاـ بخطط التغيير  ،مما يجعميا تحيد عف مسارىا الذم تـ التخطيط لو مسبقان
مف قبؿ قائد التغيير (إتش ،كجي آر)208-207 :2002 ،
أىداؼ بناء فرؽ التغيير تتمثؿ في اآلتي:

 -1بناء ركح الثقة كالتعاكف بيف األفراد.

 -2تنمية ميارات األفراد ،كزيادة مداركيـ.

 -3تنمية ميارات المديريف في تحسيف العبلقات داخؿ المنظمة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.
 -4تنمية ميارات حؿ الصراعات كالمنازعات بيف األفراد كالمجمكعات.
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 -5تكفير االتصاؿ المفتكح بيف أجزاء المنظمة كبما يؤدم إلى مزيد مف الشفافية كالكضكح في
مكاجية القضايا كالمشكبلت.

 -6إعطاء مزيد مف الكقت لممدراء لمتركيز عمى فعالية المنظمة في مجاالت التخطيط ككضع
األىداؼ.

 -7زيادة تدفؽ المعمكمات بيف أجزاء المنظمة.
 -8االستخداـ األمثؿ لممكارد كاإلمكانات المتاحة كبما يحقؽ كفاءة األداء.

 -1تييئة البيئة المناسبة لتحسيف الخدمات كالمنتجات التي تقدميا المنظمة.

(عبد الغني)5 :2008 ،

كنجاح قائد التغيير في بناء فريؽ عمؿ متكامؿ في إمكاناتو كخبراتو يعد مف أىـ الخطكات نحك
تحقيؽ أىداؼ التغيير ،كىناؾ العديد الممارسات التي تمثؿ السمكؾ القيادم البناء في سبيؿ بناء

فريؽ التغيير كرعاية أفراده ،كذلؾ عمى النحك التالي:

 .1اختيار أعضاء فريؽ التغيير مف المشرفيف التربكييف عمى أساس نكع كمستكل الميارات

البلزمة لتحقيؽ أىداؼ التغيير.

 .2التعرؼ عمى قدرات كامكانات كميارات كاىتمامات كؿ فرد في فريؽ التغيير ،كتحديد نقاط

القكة أك الضعؼ في ذلؾ ،لتكظيفيا بالشكؿ المناسب كتحديد الطريقة المبلئمة لمتعامؿ معو.

 .3إشراؾ جميع أعضاء فريؽ التغيير في نفس القيـ كالمبادئ كالرؤل كالطمكحات التربكية،
كتحديد األىداؼ التي ينبغي عمى األفراد كالفريؽ ككؿ أف يسعى لتحقيقيا.

 .4تحديد المياـ كاألدكار المنكطة بالفريؽ ككؿ ،كمف ثـ تكزيعيا عمى أعضاء الفريؽ بما يتناسب
مع قدرات كميكؿ كؿ منيـ ،كالعمؿ عمى تطكير تمؾ القدرات كالميارات البلزمة إلحداث التغيير

مف خبلؿ التكجيو المباشر ،أك التدريب كالبرامج التأىيمية.

 .5التحديد مسبقنا لمسمكؾ المقبكؿ كالمناسب الذم ينسجـ مع التغيير كأىدافو ،ككذلؾ السمكؾ
غير المقبكؿ.
 .6العمؿ عمى إشباع الحاجات الشخصية لكؿ عضك مف أعضاء الفريؽ ،كدعـ العبلقات
اإلنسانية بيف أعضاء فريؽ العمؿ  ،بحيث يعممكف معان في إطار مف الثقة كالتعاكف المثمر،
كتشجعييـ عمى كؿ ما مف شأنو إيجاد التكامؿ في الجيكد كاإلحساس بكحدة اليدؼ كالمسؤكلية

المشتركة ،كالعمؿ عمى تحقيؽ التماسؾ بيف أعضاء الفريؽ ،كمعالجة الخبلفات التي قد تظير
بيف األعضاء بسبب تضارب المصالح بالحكمة كالعدؿ ،كتنمية العمؿ بركح الفرد الكاحد لدل

جميع أعضاء الفريؽ.

التكصؿ إلى الق اررات السميمة.
 .7استثمار مكاىب كخبرات األعضاء في
ٌ
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لتجنب االزدكاجية أك التعارض في األداء ،بحيث تككف
 .8تنسيؽ جيكد أعضاء فريؽ العمؿ ٌ
متجانسة كمتناغمة.
 .9عدـ احتكار السمطة ،كتفكيض الصبلحيات المناسبة ألعضاء فريؽ التغيير ،حيث يساعد

ذلؾ عمى انسيابية العمؿ ،كزيادة التزاـ األعضاء ،كاحساسيـ بالمسؤكلية الكاممة تجاه عممية
التغيير.
.10

تزكيد فريؽ التغيير باإلمكانات الضركرية ألداء مياميـ ،كالعمؿ عمى الحصكؿ عمى دعـ

اإلدارة العميا لجيكد الفريؽ في إحداث التغيير المنشكد ،كذلؾ مف خبلؿ اإلقناع بأىمية التغيير
كايضاح أىدافو ،كاآلثار اإليجابية المتكقعة.
.11

العمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ المثمر في جيكد الفريؽ كتكجيييا إلحداث التغيير كتحقيؽ

أىدافو( .الزىراني)48 :2008 ،

خصائص وسمات أعضاء الفريق التي تمكنيم من تحقيق فعالية وكفاءة الفريق ما يمي:

 -1المشاركة :أم مدل اىتماـ أعضاء الفريؽ بالمساىمة في أنشطة الفريؽ بصكرة فعالة.

 -2التعاكف :كىك مدل تكفر الرغبة لدل أعضاء الفريؽ لمعمؿ الجماعي لمكصكؿ إلى النتائج.

 -3المركنة :كىي درجة تقبؿ كؿ عضك في الفريؽ آلراء اآلخريف ،كالتنازؿ عف المكاقؼ الثابتة
لصالح الفريؽ.

 -4الحساسية :كىي درجة ميؿ أعضاء الفريؽ لعدـ اإلساءة لمشاعر بعضيـ بعضان ،كمدل
رغبتيـ لتككيف جك نفسي مريح.

 -5تحمؿ المخاطر :كىك مدل استعداد أعضاء الفريؽ لمكاجية المكاقؼ الصعبة التي تكاجو
الفريؽ ،كالعمؿ عمى تحدم نقاط ضعؼ الخطط كاالستراتيجيات لحفز األعضاء عمى
مكاجيتيا كتذليميا.

 -6االلتزاـ :كىك مدل شعكر الفرد لمعمؿ بإخبلص لتحقيؽ أىداؼ المنظمة كىذا يتطمب انسجاـ
أىداؼ المنظمة مع أىداؼ الفريؽ ،كالتقسيـ العادؿ لممياـ بيف األعضاء.

 -7التيسير :كىك مدل ميؿ أعضاء الفريؽ لتقديـ مقترحات حؿ المشكبلت ،كتسكية النػزاعات
ضمف الفريؽ كتكضيح مياـ كقضايا العمؿ التي يكاجييا الفريؽ.

االنفتاح :كىي مدل ميؿ أعضاء الفريؽ لتقديـ معمكمات لآلخريف عف التخطيط كحؿ المشكبلت،
كحرية التعبير عف المشاعر ككجيات النظر(.عبد الغني)7 :2008 ،

كمما سبؽ ترل الباحثة أف أىـ خصائص ك صفات فريؽ التغيير تتمحكر في:

 -1كضكح المياـ كاألىداؼ.

 -2المشاركة كااللتزاـ بتحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
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 -3دعـ اإلبداع كاالبتكار ،كاالتصاالت المفتكحة.
 -4التعاكف االعتمادية بيف العامميف .

 -5القيادة الفعالة لنشاطات الفريؽ ،كالتحضر في إدارة األزمات كالخبلفات.
البعد الميارى الثالث :تحقيق االتصال الفعال مع اآلخرين:

المرجكة مف عممية التغيير عمى التعبئة النفسية كالفكرية التي
يتكقؼ النجاح في تحقيؽ النتائج
ٌ
يجب أف تسبؽ عممية التغيير ؛ حيث يجب أف يقتنع األفراد بفكرة التغيير ،كأف يككنكا عمى عمـ
بو كمستعديف لو (إتش ،كجي آر.)141 :2002 ،
فالعاممكف في المدرسة يحتاجكف إلى أف يقتنعكا بأنو ال يكجد خيار آخر عف برنامج التغيير الذم
كضع ليـ كيتكقٌؼ ىذا عمى دكر قائد التغيير كمدل قدرتو عمى التأثير في األفراد القائميف
بالتغيير أك المستيدفيف بو ؛ حيث مف الميـ أف تككف لقائد التغيير رؤية مستقبمية كاضحة يعمؿ

عمى إيصاليا لآلخريف ،كيقنعيـ بتبنييا ،كما يقكـ بشرح طبيعة التغيير ،كتكضيح مدل الحاجة
إليو كاآلثار الناجمة عنو ،كعكاقب عدـ إحداثو .كتككف لقائد التغيير قدرة عمى التأثير في األفراد
عف طريؽ ما يمارسو بفاعمية مف ميارات االتصاؿ مثؿ البياف كاإليضاح ،باإلضافة إلى امتبلؾ

كمقكمات الحكار المكضكعي اليادؼ المبني عمى ما يمتمكو مف و
فكر كاضح كرؤية
أدكات اإلقناع ٌ
مستقبمية ثاقبة ،كاتجاه مستمر نحك اإلبداع كالتطكير كتبادؿ المعمكمات كاألفكار.

(الزىراني)49 :2008 ،

معيف مما
االتصاؿ ىك عبارة عف االتجاىات بيف األفراد في إطار نفسي كاجتماعي كثقافي ٌ
يساعد عمى تحقيؽ التفاعؿ بينيـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كلبلتصاؿ أىمية كبيرة في
عممية التغيير (عبد اليادم.)213 :2002 ،

كقائد التغيير يجب أف يعمـ أف المقاكمة تنتشر كتزداد حدتيا عندما تيدار في الخفاء ،لذلؾ فأف
عميو أف يحرص عمى خمؽ جك مف االنفتاح كالصراحة يساعد عمى كشفيا ،كبالتالي التخفيؼ مف
حدتيا (ركبسنكف ،ربنسكف.)198 :2000 ،
وسائل اتصال المدير بالعاممين:

العممية التربكية السميمة ىي عممية اتصاؿ كالنظاـ التربكم يعد مثاالن حيا لتفاعؿ المجتمع ،فالقائد
التربكم ال يمكف أف يككف فاعبل كمؤث ار ،إال إذا كاف لديو تصكر كاضح كدقيػؽ لميارات االتصاؿ
التربكم التي سيتبعيا في تكجيو العامميف معو كقد يستخدـ االتصاؿ التربكم مشافية مف خبلؿ

المحاضرة أك المقابمػة ،ككتابػو عػف طريػؽ المذكرات كالتقارير ،أك مرئيا بكساطة التمفاز ،أك مقركءا
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كالنشرات كالممصقات كاإلعبلنات .أك يككف عف طريؽ حركات أعضاء الجسـ كاأليدم كالرأس

كالعيكف (الخزاعنة.)541 :2011 ،

كقد أكضح نصر اهلل ( )2001أف مف كسائؿ اتصاؿ المدير بالعامميف كاآلتي:
 -1االجتماعات :لمناقشة االقتراحات التي تؤدم إلى ترقية المدرسة ،كالنيكض بيا ،كتضـ ىذه
االجتماعات أعضاء الييئة التدريسية.

-2المقاببلت الشخصية :كالمقابمة في العادة تحدث كجيان لكجو ،كىذا سر أىميتيا كتأثيرىا في

المشتركيف فييا جميعيـ .كتتطمب المقابمة مف المدير التمتع بصفات معينة مثؿ ككنو بشكشان،
كلديو االستعداد عمى اإلقباؿ عمى محدثو بمباقة كاحتراـ ،فيصغي إليو كيحترـ رأيو ،كال يقاطعو

أثناء حديثو باإلضافة لككنو طمؽ الحديث ،يحسف التصرؼ في المكاقؼ الطارئة ،كذلؾ لكي يككف

قريبان مف قمكب مف يقابمكنو ،لكي يتقبمكا آراءه ،كيقتنعكا بيا (نصراهلل :2001 ،ص .)256

أنماط اتصال المدير بالعاممين :

-1االتصاؿ المفظي :كىك االتصاؿ الذم يتخذ مف األلفاظ كالكممات كسائبلن النتقاؿ الرسالة مف
المرسؿ إلى المستقبؿ ،كىك نكعاف :االتصاؿ الشفكم ،كيتـ عف طريؽ الكبلـ كالحديث بيف
المرسؿ كالمستقيؿ ،كاالتصاؿ الكتابي يتـ عف طريؽ الكتابة.

- 2االتصاؿ غير المفظي :كىك االتصاؿ الذم ال تككف مادتو الكممة المقركءة أك المسمكعة ،كقد
يستخدـ المرسؿ ىذا النكع مف االتصاؿ جنبان إلى جنب مع االتصاؿ المفظي ،سكاء الشفكم منو أك

الكتابي ،كمف أنماط ىذا االتصاؿ :األيد حيث يستخدـ المرسؿ حركة اليد لمتعبير عف مكقؼ
معيف ،أك حالة انفعالية معينة ،كحركة الجسـ كحركة الرأس ،أك الضرب بالقدـ ،كؿ ىذه الحركات

ليا دالالت ثابتة كأثر بالغ عند المستقبؿ( .كالكجو الذم يعتبر أكثر أجزاء الجسـ نقبلن لممعنى،
كمعب انر عف المشاعر كاالنفعاالت كبشكؿ عاـ فيك يعكس ستة أنكاع مف االنفعاالت ىي :السعادة،

الغضب ،الدىشة ،الخكؼ ،االشمئزاز ،الحزف كقد يتـ االتصاؿ بيف المدير كالعامميف تبعان لبلتجاه
كفؽ ما يمي:

- 1االتصاؿ كحيد االتجاه :اتصاؿ المدير بالعامميف.

- 2االتصاؿ ثنائي االتجاه :استجابة العامميف التصاؿ المدير.
- 3االتصاؿ ثبلثي االتجاه :اتصاؿ المدير بالعامميف ،مع إتاحة الفرصة لمعامميف بتبادؿ الخبرات

كاآلراء ككجيات النظر فيما بينيـ.

- 4االتصاؿ متعدد االتجاه :كفي ىذا النمط مف االتصاؿ ،تتعدد فرص االتصاؿ بيف المدير

كالعامميف ،كبيف العامميف بعضيـ ببعض ،كما تتكافر فيو أفضؿ الفرص لمتفاعؿ كتبادؿ الخبرات،

مما يساعد كؿ معمـ عمى نقؿ أفكاره ،كخبراتو إلى اآلخريف (كابكر)291-290 :2010 ،
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خمؽ بيئة و
عمؿ متفتٌحة يساعد عمى تسييؿ عممية التغيير ،كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ
مراعاة قائد التغيير لثبلثة أمكر ،كىي:
 .1التعاطؼ مع األفراد كالعناية باىتماماتيـ  ،مما يحقؽ لدييـ الشعكر باألمف الكظيفي،
كيشجعيـ عمى طرح تساؤالتيـ حكؿ عممية التغيير .

 .2االستماع بحرص إلى اقتراحات األفراد المتصمة بعممية التغيير ،فقد يعرفكف طرقان أكثر
فاعمية مف تمؾ الطرؽ المستخدمة ،كما أنيـ قد يقترحكف ألنفسيـ أدكا انر أكثر مبلءمة لميكليـ
كقدراتيـ.

 .3التحدث إلى األفراد بكؿ صراحة كأمانة مما يجعميـ يثقكف بكؿ ما يقكلو القائد ،األمر الذم
ينعكس عمى تفاعميـ مع عممية التغيير( .إتش ،كجي آر)146-145: 2002 ،

كىناؾ مجمكعة مف األىداؼ التي ينبغي أف يسعى قائد التغيير إلى تحقيقيا مف خبلؿ اتصالو
باألفراد المستيدفيف بالتغيير ،كىي:

 .1استطبلع آراء األفراد كاشراكيـ في التخطيط كاتخاذ الق اررات البلزمة إلحداث التغيير.
 .2اإلعبلف عف إحداث التغيير.

 .3تقديـ معمكمات كايضاحات تتعمؽ بعممية التغيير تمكف األفراد مف إدراؾ كأداء ما ينبغي
عمييـ القياـ بو.

 .4تشجيع األفراد عمى التعبير عف مشاعرىـ كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ في عممية التغيير.
 .5الحصكؿ عمى معمكمات مؤكدة مف األفراد حكؿ سير عممية التغيير.

 .6الكشؼ عف درجة كأسباب مقاكمة التغيير التي قد يعبر عنيا األفراد مف خبلؿ استفساراتيـ
كمبلحظاتيـ( .سككت ،جيؼ)84 :2002 ،

كلكي يككف السمكؾ القيادم بناء في عممية االتصاؿ باألفراد المستيدفيف بالتغيير داخؿ المدرسة
يجب القياـ بالتالي:

 .1إطبلع األفراد المستيدفيف بالتغيير كالمعنييف بو عمى األسباب كالمعمكمات المتعمقة بالتغيير،
كالتطكرات المستجدة بشأنو.

 .2الحرص عمى مخاطبتيـ مباشرة ،كاتاحة الفرصة أماميـ لمتعبير عف مشاعرىـ كآرائيـ عف
التغيير ،كعدـ المجكء إلى اإلعبلنات كالرسائؿ المكتكبة المتعمقة بالتغيير إال في أضيؽ

الحدكد.

 .3إبقاء قنكات االتصاؿ مفتكحة في جميع مراحؿ التغيير لمنع القمؽ كالشائعات ،كالكشؼ عف
األخطاء أك المعكقات التي قد تكاجو عممية التغيير.
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 .4ممارسة االتصاؿ ثنائي االتجاه مف أعمى إلى أسفؿ ،كمف أسفؿ إلى أعمى ،كبشكؿ رسمي
أك غير رسمي ،كتجنب االتصاؿ كحيد االتجاه الذم يعتمد عمى إصدار األكامر كالتعميمات

دكف إتاحة الفرصة لؤلفراد إلبداء الرأم تجاه عممية التغيير (سككت ،جيؼ-77 :2002 ،
.)80

البعد الميارى الرابع :تحقيق مبدأ الشراكة في التغيير:
تعتبر مشاركة المرؤكسيف في التخطيط كاتخاذ الق اررات المتعمقة بالعمؿ مف أىـ األسس
التي تقكـ عمييا القيادة الناجحة في مجاؿ التغيير التربكم ،حيث سيككف األفراد القائمكف بإحداث
التغيير أكثر التزامان كبذالن لمجيد في سبيؿ تحقيؽ أىدافو ،كسيككف األفراد المستيدفكف بو أكثر

لتقبؿ التغيير كالكفاء بمتطمبانتو متى ما أيتيحت ليـ الفرصة لممشاركة في كؿ خطكة مف
استعدادان ٌ
خطكات عممية التغيير .كيعتبر التشاكر مظي انر عمميان لممشاركة ،حيث يحرص القائد عمى أخذ رأم
كنصيحة األفراد في أم قضية أك جانب يتعمؽ بعممية التغيير (الزىراني.)52 :2008 ،

كقائد التغيير يجب أف يعمؿ عمى إشراؾ أكبر عدد ممكف مف األفراد ،كبشكؿ مباشر في عممية

التغيير ،مف خبلؿ االجتماعات كالمقاءات المنظمة ،أك جمسات العصؼ الذىني كجمسات النقاش،

أك مف خبلؿ أسمكب االقتراحات البناءة ،كيككف ديمقراطي في سماعو لمجميع كأف خالفكه الرأم،
مستمر عف األفكار اليادفة كالنيرة ،كأف يبتعد عف االنتقاد كالتحيز كاصدار أحكاـ
ان
كأف يككف باحثان

قاسية (سككت ،جيؼ.)109 :2002 ،

كأكضح العطيات ( )2006أنو يمكف تحقيؽ الشراكة الفاعمة في إحداث التغيير  ،كأف كانت

المشاركة مقصكرة عمى العامميف المؤثريف في عممية التغيير فقط ،مف خبلؿ اتٌباع الخطكات
التالية مف قبؿ قائد التغيير:
 .1إيجاد الرغبة في المشاركة حيث يجب أف تنبع الرغبة في المشاركة مف األفراد أنفسيـ ،إذ ال
يمكف أف يقكمكا بأعماؿ ال يرغبكف بيا كالرغبة في المشاركة تتحقؽ عندما يتضمف التغيير

لمفرد فكائد نفسية أك اجتماعية أك مادية .

 .2أعداد األفراد لممشاركة حيث تكمف ميمة قيادة التغيير ىنا عمى تييئة الظركؼ التي تشعر
األفراد بالطمأن ً
ً
الترحيب بمبلحظاتيـ كاسياماتيـ العممية .
ينة ك
 .3تمكيف األفراد مف المشاركة الفعمية لتشجيع اإلبداعات ،كالحصكؿ عمى األفكار الجديدة
كالمقترحات البناءة( .العطيات)205-202 :2006 ،

54

الفصلىالثاني

سمات القائد الذي يعتمد عمى الشراكة في التغيير:
يرل القائد بأنو مف الضركرم أف يرل كؿ مرؤكسيو يقكمكف بأعماليـ كيدرككف بأنيـ قادركف عمى
تقديـ األفضؿ دائمان ،فيك يسعى لمساعدتيـ في تطكير أنفسيـ مف الناحية المينية كالعممية

كالميارية ،مع تقديـ الحكافز التي يحتاجكنيا ،كما أنو يؤمف باالستقبللية المكجية كلعؿ أبرز
سمات ىذه القيادة القائمة عمى مبدأ الشراكة ما يمي:

 .1ىذه القيادة تطمب النتائج ،فيي تيدؼ إلى الحصكؿ عمى كفاءة إنتاجية عالية مف جميع
المرؤكسيف ،فكؿ مف يعمؿ مع ىذا النمط يعمـ أف العمؿ ليس سيبلن ،فالقائد يطمب أفضؿ ما
يمكف أف يقدمو المرؤكس مف عمؿ ،فيك يضع أىدافان صعبة تحتاج إلى عمؿ شاؽ ،كما أنيا
تؤكد عمى الذكاء كالمجكء إلى التحميؿ المنطقي في حؿ المشكبلت .

 .2القائد ال يتعامؿ مع مرؤكسيو ككؿ ،لكنو ينظر إلى كؿ كاحد منيـ عمى اعتباره شخصية فريدة
في صفاتيا كعطاءاتيا ،فيك يحرص عمى أف يعرؼ كؿ شخص كما ىك ،كبناء عميو يضع

قاعدة لمتفاعؿ معو .

 .3القائد ىنا صعب التعامؿ مع نفسو ،فيك يستفيد مف كؿ الفرص المتاحة لو ،كيطمب الكثير مف
اؿ مساعدة كاآلراء مف مرؤكسيو إلتقاف عممو ،كما أنو يقدـ ليـ االستشارات كالمعمكمات ،لذا
فيك يؤمف في اإلدارة بالمشاركة (الحريرم)41 :2008 ،

 .4يمتمؾ القائد القدرة العالية عمى تحديد االتجاىات التي تنسجـ مع الجماعة بحكـ االتصاؿ
كاالحتكاؾ المباشر كالمستمر معيـ.

 .5تتسـ الجماعة بالتماسؾ كالتفاعؿ االجتماعي كالمعنكية العالية مما ينعكس أثره عمى زيادة
كتحسيف األداء كاإلنتاجية .

 .6تسكد ركح الثقة كالمكدة كالمحبة بيف األفراد العامميف مما يعزز سيادة الرضا بينيـ كتحقيؽ
الكالء كاالنتماء لممنظمة .

 .7بركز القيـ اإليجابية كظيكر ثقافة منظمية قائمة عمى تعزيز السمكؾ اإليجابي اليادؼ لنجاح
المنظمة كقدرتيا في االستقرار كاالستمرار (خضير حمكد(111 – 110 : 2010 ،

ىناك العديد من مزايا المشاركة في اإلدارة المدرسية من أىميا :
 .1تعمؿ المشاركة عمى إتاحة جك ديمقراطي في اإلدارة المدرسية يستطيع العاممكف بالمدرسة مف
خبللو التعبير عف آرائيـ كمقترحاتيـ ،كما أنيـ يشترككف في حؿ مشكبلتيـ.
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 .2تعمؿ المشاركة عمى خمؽ المناخ الصالح كالمبلئـ لتشجيع التغيير كتقبمو في إطار مصمحة

العامميف بالمدرسة ،كما تعمؿ عمى تنمية القيادات اإلدارية في المستكيات الدنيا كاشعارىا
بأىميتيا كأنيا عنصر فعاؿ ،األمر الذم يسيؿ عمى القيادة أداء مياميـ عمى أحسف كجو.

 .3تعمؿ المشاركة عمى إشباع حاجة إثبات الذات لدل العامميف بالمدرسة ،ككذلؾ حاجات التقدير،
كاعتراؼ اآلخريف كاحتراميـ.

 .4تعمؿ المشاركة عمى إحساس العامميف بالمسئكلية حيف يقكمكف بتنفيذ سياسة اشترككا في

كضعيا ،األمر الذم يتيح لمدير المدرسة أف يتفرغ لمتفكير كالتخطيط كيقضي فييما كقتان أطكؿ

مما يقتضيو في مباشرة الجزئيات الدقيقة لمعمؿ .

 .5تعمؿ المشاركة عمى تنمية صؼ ثاف مف القيادات اإلدارية ،حيث يشعر العاممكف في المدرسة

بأىميتيـ في المدرسة ،كأنيـ أصبحكا عنص انر فعاالن فييا ،األمر الذم يترتب عميو دفعيـ نحك
التنمية الذاتية ،كما أف مشاركتيـ في مناقشة كحؿ مشكبلت العمؿ بالمدرسة يجعميـ ممميف

بأساليب العمؿ اإلدارم فييا مما يييئيـ لشغؿ المناصب القيادية في العممية التعميمية

(فتحي(383-382 :2008 ،

ك أيضان ىناؾ عدة مزايا تعكد عمى األفراد في تحقيؽ مبدأ الشراكة كىذه المزايا منيا :

 .1أف إشراؾ العامميف في صنع القرار يتيح ليـ المجاؿ لمتعبير عف أراءىـ كاإلسياـ باقتراحاتيـ
مما يتيح لممسئكليف عف المنظمة التعرؼ عمى مشكبلت المرؤكسيف بما يساعد عمى نجاح

الدكر القيادم لمدير المدرسة .

 .2أنيا تساعد في شعكر العامميف بالمنظمة بالتغيير عند إدخاؿ تحسينات عمى نظـ العمؿ في
إطار مصمحة العامميف كالمنظمة.

 .3تؤدم المشاركة في قيادة المنظمة إلى مكاظبة العامميف عمى مكاعيد العمؿ كخفض معدؿ
الغياب .

 .4تؤدم المشاركة إلى خمؽ المناخ الصالح المبلئـ ،كما تعمؿ عمى تنمية الدكر القيادم لمدير
المدرسة في المستكيات الدنيا كاشعاره بأىميتيا كأنيا عنصر فعاؿ ،األمر الذم يسيؿ عميو
أداء مسؤكلياتو كميامو عمى أحسف كجو.

 .5تؤدم إلى سيكلة اإلشراؼ عمى العامميف بالمدرسة ،كتقمؿ الحاجة إلى تكقيع الجزاءات ،إذ
أف العامميف الذيف يشترككف في قيادة المدرسة كاتخاذ الق اررات المتعمقة بأعماليـ أكثر شعك انر
بالمسؤكلية كتحمسان لتنفيذىا ،مما يسيؿ عمى القيادة أداء أعماليا بنجاح

(الحربي)138-137 :2008 ،
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ترل الباحثة أف مدير المدرسة كقائد يعتمد عمى مبدأ المشاركة ،فيك يبث في نفكس العامميف

ركح المبادرة كالتعاكف  ،إيمانان منو بأف العمؿ يصبح أكثر كماالن كانضباطان في العمؿ الجماعي
منو في العمؿ الفردم ،كبالتالي ينمي لدل المرؤكسيف حالة مف الرقابة الذاتية عمى أنفسيـ دكف

فرض رقابة شديدة منو .

البعد الميارى الخامس :إدارة وقت التغيير بفاعمية:
يمثؿ الكقت أبرز المكارد المتاحة في المدارس كالمنظمات ،فيك مكرد ال يمكف تعكيضو كينبغي
عمى قائد التغيير أف يحرص عمى استغبللو االستغبلؿ األمثؿ .كالميارة في إدارة الكقت كاستثماره

يعتبر مطمبان ميمان يجب تكفره في قائد التغيير الناجح ،بحيث تككف لديو خطة متكاممة لقيادة

التغيير كتسييره خبلؿ فترة زمنية معقكلة تضمف تحقؽ الكفاءة كالفعالية ،كالمياـ كالمسؤكليات
الممقاة عمى عاتؽ قائد التغيير ال يمكف أنجازىا دكف االستفادة مف الكقت كادارتو كتنظيمو بشكؿ
جيد (الخميسي.)122 :2002 ،

أف إدارة الكقت بفاعمية تعني استعدادا مف جانبنا لمتحكؿ إلى نمط جديد مف السمكؾ .كأف نتنازؿ
عف عاداتنا السمككية الحالية التي أدت إلى ضياع جزء كبير مف الكقت ،كبالتالي تطبيؽ طرؽ

أفضؿ الستغبلؿ كاستثمار الكقت المتاح ،كىناؾ عدة محاكر تحقيؽ ذلؾ أىميا ما يمي:

أكالن  :القياـ بعمؿ مبلءـ فعاؿ يمثؿ نقطة استقطاب لبلىتماـ كمجاؿ إشعاع إيجابي عمى الغير
مع العامميف في المشركع.

ثانيان  :االنتباه بشدة كيقظة إلى المجاالت ك الثغرات التي يتسرب منيا الكقت ،ؿ ىا كالحد مف

خطكرتيا ،كفي الكقت ذاتو زيادة االستفادة مف الكقت(.غزاكم)22 :2012 ،

كأكد الزىراني ( )2008ىناؾ أف مبادئ كاضحة إلدارة الكقت عند إحداث كقيادة التغيير تتمثؿ في

التالي:

 .1مبادئ تتعمؽ بالتخطيط.
 .2مبادئ تتعمؽ بالتنظيـ.

 .3مبادئ تتعمؽ باتخاذ الق اررات.

 .4مبادئ تتعمؽ باإلشراؼ كالمتابعة

أىمية إدارة الوقت المدرسية:

تكمف أىمية إدارة الكقت في ككنيا تشكؿ المعيار المعاصر الذم يمكف مف خممو أف نحكـ عمى

مدل نجاح أك فشؿ الدارة المدرسية في أدائيا ،كتحقيؽ أىدافيا المنشكدة ،كما أف أىمية إدارة

الكقت تكمف في تكفيرىا حمكؿ عممية لممشاكؿ التي تكاجو اإلدارة المدرسية ،فيي تساعد مدير

المدرسة في إيجاد كقت أكبر لنفسو كاستثماره في التفكير كالتخطيط ،كتجنبو التكتر ،كتخفؼ
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ضغط العمؿ ،كمكاجية عممية ىدر الكقت كالسيطرة عمييا .كتتجمى أىميتيا في تطكيرىا لمداء

المدرسي مف خمؿ تبنييا مفاىيـ جديدة ،مثؿ مبدأ السرعة في الداء ،كالدقة في النتائج ،كأيضان مف
خمؿ تركيزىا عمى تحقيؽ اليداؼ المدرسية بأقؿ جيد ممكف ،كفي حدكد الزمف المتاح.

(عداربة)39 :2006 ،

كقد أشار السكيداف ،كالعدلكني ( )2004بأف أىمية إدارة الكقت تكمف في النقاط التالية:
-1تساعد المدير في تنفيذ ميامو كأعمالو اليامة ،بأقؿ جيد كأقصر كقت.
-2تمكنو مف تحديد األكلكيات ،كانجاز أىـ العماؿ.

-3كما تمكنو مف االستفادة مف الكقت الضائع كاستغممو بالشكؿ المثؿ.
-4الكسيمة الناجحة لمتغمب الجياد كاإلحباط الذم يقمؿ مف كفاءة العمؿ لديو.

(السكيداف ،العدلكني)17 :2004 ،

كمف الميـ لمغاية كضع إطار زمني محدد إلحداث التغيير كادارتو كقيادتو حيث يتـ تحديد

كقت مناسب لمبداية كتحديد فترة زمنية معقكلة إلتماـ التغيير كتحقيؽ نتائجو المرجكة ،كتحديد

جدكؿ زمني لفترات تدريب األفراد عمى الميارات البلزمة إلحداث التغيير ،كتحديد اليامش الزمني
لمكقت الذم يمكف أف يضيع دكف االستفادة منو نتيجة ظركؼ غير عادية ،كيجب أيضان االلتزاـ

بتنفيذ خطط العمؿ المرسكمة إلحداث التغيير كفؽ الجدكؿ الزمني المحدد (الزىراني:2008 ،

.)57

البعد الميارى السادس :التحفيز نحو تحقيق أىداف التغيير:
نجاح أم عمؿ إدارم كمنو التغيير يرتبط بإنجازات القائميف عميو كالمستيدفيف منو،

كمدل تحمسيـ لفكرة التغيير ،ككفاءتيـ كتفانييـ في عمميـ ،كىذه الكفاءة تتأثر بمستكل التحفيز
سكاء المادم أك المعنكم .حيث أف المكظؼ دائمان ترتبط مشاركتو في إحداث التغيير كالتسييؿ
عمى قائد التغيير بمقدار الحكافز المادية كغير المادية التي سيحصؿ عمييا مف جراء المساىمة
كالمشاركة في تمؾ العممية .كيجب أف يككف قائد التغيير محفز لمكظفيو كعاممو قاد انر عمى معرفة

احتياجاتيـ كتكفيرىا (برس.)77 :2005 ،

كالتحفيز ىك عبارة عف تككيف قكة عمى شكؿ حافز عند العامميف تدفعيـ كتكجييـ إلى

النشاط أك العمؿ المرغكب كالذم تيدؼ المدرسة إلى تنفيذه (شقبكعة.)191 :2001 ،

يعرؼ التحفيز بأنو الشعكر الداخمي لدل الفرد الذم يكلد فيو الرغبة التحاد نشاط أك سمكؾ

معيف ييدؼ منو الكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ معينة (صالحي ،كربكسة )22 :2013 ،

بينما الحكافز ىي اإلمكانيات المتاحة التي تكفرىا المدرسة ،كيمكنو الحصكؿ عمييا عند أدائو

مميز أك مجمكعة مف األنشطة بالشكؿ أك األسمكب المطمكب (البدرم.)135 :2002 ،
ان
نشاطان
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أف عمميػػة تحفيػػز المػكارد البػػشرية  ،يجػػب أف ت ػرتبط بػاألداء المتميػػز كتحقػػؽ النتػػائج المرجكة،

بؿ يجب تحفيز العامميف دكف سبب أك ىدؼ كاضح حتى تتحقؽ أىداؼ التحفيػز ،كأف يحػصؿ

كؿ فرد عمى المكافأة التي يستحقيا طبقا لما حققو مف نتائج بالمقارنة بما كاف مستيدفا .كيجب

عمى الرئيس أف يكازف بيف المكافأة المكضكعة كالمػسؤكلية أك النتػائج الكاجبػة تحقيقيػا ،كيجػب أف
تككف النتائج معقكلة كيكفي أف تككف عمى درجة معينة مف الصعكبة  ،مع كجػكد تػدرج معػيف
كجدكلػة لمػا ىك مطمكب مف أىداؼ  ،كمقابػؿ لػذلؾ تػدرج لمحػافز أك المكافػأة  ،كفػي كػؿ الظػركؼ

يجػب عمػى الػرئيس أف يساعد المرؤكسػػيف عمػػى تأديػػة ىػػذه األعمػػاؿ كيػػكفر ليػػـ اإلمكانيػػات

كالمساعدات المطمكبػػة لتحقيػػؽ النتائج كاألىداؼ المرجكة( .الجساسي.)29 :2011 ،

أسس منح الحوافز لمعاممين:

أف أىـ معيار لمنح الحكافز ىك التميز في األداء كال ضير مف استخداـ معايير أخرل مثؿ
المجيكد كاالقدمية.

 -1األداء يعتبر التميز في األداء المعيار األساسي ،كربما األكحد لدل البعض ،كىك أف يزيد عف
المعدؿ النمطي لؤلداء ،سكاء كاف في الكمية أك في الجكدة ،أك تكفير في كقت العمؿ ،أك في

التكاليؼ ،كيعتبر التميز في األداء ،أىـ المعايير عمى اإلطبلؽ لحساب الحكافز.

 -2المجيكد يصعب أحيانا قياس ناتج العمؿ ،كذلؾ ألنو غير مممكس ككاضح ،كما في كظائؼ
الخدمات ،كاألعماؿ الحككمية ،لذا فأف العبرة ليس في النتيجة كانما في الكسيمة التي استخدميا

الفرد لمكصكؿ إلى اليدؼ.

 -3األقدمية كيقصد بيا طكؿ الفترة التي قضاىا الفرد في العمؿ ،كىي تشير إلى حد ما إلى
الكالء أك االنتماء الذم يجب مكافئتو بشكؿ ما ،كىي تككف بشكؿ عبلكة في الغالب لمكافئة
األقدمية.

 -4الميارة بعض المنظمات تعكض كتكافئ الفرد عمى ما يحصؿ عميو مف شيادات أعمى ،أك
رخص ،أك براءات ،أك إجازات ،أك دكرات تدريبية( .محمد ،ىند  :2013،أىمية تحفيز العامميف ،
جامعة بابؿ ) http://www.uobabylon.edu.iq،

كالحكافز قد تككف مادية أك معنكية ،باإلضافة إلى حافز إعطاء األلكية لممكظؼ عند طمب

النقؿ ،أك التفرغ الستكماؿ الدراسات العميا ،أك االلتحاؽ بالدكرات كالبرامج التدريبية ،أك الترشيح
لمقياـ بأعماؿ قيادية .كالتحفيز عبر الحكافز يحقؽ نتائج مثمرة في دعـ عممية قيادة التغيير
تنعكس عمى أداء كسمكؾ األفراد القائميف بالتغيير أك المستيدفيف بو  ،كتزيد مف فعاليتيـ في

عممية التغيير ،كيبلحظ ذلؾ مف خبلؿ ارتفاع الركح المعنكية ،كالمبادرة ،كطرح أفكار جديدة
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كتحسف مستكل األداء كاالستمتاع بالعمؿ كاالىتماـ بالتكجييات التي صدرت عف إدارة المدرسة
كااللتزاـ بيا (.الزىراني)60-59 :2008 ،

كيحقؽ النظاـ الجيد لمتحفيز نتائج مفيدة أىميا_:
-1زيادة نكاتج العمؿ في شكؿ كميات أنتاج ،كجكدة أنتاج ،كمبيعات ،كأرباح.

-2تخفيض الفاقد في العمؿ ،كمف أمثمتو تخفيض التكاليؼ كتخفيض الفاقد في المكارد البشرية،
كأم مكاد أخرل.

-3إشباع حاجات العامميف ،بشتى أنكاعيا ،كخصكصا ما يسمى التقدير كاالحتراـ كالشعكر
بالمكانة.

-4إشعار العامميف بركح العدالة داخؿ المنظمة.

-5جذب العامميف إلى المنظمة ،كرفع ركح الكالء كاالنتماء.
-6تنمية ركح التعاكف بيف العامميف ،كتنمية ركح الفريؽ كالتضامف.

-7تحسيف صكرة المشركع أماـ المجتمع( .محمد ،ىند  :2013 ،أىمية تحفيز العامميف  ،جامعة
بابؿ ) http://www.uobabylon.edu.iq،

عاش ارً :أسباب ودواعي قيادة التغيير في المدارس:

ىناؾ العديد مف األسباب التي تدفع إلى إحداث تغيير عمى مستكل التربية كالتعميـ

كاإلدارة التربكية لمكاكبة التطكرات كالتغيرات العالمية ،كحتى ال تزداد الفجكة بيف الدكؿ النامية
كالدكؿ المتقدمة في المجاؿ التربكم  ،كمف ىذه المبررات التي تدفع إلى تبني ثقافة قيادة التغيير

التالي:

 .1النمو السكاني المتزايد :يمثؿ تزايد عدد سكاف العالـ كخاصة الدكؿ النامية كالعربية خط انر كبي انر

عمى النمك االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كخاصة نمك كتطكر التعميـ في ىذه الدكؿ .كىذا النمك

السريع يشكؿ خط ار كبي ار عمى تطكر عممية التعميـ ،كىذه الزيادة تشكؿ تحديان كبي انر ألنظمة الدكؿ

العربية كمنيا فمسطيف في جميع المجاالت الخدماتية كخصكصان التعميـ ،حيث أنو يشكؿ عبئان كبي انر

عمى العممية التعميمية بحيث ال تتكفر الحاجات الضركرية بحجـ تزايد عدد الطبلب.

نظر لما يشيده مف
 .2ثورة المعمومات (اال نفجار المعرفي) :يسمى ىذا العصر بعصر المعمكمات نا
ظيكر معمكمات ىائمة في كافة المجاالت ،كما يرافقيا مف تطبيقات تكنكلكجية أحدثت تغيي انر في

حياة اإلنساف .كىذا يحتـ نظاـ معمكمات أساسي في كافة المؤسسات كخاصة نظاـ التعميـ .كيمكف

أف يفيد نظاـ المعمكمات اإلدارية في عدة أمكر ،كىذا التغير المطمكب ىك بحاجة بالتأكيد إلى
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تكفير إمكانات مادية عالية كأعداد نكعية مف الطمبة تتناسب مع الجيد الكبير المطمكب منيـ في

المستقبؿ.

 .3التكنولوجيا اإلدارية :تعتبر التكنكلكجيا اإلدارية مف األسس التي يعتمد عمييا الفكر اإلدارم
المعاصر كىي عممية تطبيؽ المعرفة في األغراض العممية .كمنيا التكنكلكجيا اآللية ،كالتكنكلكجيا
العقمية ،كالتكنكلكجيا االجتماعية.

 .4األساليب اإلدارية الحديثة :لقد برز في أكاخر القرف العشريف العديد مف األساليب اإلدارية الحديثة
التي زادت مف فعالية اإلدارة في أداء ميماتيا كتحسيف ىذه الميمات كتطكيرىا ،كمنيا اإلدارة
باألىداؼ ،أسمكب النظـ ،أنتشار بحكث العمميات ،أسمكب شجرة الق اررات.

(الزىراني)29 :2013 ،
كيرل عبد اهلل  ،كآخركف ( )2001أف األسباب التي تدعك مدير المدرسة إلى إحداث التغييرات
المختمفة ترجع إلى أسباب اقتصادية ك اجتماعية ك سياسية ك تكنكلكجية  ،كىذه األسباب مجتمعة

قد يككف سببيا داخميان أم داخؿ المدرسة  ،كقد يككف خارجيان يقكـ بو األفراد برغبتيـ أك مفركضان
عمييـ  ،ك فيما يمي تكضيح لتمؾ األسباب :

 -1األسباب االجتماعية ك السياسية  :أف ما يسكد المجتمعات مف نزاعات أك اتجاىات سياسية ك

اجتماعية  ،ك التي تمس كؿ فرد في ىذه المجتمعات سكاء كانت صغيرة أك كبيرة  ،قد أسيمت
بشكؿ اضطرارم في تحكؿ نمط الحياة االجتماعي المرتكز عمى النزعة الفردية إلى نزعة ك نظرة

جماعية  ،ك ال شؾ أف العمؿ يتأثر بيذه النزاعات .

 -2األسباب االقتصادية  :أف التغيرات االقتصادية أصبحت سمة مف سمات ىذا العصر كأصبحت
تتـ بسرعة كبيرة جدان أك ببطء شديد  ،مما يؤدم إلى تغيير في النشاطات كالخدمات كطرؽ تقديميا

 ،كما أف العكامؿ التقنية الحديثة ك عناصر التحديث أدت إلى ىدـ أنماط كانت ثابتة لفترات
طكيمة مف الزمف .

 -3األسباب التكنكلكجية أك التقنية  :تؤثر ثكرة المعمكمات التكنكلكجية بشكؿ كبير عمى أساليب اإلدارة
ك تقدـ الخدمات إضافة إلى عمميات البيع كالشراء  ،ك تتصاعد ىذه التأثيرات يكمان بعد يكـ ك

بشكؿ سريع جدان ألف تقنية المعمكمات أصبحت جزءان مف االتجاه اليادم إلى أنجاز المياـ

المتداكلة بفاعمية أكبر( .عبد اهلل ك اخركف)7 : 2001 ،
ك يرل شقكرة ( )2012أف دكاعي التغيير في المدرسة :
-1
-2

التقدـ ك التجديد المتسارع في كافة المجاالت في ىذا العالـ.

سرعة التغيير ك شمكلو كافة قطاعات الحياة ك قبكؿ آثاره ك التكيؼ معيا.
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-3

المطالبة بتقديـ أفضؿ النتائج في العممية التربكية ك السعي نحك النكعية في التعميـ.

(شقكرة)18 : 2012 ،

 مجاالت عمل قيادة التغيير:

تركز قيادة التغيير في جيكدىا لقيادة التغيير داخؿ المؤسسات التربكية كالمدارس عمى جانبيف
رئيسيف ىما الجانب التنظيمي ،ك الجانب الثقافي االنفعالي كيتـ ذلؾ مف خبلؿ:

 -1جيكدىا الرامية إلى إعادة بناء كىيكمة التنظيـ المؤسسي ،كالمتضمنة إحداث التغييرات في البناء
الرسمي لممدرسة.

 -2جيكدىا الرامية إلى إعادة النسؽ الثقافي في المدرسة كالذم يتضمف إحداث التغييرات في األنظمة

المتصمة بالنماذج كالقيـ كالدكافع كالميارات كالعبلقات التنظيمية  ،مما يؤدم إلى تعزيز أساليب
ككسائؿ جديدة لمعمؿ الجماعي التعاكني ،ينعكس أثرىا مباشرة في إحداث فرؽ مممكس في عمميتي
التعمـ كالتعميـ داخؿ المدرسة ،كىك ما يتطمب تدخبلن مباش انر مف القائد أك العامميف معو أك مف

المعنييف بالعممية التربكية بقصد تعزيز الجانب االنفعالي كزيادة المركنة كدرجة التكيؼ لدل األفراد
كالجماعات نحك التغيير ك مساعدة العامميف عمى مكاصمة جيكدىـ التطكيرية  ،رغـ الصعكبات

التي قد تكاجييـ أثناء التطبيؽ( .السممي)112 :2005 ،

أف قادة التغيير يركزكف عمى الجانب االنفعالي الثقافي كتركيزىـ عمى الجانب التنظيمي  ،ك

يتميزكف بتأكيدىـ القكم عمى أنجاز رسالة المؤسسة ك ميمتيا الرئيسية ،ك يتغمبكف عمى القمؽ
الذم يسكد المؤسسة مف خبلؿ استثمار الفرص المتاحة كافة لتطكير البنية التنظيمية ك نماذج

العمؿ كأساليب اإلدارة  ،باإلضافة إلى تعزيز الثقافة المشتركة ك العمؿ الجماعي التعاكني ،مما
يكفر الدعـ ك المساندة  ،ك يرفع مستكل الطمكح ك التكقعات ك اإلنجازات.

(عماد الديف )21 :2003 ،

 استراتيجيات قيادة التغيير:

ىناؾ العديد مف استراتيجيات قيادة التغيير ،التي تصمح لبلستخداـ في المجاؿ التربكم،

كيمكف تصنيفيا إلى االستراتيجيات التالية:

 .1االستراتيجيات العقبلنية ،كتسمى أيضان االستراتيجيات العقبلنية التجريبية ،ككفقان ليذه االستراتيجية
يككف الحافز لقبكؿ الفرد بالتغيير ىنا ىك :طبيعة التغيير نفسو ،كلذلؾ تركز االستراتيجيات

العقبلنية عمى أنشطة االتصاؿ التي تكضح طبيعة التغيير كمبرراتو ،كتيتـ باختيار كبناء

الرسائؿ ذات الدرجة العالية مف الدقة كالصدؽ كمف اآلليات التي تستخدميا ىذه االستراتيجية في
التربية كالتعميـ :التدريب قبؿ أك أثناء الخدمة ،كانتاج المعرفة ،كنشر المعمكمات ،كتقديـ البراىيف

العممية.
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 .2استراتيجيات المناكرة كاإلقناع ،كتقكـ عمى شيء مف التحكـ في بيئة التغيير عف طريؽ إظيارىا
في صكرة تجعؿ األفراد ،أك الجماعات المستيدفة بالتغيير تميؿ إلى تفضيؿ جيكد التغيير

كاإلقناع بأف التغيير كالسمكؾ الذم تدعمو شيء جيد ،كتعتمد ىذه االستراتيجيات غالبان في الحث

عمى التغيير أسمكب تصميـ رسائؿ التغيير بشكؿ غير مكضكعي متحيز لمتغيير .كمف األساليب

المستخدمة في ىذه االستراتيجيات :القياـ بتكفير بعض المكاد التي ال تستخدـ إال بالمنخرطيف
في جيكد التغيير ،كاالتصاالت االقناعية المتحيزة لمتغيير (الدعاية لمتغيير) كالتدريب البلزـ

لتكفير الميارات المطمكبة لمتغيير ،أك تسييؿ حدكثو مف خبلؿ التأثير في االتجاىات كالسمكؾ،
كتقديـ حكافز لممساىميف في التغيير حسب التزاميـ كمناصرييـ لجيكد التغيير.

 .3استراتيجيات التسييؿ التي تيدؼ إلى تسييؿ حدكث التغيير في المدارس ،كأفرادىا ،كيتطمب ذلؾ

نظامان فعاالن لممعمكمات كالعبلقات يتكلى  ،التعريؼ بخدمات التسييؿ المتاحة ،كبطرؽ الحصكؿ

عمييا.

 .4استراتيجيات النفكذ أك القكة التي تستخدـ سمطة القكة كالنفكذ إلجبار أفراد المدرسة عمى قبكؿ

التغيير كتطبيقو ،كذلؾ مف خبلؿ :التمكيح باستخداـ أساليب الثكاب كالعقاب في التأثير عمى أفراد

المدرسة كتكجيييـ الكجية التي بتطمبيا التغيير( .الزىراني)40-33 :1995 ،
 طبيعة قيادة التغيير في المؤسسة التربوية:
ىناؾ أىمية بالغة لقيادة التغيير باعتبارىا النمط القيادم الضركرم لقيادة المؤسسات

التعميمية كالمدارس في عالـ القرف الحادم كالعشريف كمكاكبة تحدياتو كمستجدانتو ،كانطبلقان مف
ذلؾ فأف ىناؾ سمات خاصة لممؤسسات التربكية كالمدارس التي نجحت في قيادة التغيير داخميا
كالتغمب عمى مقاكمة العامميف لو كحفزىـ لدعـ جيكدىا التطكيريةػ تتمثؿ في التالي:

 .1التأكيد عمى قيادة التغيير بدال مف إدارتو ،كيتضمف ذلؾ السعي لبناء كتطكير رؤية مستقبمية
مشتركة لممؤسسة التربكية ،كغرس التغيير في ثقافة المؤسسة كتحذيره.

 .2الحصكؿ عمى دعـ كاضعي السياسة التربكية كصانعي القرار التربكم لعممية التغيير في
المؤسسة التربكية ،إذ أف مساندتيـ الجيكد التغيير كالتطكير كتعزيزىـ ليا يضمف لمتغيير
االستم اررية كتحقيؽ نتائج أكثر فعالية ضمف إطار مؤسسي متكامؿ.

 .3التركيز عمى تنمية قادة التغيير في المؤسسة التربكية يمتازكف بميارات ككفايات تخصصية
عقمية كتصكرية عميا إدراكية كانسانية كفنية ،ترتبط بعممية التغيير ،مما يساعدىـ عمى

تككيف إطار فكرم كرؤية كاضحة عف ماىية التغيير كدكافعو كعممياتو كنكاتجو.

63

الفصلىالثاني

 .4السعي الجاد لتكفير التسييبلت المادية كالفنية كالتقنية اؿ مساعدة في التييئة لعممية التغيير
كتنفيذىا.

 .5التأكيد عمى تنمية المكارد البشرية بصكرة متكاممة في المؤسسة التربكية بالعمؿ عمى تنمية
األنماط القيادية الفاعمة كالمنتجة التي تمتاز بالقدرة عمى اإلبداع كاالبتكار.

 .6تعزيز نظـ مشاركة العامميف في اإلدارة ،مف خبلؿ مشاركة مختمؼ األفراد الذيف سيتأثركف
بالتغيير في تشخيص مشكبلت المؤسسة التربكية كرسـ أىداؼ التغيير كالتخطيط لو.

 .7تكفير الحد األقصى مف البيانات الكمية كالنكعية لمعامميف كافة ،فيما يتعمؽ بماىية التغيير
كمحتكاه كمسكغاتو ،كتكضيح كيفية تنفيذه كمراحؿ أنجازه.

(الزىراني)34-33 :2013 ،

كترل أيكب ( )2012بأنو يمكف تقكيـ تسع قيـ أساسية ينتجيا ك يطبقيا القادة الناجحكف
الذيف يتفيمكف الحاجة الماسة إلى التنسيؽ بيف الجكانب التنظيمية ك تمؾ المعنية بالثقافة
المؤسسية لتحقيؽ التغيير الناجح في المؤسسة التربكية  ،فيذه القيـ تدكر حكؿ قيادة التغيير في

قطاع التعميـ ك تكضح طبيعتيا ك مف أبرز مبلمحيا:

 -1القيادة بالغايات كاألىداؼ :ك تشمؿ جميع السمككيات ك الممارسات القيادية التي تسعى إلى
نقؿ ك ايصاؿ كؿ المعاني الميمة ذات القيمة المرتبطة بأىداؼ التنظيـ المدرسي لمعامميف

في أنحائو كافة.
 -2القيادة بالتمكيف :تتمثؿ بإتاحة الفرص كالكسائؿ كاألليات المناسبة أماـ ىيئة العامميف في
المدرسة لممساىمة في صناعة الق اررات التربكية .

 -3القيادة كقكة دافعة لئلنجاز  :ك تؤكد عمى دكر القائد كداعـ ك محفز ك مسيؿ لؤلداء
كاإلنجاز ،فقادة المدارس الذيف يتسمكف بالفاعمية ال يقكدكف مدارسيـ مف خبلؿ إصدار

األكامر ك التعميمات باستخداـ سمطة الثكاب ك العقاب  ،كانما التركيز عمى ما يمكف أف
يحققو العاممكف معيـ مف نجاحات .

 -4القيادة بنشر السمطة ك تفكيضيا :ترتبط بالتمكيف ،ك تتضمف نشر األدكار ك المياـ ك
الصبلحيات القيادية بيف العامميف في المدرسة.
 -5القيادة بالرقابة النكعية :الرقابة النكعية تعني بمعتقدات الناس ك كيفية تطابقيا ك انسجاميا
مع أدكارىـ ك ميماتيـ  ،ك تسعى إلى التعرؼ عمى مدل الرضا الذم يشعركف بو في أثناء

أنجازىـ ألىدافيـ ك تحقيقيـ لغاياتيـ.
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 -6القيادة بالتحكيؿ ك التطكير :تمخص جيكد قيادة التغيير الرامية إلى تحكيؿ العامميف في
المدرسة لممشاركة في صياغة الرؤية العامة لممدرسة .

 -7القيادة بالبساطة ك الكضكح :تتضمف باالبتعاد عف تعقيد األمكر ك تجنب المبالغة
باإلجراءات ك األنظمة ك التعميمات .
 -8القيادة بااللتزاـ بالقيـ العميا لممؤسسة التربكية  :يتضمف ىذا المفيكـ التأكيد بشكؿ قكم عمى
القيـ المؤسسية ،ك ينص ببساطة عمى مجمكعة القيـ العميا الجكىرية التي بنيت عمييا
المؤسسة التربكية التي ال تقبؿ المساكمة بشأنيا.

 -9القيادة بالتفكير المتعمؽ المركب  :ينظر ىنا لمقيادة باعتبارىا تتطمب عمقان ينعكس عمى
األداء ،ك تصؼ القادة الناجحيف بأنيـ يتميزكف بأسمكب التفكير المركب الذم يؤكد عمى

أنيـ يعممكف ضمف إطار متعدد األبعاد (أيكب .)27-25 : 2012 ،
 المتطمباًت األساسية الواجب توافراىا لنجاح عممية التغيير:

ينبغي تكافر عكامؿ معينة تتيح لمقائميف عمى التغيير في المؤسسات التربكية فرص نجاح

جيكدىـ  ،كمف أىـ ىذه العكامؿ ما يمي :

 -1تكافر المناخ العاـ الذم يتقبؿ التغيير ك ال يعارضو .
 -2دعـ ك تأييد القادة اإلدارييف في المنظمة  ،إذ أف دعميـ ك تأييدىـ لجيكد التغيير تضمف
ليـ االستم اررية ك تحقيؽ األىداؼ .

 -3كجكد قادة تغيير يمتمككف ميارات إنسانية ك عقمية ك فنية  ،ترتبط بالتغيير ،ك تساعدىـ
عمى تككيف تصكر شامؿ عف التغيير ك قكاعده .

 -4التركيز عمى المجمكعات أكثر مف األفراد  ،إذ أف لمعايير ك قيـ ك تكقعات المجمكعات
في المنظمات تأثي انر كاضحان عمى سمكؾ األفراد .

 -5تشخيص مشكبلت المنظمة بأسمكب عممي  ،ك كذلؾ تشخيص عكامؿ مقاكمة التغيير ك
كيفية التعامؿ معيا.

 -6تكافر المكارد البشرية كالمادية كالفنية التي تييئ لمتغيير  ،كتساعد عمى تنفيذه .

(الدرة)372 : 1986 ،

كأضاؼ الطراكنة ( )2003أنو يجب تكافر متطمبانت أساسية إلحداث التغيير في المدرسة مف

أىميا:

 -1تكافر إدارة التغيير ك عزيمة التطكير.
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 -2تكافر الكقت الكافي إلجراء الدراسات ك عمميات التطكير المتعددة ك النكعية .

 -3تعزيز مشاركة المعمميف في التغيير المدرسي  ،ك مناقشتيـ في المشاريع ك الخطط التطكيرية.
 -4تكافر البيانات ك المعمكمات الكمية ك النكعية التي تمزـ التخاذ ق اررات التغيير المدرسي.

(الطراكنة)45 : 2003 ،

ترل الباحثة مما سبؽ أف قادة التغيير مف المديريف في المدارس يجب أف يمارسكا مجمكعة
مف األدكار كالمياـ التي تيدؼ إلى تحقيؽ الفاعمية كرفع معنكيات العامميف مف خبلؿ السعي إلى
تحقيؽ استم اررية المدرسة كالتقيد بتكجييات اإلدارة ،كتحقيؽ رضا العامميف ،كالقياـ بمجمكعة مف

الكظائؼ كالمسؤكليات كحؿ المشاكؿ كتحسيف الخدمة كتحقيؽ رضا العامميف كتحسيف مستكل
الكفاءة ،كالتركيز عمى بعدم الفاعمية كالركح المعنكية لمعامميف كبذؿ أقصى جيد في سبيؿ تحسيف

درجات الفاعمية كالرضا الكظيفي ك مساعدة المدرسة في التركيز عمى القضايا الحرجة.
خالصة الفصل:

عرضت الدراسة في ىذا الفصؿ األطر النظرية ك الفكرية لمكضكعي التكجيات االستراتيجية،

كقيادة التغيير ،كذلؾ مف خبلؿ  :مفيكـ التكجو االستراتيجي ،كأىمية التكجو االستراتيجي
المدرسي ،أىداؼ التكجو االستراتيجي المدرسي ،أنكاع التكجو االستراتيجي المدرسي ،أسس
التكجو االستراتيجي المدرسي ،مجاالت التكجو االستراتيجي المدرسي ،التحديات التي تكاجو
التكجو االستراتيجي في المدرسة ،خصائص اإلدارة المدرسية الثانكية الناجحة ،مفيكـ المدير
االستراتيجي أدكار ك مياـ المدير االستراتيجي في المدرسة ،خصائص ك ميارات المدير
االستراتيجي في المدرسة ك مفيكـ قيادة التغيير ،أىداؼ قيادة التغيير ،أىمية قيادة التغيير ،
خصائص قيادة التغيير ،بعاد قيادة التغيير  ،مياـ ك مسئكليات قائد التغيير ،ميارات قيادة

التغيير ،أسباب قيادة التغيير بالمدارس ،مجاالت عمؿ قيادة التغيير ،استراتيجيات قيادة التغيير،
طبيعة قيادة التغيير في المؤسسة التربكية ،المتطمبات األساسية الكاجب تكافرىا لنجاح عممية

التغيير.

كتعرض الدراسة في فصميا التالي الدراسات السابقة لمكضكعي التكجيات االستراتيجية ،ك قيادة

التغيير.
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الفصل الثالث
الدراسـات السـابقة
 الدراسات المتعمقة بالتوجيات االستراتيجية
أ -الدراسات عربية.

ب -الدراسات أجنبية.
 الدراسات المتعمقة قيادة التغيير
أ -الدراسات عربية.

ب -الدراسات أجنبية.
 التعقيب عمى الدراسات السابقة
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الدراسات السابقة

فيما يمي ستعرض الباحثة الدراسات السابقة المحمية ك العربية ك األجنبية ذات العبلقة بمكضكع
الدراسة الحالية ،كفؽ محكريف كذلؾ عمى النحك التالي :

 المحكر األكؿ :الدراسات التي تتعمؽ بالتكجيات االستراتيجية . -المحكر الثاني :الدراسات التي تتعمؽ بقيادة التغيير .

كيتـ عرض الدراسات السابقة طيقان لتسمسؿ الزمني ابتداء مف األحدث لؤلقدـ كقد بمغ عددىا

( )51دراسة .

 المحور األول :الدراسات المتعمقة بالتوجيات االستراتيجية .

يعرض ىذا المحكر الدراسات العربية ثـ األجنبية المتعمقة بالتكجيات االستراتيجية ،كقد بمغ
عددىا ( )26دراسة

(أ) الدراسات العربية:

 -1دراسة الثقفي ()2016

بعنوان  " :دور التخطيط االستراتيجي المدرسي في تطوير

األداء من وجية نظر القيادات التربوية بمدينة مكة المكرمة "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر التخطيط االستراتيجي المدرسي في تطكير األداء في مجاالت
(العممية اإلدارية  ،البيئة التعميمية  ،أداء العامميف بالمدرسة) مف كجية نظر القيادات التربكية
بمدينة مكة المكرمة ،ك مدل كجكد فركؽ في تقدير ىذا الدكر تعزل لبعض المتغيرات  .اتبعت

الدراسة المنيج الكصفي المسحي ك تككف مجتمع الدراسة مف ( )96قائدان مف القيادات التربكية

بإدارة التعميـ ك مكاتب التربية ك مديرم المدارس الثانكية بمدينة مكة المكرمة ،كتكصمت الدراسة

إلى عدد مف النتائج أىميا :

 .4تقدير القيادات التربكية لدكر التخطيط االست ارتيجي عمى مستكل المدرسة في تطكير األداء
المدرسي كاف بدرجة عالية في الدرجة الكمية ك في المحاكر الفرعية  :تطكير العممية اإلدارية،
تطكير البيئة التعميمية  ،تطكير أداء العامميف .

أكصت الدراسة بكضع خطط استراتيجية إرشادية لقادة المدارس لبلسترشاد بيا في التخطيط

لمعمؿ اإلدارم بالمدرسة  ،تعزيز المشاركة في اإلدارة المدرسية كاتخاذ الق اررات  ،تحسيف ك تنمية
العبلقات اإلنسانية في البيئة المدرسية ،ككصع آلية لرصد المشكبلت المدرسية ك التنبؤ بيا مف

خبلؿ فريؽ عمؿ متخصص ليذا الغرض  ،مع تبني تجاه النمك الميني المستمر لجميع العامميف
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بالمدرسة  ،كتحسيف الميارات اإلدارية ك التنظيمية لدل العامميف بالمدرسة  ،ك يمكف تحقيؽ ذلؾ

مف خبلؿ تكطيف التدريب بالمدارس.

 -2دراسة حسنين ( )2015بعنوان" :التوجييات االستراتيجية لمجامعات الفمسطينية
بمحافظات غزة في ضوء االتجاىات المعاصرة"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع االتجاىات االستراتيجية لمجامعات الفمسطينية بمحافظات
غزة مف كجية نظر رؤساء الجامعات كالعمداء كنكابيـ ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي
كالبنائي ،كقد تككنت عينة الدراسة مف رؤساء الجامعات كالعمداء كنكابيـ العامميف في الجامعات

الفمسطينية بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ ( )82كقد أعد الباحث استبانة مكجية لعينة الدراسة
كمككنة مف( )60فقرة مكزعة عمى ( )7أبعاد كىي (إدارة الجكدة الشاممة ،االعتماد األكاديمي،

اإلدارة االستراتيجية ،إعادة اليندسة ،التغيير التنظيمي المخطط ،اإلدارة التشاركية  ،اإلدارة
كالتعميـ اإللكتركني) باإلضافة إلى سؤاؿ مفتكح في نيايتيا ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا

الدراسة:

 .1أف الدرجة الكمية لمتكجييات االستراتيجية لمجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة مف كجو
نظر رؤساء الجامعات كالعمداء

عالي.

كنكابيـ حصمت عمى كزف نسبي( )72503بتقدير

 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقدي ارت أفراد العينة حكؿ التكجييات

االستراتيجية لمجامعات الفمسطينية في محافظات غزة تعزل لمتغير الكمية(عممية –
كانسانية) كالرتبة األكاديمية (أستاذ دكتكر -أستاذ مشارؾ -أستاذ مساعد) .

كقد أكصى الباحث ما يمي:

 ًتبنى الجامعات الفمسطينية عامة كجامعتي األزىر كاألقصى نظرة شمكلية لعممية التحديث ك

اإلصبلح اإلدارم باالستناد إلى اإلدارة كالتخطيط االستراتيجي القائـ عمى الفكر اإلدارم
المعاصر  ،مع تكفير مستمزمات النجاح.

 تكحيد التكجيات االستراتيجية لمجامعات الفمسطينية برؤية كطنية مكحدة لبلنسجاـ بيف الخططك تنمية المجتمع الفمسطيني.

 مكاكبة التطكرات التكنكلكجية لبلستفادة مف كسائؿ التقنية الحديثة في تطكير نظـ المعمكماتاإلدارية في الجامعات الفمسطينية لتبلئـ التغيرات السريعة.
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 -3دراسة الحية ( :)2015بعنوان "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلدارة

االستراتيجية و عالقتيا بتحقيق التميز اإلداري من وجيو نظرىم"

ىدفت الدراسة إلى قياس درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لئلدارة

االستراتيجية ،كتحديد درجة تحقيؽ مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتمييز اإلدارم،
ككشؼ العبلقة بيف ممارسة مديرم المدارس بمحافظات غزة لئلدارة االستراتيجية ك بيف تحقيؽ

التميز اإلدارم  ،ك لئلجابة عف أسئمة الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ،كقد
قاـ الباحث ببناء استبانة مككنة مف ( )66فقرة ك مقسمة لمحكريف األكؿ يقيس درجة ممارسة

مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة لئلدارة االستراتيجية  ،كالثاني يقيس درجة تحقيؽ
مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة لمتميز اإلدارم .كتككف مجتمع الدراسة مف جميع

مديرم المدارس الثانكية الحككمية بمحافظات غزة ك البالغ عددىـ ( )145مدي انر ك مديرة  ،ك

مكزعيف في ( )145مدرسة ثانكية في مديريات التربية ك التعميـ السبع ،ك تككنت عينة الدراسة
مف جميع أفراد مجتمع الدراسة  ،كقد تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج منيا :

 .3بمغت درجة مكافقة أفراد العينة لممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لئلدارة
االستراتيجية ك التميز اإلدارم بدرجة كبيرة.

 .4تكجد عبلقة طردية مكجبة بدرجة كبيرة جدان دالة إحصائيان بيف متكسط تقديرات أفراد العينة
لدرجة تحقيؽ مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لئلدارة االستراتيجية ك بيف متكسط
تقديراتيـ لمتميز اإلدارم .

كمف أىـ تكصيات الدراسة:

 .5إعطاء مديرم المدارس دكرات تدريبية لتنمية ميا ارت التنبؤ لدييـ عند كضع الخطة
االستراتيجية ،لتحديد الفرص المتكقعة ك االستفادة منيا كالتحديات المحتممة في المستقبؿ
لتفادييا.

 .6نشر ثقافة التميز لدل العامميف ك جميع أفراد العينة ك تحقيؽ التميز في جميع األنشطة
المدرسية مف خبلؿ كرش العمؿ  ،ك الدكرات التدريبية لتكضيح األداء المميز.

 .7إقامة ك ازرة التربية ك التعميـ ك مديرياتيا

لبرامج ك مسابقات في شتى مجاالت العمؿ

المدرسي ك عمى جميع المستكيات المدرسية  ،تنمي ركح المنافسة بيف المدارس.
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 -4دراسة النخالة ( )2015بعنوان " درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة

لمتفكير االستراتيجي و عالقتو بدرجة أدائيم اإلداري "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكير

االستراتيجي ك عبلقتو بدرجة أدائيـ اإلدارم  ،ك قد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع نكاب ك نائبات مديرم المدارس الثانكية في قطاع غزة ،كالبالغ

عددىـ ( )145نائبان ك نائبة  ،ك بمغت عينة الدراسة مف ( )122نائبان ك نائبة  ،كتككنت أداة

الدراسة مف ( )54فقرة مكزعة عمى محكريف  ،المحكر األكؿ التفكير االستراتيجي  ،كالمحكر

الثاني  :األداء اإلدارم  ،ك قد تكصمت الدراسة لعدة نتائج منيا:

 .1درجة استخدـ مديرم الثانكية بمحافظات غزة لمتفكير االستراتيجي مف كجيو نظر نكابيـ
جاءت بدرجة كبيرة.

 .2درجة األداء اإلدارم مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجيو نظر نكابيـ جاءت
بنسبة كبيرة.

 .3كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة

استخداـ مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكير االستراتيجي  ،ك بيف متكسط
تقديراتيـ لدرجة أدائيـ اإلدارم.

كقد أكصت الدراسة بما يمي :

 .4ضركرة تبني ك ازرة التربية ك التعميـ ثقافة التفكير االستراتيجي في إدارة مؤسساتيا التربكية  ،ك
العمؿ عمى نشر ىذه الثقافة بيف العامميف في سمؾ التعميـ.

 .5تطكير برامج تدريبية متخصصة في األنماط الخاصة بالتفكير االستراتيجي لمديرم المدارس
في قطاع غزة.

 .6تبني ك ازرة التربية ك التعميـ العالي سياسة المكافآت ك الحكافز بحيث تخصص جزءان مف
مكازنتيا العامة لدعـ المبادرات التربكية المتميزة  ،كأف تمنح المديريف الصبلحيات لمكافأة

الجيكد ك األفكار اإلبداعية.

 -5دراسة الحربي ( )2015بعنوان "درجة توفر متطمباًت تطبيق معايير اإلدارة االستراتيجية
بمنطقة القصيم التعميمية من وجية نظر القيادات التعميمية "

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تكفر متطمبانت تطبيؽ معايير اإلدارة االستراتيجية

بمنطقة القصيـ التعميمية مف كجية نظر القيادات التعميمية ،ك الكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فركؽ

إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة فيما يتعمؽ بدرجة تكفر متطمبانت تطبيؽ

معايير اإلدارة االستراتيجية بمنطقة القصيـ التعميمية مف كجية نظر القيادات التعميمية  ،تعزل
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إلى المتغيرات (المسمى الكظيفي  ،سنكات الخبرة في العمؿ القيادم  ،المؤىؿ العممي  ،عدد

الدكرات التدريبية في مجاؿ اإلدارة االستراتيجية) ،ك قد استخدـ الباحث المنيج المسحي الكصفي

في دراستو ،كتككف مجتمع الدراسة مف ()266مف القيادات التعميمية بمنطقة القصيـ التعميمية،

كتككنت أداة الدراسة مف ( )3مجاالت لقياس درجة تكفر متطمبانت تطبيؽ معايير اإلدارة

االستراتيجية حيث تككنت مف ( )50فقرة.

ك تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا :

أف درجة تكفر متطمبانت تطبيؽ معايير إلدارة االستراتيجية بمنطقة القصيـ التعميمية جاءت

بدرجة متكسطة مف كجية نظر أفراد مجتمع الدراسة .

كما تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ درجة تكفر متطمبانت تطبيؽ معايير إلدارة

االستراتيجية بمنطقة القصيـ التعميمية مف كجية نظر القيادات التعميمية في ضكء(المسمى
الكظيفي  ،ك سنكات الخبرة)  ،حيث كانت ىذه الفركؽ لصالح المديريف.

كفي ضكء نتائج الدراسة  ،أكصي الباحث بما يمي  :ضركرة نشر ثقافة اإلدارة االستراتيجية بيف

الصؼ الثاني لمعامميف باألقساـ التابعة إلدارات التربية ك التعميـ  ،بناء قاعدة بيانات خاصة
بمتطمبانت تطبيؽ معايير اإلدارة االستراتيجية يتـ فييا حصر كافة المفاىيـ المتعمقة بيا  ،مع

إتاحة الفرص لبلطبلع عمييا مف كافة العامميف بالحقؿ التعميمي  ،مع تدريبيـ عمى كيفية
صياغة ك تنفيذ ك تقييـ معايير اإلدارة االستراتيجية  ،ك كيفية اختيار الكسائؿ ك األساليب

المناسبة ليذه المعايير.

 -6دراسة عياش ( )2015بعنوان " درجة ممارسة مديري وكالة الغوث الدولية بمحافظات
غزة لمتقييم الذاتي و عالقتو بالتخطيط االستراتيجي المدرسي "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم ككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة
لمتقييـ الذاتي ك عبلقتو بالتخطيط االستراتيجي المدرسي  ،ك لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت

الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ك قامت بتصميـ استبانتيف ليذا الغرض تحتكياف عمى ()56

فقرة  ،ك تككف مجتمع الدراسة مف ( )252مدي انر ك مديرة في مدراس ككالة الغكث الدكلية .

ك تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

يمارس مديرك مدارس ككالة الغكث الدكلية التخطيط االستراتيجي المدرسي مف كجية نظرىـ

بدرجة كبيرة .

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقدير افراد العينة لدرجة ممارسة مديرم
المدارس بمدارس ككالة غكث الدكلية لمتقييـ الذاتي ك التخطيط االستراتيجي المدرسي  ،تعزل

لمتغير المؤىؿ العممي ك كذلؾ متغير سنكات الخدمة ،تكجد عبلقة طردية قكية ذات داللة
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إحصائية بيف متكسط تقدير افراد العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس الككالة لمتقييـ الذاتي  ،ك
بيف متكسط تقديراتيـ لدرجة فاعمية التخطيط االستراتيجي المدرسي .

ك كاف مف أىـ تكصيات الدراسة  :كضع اليات ممنيجة لعممية التقييـ الذاتي ك التخطيط

االستراتيجي يتـ العمؿ كفقيا مف قبؿ مديرم المدراس .
 -7دراسة أبو ورد ( )2015بعنوان " درجة فاعمية نظام تقييم أداء مديري مدارس وكالة

الغوث الدولية و عالقتو بالتطوير التنظيمي المدرسي "

ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة فاعمية نظاـ تقييـ أداء مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية في

محافظات غزة مف كجية نظرىـ ،كتحديد درجة التطكير التنظيمي المدرسي فييا ك العبلقة

بينيما ،ككذلؾ الكشؼ عف داللة الفركؽ في متكسطات تقديرات مديرم مدارس ككالة الغكث

لفاعمية نظاـ التقييـ ،كلمتطكير التنظيمي المدرسي لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المؤىؿ العممي،
سنكات الخدمة (.كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج (الكصفي) التحميمي ،كقامت
باستخداـ استبانتيف ليذا الغرض ىما:استبانة لقياس فاعمية نظاـ تقييـ أداء مديرم المدارس،

مككنة مف أربع مجاالت رئيسة كىي( :شمكلية معايير نظاـ التقييـ لجكانب العمؿ ،ىيكمية نظاـ
التقييـ ،مينية نظاـ التقييـ ،نتائج نظاـ التقييـ( ،كاستبانة لمتطكير التنظيمي المدرسي مككنة مف

خمسة مجاالت رئيسة كىي( :المجاؿ االستراتيجي ،المجاؿ الييكمي ،المجاؿ التنفيذم ،مجاؿ

إدارة المكارد البشرية  -المجاؿ التكنكلكجي (.كلقد تـ تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة المككنة
مف ( )215مدي انر ك مديرة في مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة .
ك قد تكصمت الدراسة إلى :

 أف درجة تقدير أفراد العينة لمتطكير التنظيمي المدرسي مف كجية نظر مديرم مدارس ككالةالغكث جاءت بدرجة كبيرة حسب المعيار المستخدـ في الدراسة حيث حصمت عمى كزف
نسبي ).) %79.3

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات مديرم مدارس ككالة الغكثلمتطكير التنظيمي المدرسي تعزل إلى متغيرات الدراسة (المؤىؿ العممي -سنكات الخدمة(.

 -8دراسة الجويري ( )2015بعنوان " تقويم جيود مدراء ومدي ارًت مدارس التعميم العام

لزيادة مصادر التمويل المدرسي"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل قناعة مديرم كمدي انرت المدارس التعميـ العاـ الحككمي

بأىمية زيادة مصادر التمكيؿ ،كالتعرؼ إلى اإلج ارءات الفعمية التي قامكا بيا حياؿ ذلؾ ،كما
سعت الدراسة إلى الكشؼ عف المعكقات التي تكاجييـ في العمؿ عمى زيادة مصادر التمكيؿ،
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كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لجمع البيانات ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد

استبانة مككنة مف ( )42فقرة مكزعة كقد طبقت ىذه االستبانة عمى عينة مككنة مف ()42

مدير كمديرة لمدارس التعميـ العاـ في مدينة الدلـ .

كبعد تحميؿ البيانات تـ التكصؿ إلى عدد مف النتائج منيا :أبدل ( )22%مف عينة الدراسة

قناعتيـ بضركرة زيادة مصادر التمكيؿ لمدارسيـ ،كأف المخصصات المالية مف قبؿ ك ازرة التربية
كالتعميـ غير كافية لتغطية االحتياجات التشغيمية لممدارس.

كقد خرجت الدراسة بعدد مف التكصيات أىميا :إقرار نظاـ التمكيؿ الذاتي كتنمية المكارد الذاتية

بمدارس التعميـ العاـ ،لمديرم المدراس بصرؼ التمكيؿ الحككمي كفؽ ما يركنو مناسبان
الحتياجات مدارسيـ .

 -9دراسة الحديدي ( )2014بعنوان " واقع الممارسات اإلدارية لمديري المداس الثانوية
بمديرية غرب غزة في ضوء متطمباًت اإلدارة االستراتيجية "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى األطر الفكرية ك النظرية لئلدارة االستراتيجية كالتعرؼ إلى كاقع

الممارسات اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية بمديرية غرب غزة في ضكء متطمبانت اإلدارة

االستراتيجية مف كجية نظر المعمميف ك المعممانت  ،ك الكشؼ عف إمكانية تطبيؽ اإلدارة
االستراتيجية في تطكير الممارسات اإلدارية لمديرم المدارس الثانكية في مديرية غرب غزة ،
استخدـ الباحث المنيج الكصفي  ،ك تمثمت أداة الدراسة في االستبانة ك التي تككنت مف أربعة

محأكر ىي :ممارسة اتخاذ القرار  ،ممارسة االتصاؿ ك التكاصؿ  ،ممارسة تفكيض السمطة ،

ممارسة العبلقات اإلنسانية  ،مكزعة عمى ( )52فقرة  ،ك اشتممت عينة الدراسة عمى ()120

معممان ك معممة ،ممف يعممكف بالمدارس الثانكية بمديرية غرب غزة

كجاءت نتائج الدراسة عمى النحك التالي  :احتؿ محكر ممارسة اتخاذ القرار المرتبة األكلى بكزف

نسبي ( )%78.71ثـ تبله محكر االتصاؿ ك التكاصؿ بكزف نسبي ( ،)%78.07ثـ محكر
ممارسة تفكيض السمطة بكزف نسبي ( ،)%78.00ك اخي ار جاء محكر ممارسة العبلقات

اإلنسانية بكزف نسبي (.)%77.73

 -10دراسة الكحموت ( )2014بعنوان " درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
في محافظات غزة لمتخطيط اإلستراتيجي وعالقتو بإدارة الوقت لدييم "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة

لمتخطيط اإلستراتيجي كعبلقتو بإدارة الكقت لدييـ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج
الكصفي التحميمي ،كقاـ بتصميـ استبانتيف ،استبانة لمتخطيط اإلستراتيجي مككنة مف( )38فقرة،

74

الفصلىالثالث

كاستبانة إلدارة الكقت مككنة مف ( )23فقرة ،تككف عينة الدراسة مف ( )700معممان كمعممة،

كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

 أف درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث في محافظات غزة إلدارة الكقت قد بمغت( )76.59%بدرجة عالية .

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند معممي مدارس ككالة الغكث في محافظات غزة لدرجةممارسة إدارة الكقت تيعزل إلى متغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس فما دكف ،ماجستير فأعمى).
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند معممي مدارس ككالة الغكث في محافظات غزة لدرجةممارسة إدارة الكقت تيعزل إلى متغير سنكات الخدمة لصالح الذيف لدييـ سنكات خدمة  10سنكات
فأكثر كمف ثـ الذيف لدييـ سنكات خدمة أقؿ مف  5سنكات ك أخي انر لدييـ سنكات خدمة مف 5

إلى أقؿ مف  10سنكات .

 -11دراسة الحاج ( )2013بعنوان " درجة فعالية العمميات اإلشرافية وعالقتيا باإلدارة
االستراتيجية لدى مديري المدراس الثانوية بمحافظات غزة "

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى درجة فعالية العمميات اإلشرافية كعبلقتيا باإلدارة االستراتيجية

لدل مديرم المدراس الثانكية بمحافظات غزة  ،ك لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة اتبعت الباحثة
المنيج الكصفي التحميمي  ،ك قامت بتصميـ استبانتيف  ،تككنت االستبانة األكلى مف ( )33فقرة

مكزعة عمى مجاليف  ،ك االستبانة الثانية تككنت مف ( )47فقرة مكزعة عمى ( )5مجاالت ،

كطبقت الباحثة االستبانتيف عمى عينة الدراسة المككنة مف ( )390معممان ك معممة مف معممي

المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزة .

ك مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  :درجة فعالية العمميات اإلشرافية لمديرم المدارس

الثانكية مف كجية نظر معممييـ جاءت كبيرة  ،كدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لئلدارة
االستراتيجية مف كجية نظر معممييـ جاءت كبيرة .

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات معممي المدارس الثانكية
بمحافظات غزة لدرجة فعالية العمميات اإلشرافية لدل مديرم مدارسيـ كبيف متكسط تقديراتيـ

لدجة ممارسة االستراتيجية لدييـ

كأكصت الباحثة بالتالي  :ضركرة تشجيع مدير المدرسة المعمميف عمى إجراء البحكث اإلجرائية

التي تتعمؽ بالمشكبلت التي يكاجيكنيا أثناء قياميـ بالعممية التعميمية كالتي تمبي حاجاتيـ
التدريسية  ،أعداد برامج تدريبية لمديرم المدارس تمكنيـ مف زيادة مياراتيـ في صياغة رؤية
تحتكل عمى قدر مف التحدم المتكاصؿ ؛ ك لتمكنيـ مف مكاكبة االتجاىات المعاصرة .
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 -12دراسة القاسم ( )2013بعنوان " أثر الخصائص الريادية في تبني التوجيات
االستراتيجية لممديرين في المدارس الخاصة في عمان "

ىدفت الدراسة إلى بياف أثر الخصائص الريادية في تبني التكجيات االستراتيجية لممديريف في

المدارس الخاصة في عماف  ،تككنت عينة الدراسة مف كافة المديريف ك رؤساء األقساـ العامميف
بالمدارس الخاصة الكاقعة ضمف العاصمة األردنية عماف  ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي

التحميمي لجمع البيانات  ،كاستخدمت الباحثة االستبانة ك التي تككنت مف ( )39فقرة  ،ك مف أىـ
نتائج الدراسة :

 كجكد أثر ذم داللة إحصائية لمخصائص الريادية في تبني التكجيات االستراتيجية لممدارسالخاصة في عماف .

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمخصائص الريادية لممديريف بداللة أبعادىا في المدارسالخاصة في مدينة عماف تعزل الختبلؼ عدد سنكات الخبرة ك المركز الكظيفي.

كقد أكصت الدراسة بالتأكيد عمى الخصائص الريادية المبحكثة بغية تعزيز ك نشر ركح

اإلبداع لدل المديريف فييا.

 -13دراسة حنا ( )2012بعنوان " متطمبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية من وجية نظر
اعضاء الييئة التعميمية في كمية التربية بجامعة دمشق(دراسة ميدانية)"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى آراء أعضاء الييئة التعميمية في أىمية متطمبانت اإلدارة االستراتيجية

في كمية التربية بدمشؽ  ،كامكانية تطبيؽ ىذه المتطمبانت في كميتيـ ؛ لمعالجة مشكمة البحث.

استخدـ الباحث المنيج الكصفي لمبلئمتو ىذه الدراسة  ،كاشتممت عينة الدراسة عمى ()132
عضك ىيئة تعميمية  ،كاستخدـ استبانة احتكت ( )72متطمبان  ،كاحتكت االستبانة عمى أربعة

مجاالت ىي (متطمبانت عامة لئلدارة االستراتيجية  ،متطمبانت صياغة االستراتيجية  ،متطمبانت

تطبيؽ االستراتيجية  ،متطمبانت تقكيـ االستراتيجية) .

كبينت نتائج البحث أف أىمية متطمبانت اإلدارة االستراتيجية حصمت عمى تقدير عاؿ لدل إجابات

أعضاء الييئة التعميمية في كمية التربية بجامعة دمشؽ  ،كما بينت كجكد فركؽ دالة إحصائيان
تبعان لممتغيرات التالية (نكع العمؿ  ،المؤىؿ العممي  ،الخبرة)  ،كقد كشفت النتائج أيضان أف

إمكانية تطبيؽ متطمبانت اإلدارة االستراتيجية حصمت عمى تقدير متكسط  ،كما كجدت فركؽ في

أىمية متطمبانت اإلدارة االستراتيجية ك في إمكانية التطبيؽ  ،كما قدـ الباحث مقترحات منيا أف
تتبنى كمية التربية بجامعة دمشؽ اإلدارة االستراتيجية كأداة مف ادكات التغيير في تطكير العمؿ

اإلدارم.
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 -14دراسة المصري ( )2011بعنوان " درجة

ممارسة مديري المدارس الثانوية في

محافظات غزة لمتخطيط االستراتيجي وعالقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيم "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة لمتخطيط

االستراتيجي كعبلقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيـ  ،ك لتحقيؽ أىداؼ الدراسة
اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ،ك قاـ بتصميـ استبانتيف :استبانة لمتخطيط االستراتيجي

مككنة مف ( )61فقرة  ،كاستبانة لمثقافة التنظيمية مككنة مف ( )39فقرة  ،ك قد تكصمت الدراسة

إلى النتائج التالية  :أف درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لمتخطيط االستراتيجي كانت كبيرة،
كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف جميع أبعاد مقياس التخطيط االستراتيجي

كأنماط الثقافة التنظيمية .

ك مف أىـ تكصيات الدراسة  :أنشاء كحدة لمتخطيط االستراتيجي في كؿ مدرسة تشمؿ أعضاء

الييئة التدريسية ك ي أرسيا مدير المدرسة  ،التكسع في الدكرات التدريبية المقدمة لمديرم المدارس

لتطكير أدائيـ المدرسي ك االستفادة مف خبرات ك ابداعات مديرم المدارس المتميزيف مف خبلؿ

إقامة الندكات كالمحاضرات ككرش العمؿ مف قبؿ المسؤكليف حكؿ الثقافة التنظيمية كأثرىا في
تحقيؽ التميز اإلدارم .

 -15دراسة الموسى ( )2011بعنوان " تنمية اإلبداع اإلداري لدى قيادات المدارس الثانوية
الحكومية لمبنات في محافظة االحساء بالمممكة العربية السعودية  :رؤية استراتيجية مقترحة "

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكقكؼ عمى أىـ عكامؿ البيئة الداخمية ك الخارجية لممدرسة
الثانكية الحككمية كالتي تؤثر في قدرة القيادات اإلدارية عمى اإلبداع اإلدارم  ،ك ذلؾ باإلضافة

إلى بناء كصياغة رؤية استراتيجية مبلئمة لتنمية اإلبداع لدل القيادات المدرسية بمحافظة
اإلحساء بالمممكة العربية السعكدية ،كاعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي مع االستعانة
بأسمكب التحميؿ االستراتيجي لتحديد أىـ عناصر القكة كالضعؼ في البيئة الداخمية لممدرسة ،
كالفرص كمراجعة التيديدات عمى اإلبداع في بيئتيا الخارجية  ،كما اعتمدت الدراسة الميدانية

عمى أداة االستبانة ك التي تـ تطبيقيا عمى مجتمع الدراسة ك الذم اشتمؿ عمى جميع المدارس

الثانكية الحككمية لمبنات في اإلحساء  ،حيث كصؿ عدد االستبانات الصحيحة إلى

()101استبانة لممدي ارت كالمساعدات  ،كتكصمت الدراسة إلى أىـ النتائج  :ىناؾ حاجة متزايدة
لبلىتماـ ببناء قدرات القيادات عمى اإلبداع اإلدارم لمكاجية جميع أنكاع المستجدانت المجتمعية
ك التكنكلكجية المؤثرة عمى البيئة المدرسية ك التعميمية  ،كطرحت الدراسة رؤية استراتيجية ترتكز

عمى عناصر إدارية ك تنظيمية يمكف مف خبلليا صياغة الخيارات ك البدائؿ االستراتيجية لتنمية

اإلبداع اإلدارم لدل القيادات المدرسية.
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 -16دراسة العامودي ( )2011بعنوان " درجة توافر متطمباًت التخطيط االستراتيجي
المدرسي و درجة أىميتيا وذلك من وجية نظر الييئة التعميمية في المرحمة الثانوية بمدينة
مكة المكرمة "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى بياف درجة أىمية تكفر القيادات الفاعمة إلنجاح التخطيط
االستراتيجي المدرسي ك بياف درجة أىمية عناية المدرسة في مراحؿ بناء الخطة االستراتيجية
حتى تحقؽ النجاح عند التنفيذ  ،كفقان لمتغيرات العمؿ الحالي  ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة

،عدد الدكرات التدريبية  ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي  ،ك قاـ الباحث بتطبيؽ أداة

الدراسة ك ىي االستبانة عمى عينة الدراسة المككنة مف ( )54مدي انر ( )96كنائب مدير )62( ،

مرشدا ( )304معممان .

ك قد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية  :أف تكافر القيادة الفاعمة لو أىمية عالية جدان إلنجاح

التخطيط االستراتيجي المدرسي  ،كأف نشر ثقافة الجكدة لو أىمية عالية في أنجاح التخطيط
االستراتيجي المدرسي .

 -17دراسة القرشي ( )2011بعنوان " المشاركة المجتمعية المطموبة لتطوير اداء المدارس
الثانوية الحكومية بمحافظة الطائف "

ىدفت الدراسة الكشؼ عف المشاركة المجتمعية المطمكبة لتطكير أداء إدارات المدارس الثانكية

الحككمية ،ك تمكيؿ المدارس الثانكية الحككمية ،ك تكفير فرص التنمية المينية لمعممي المدارس
الثانكية الحككمية ،تـ اتباع المنيج الكصفي المسحي في ىذه الدراسة ،تككف مجتمع الدراسة
النيائي مف ( )229مدي انر كمشرفنا تمثمت أداة الدراسة في استبانة مككنة مف أربعيف عبارة
تمحكرت حكؿ أىداؼ الدراسة.
تكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 المشاركة المجتمعية لتطكير أداء المدارس الثانكية الحككمية في مجاالت  :تطكير إداراتالمدارس الثانكية الحككمية ،كتمكيؿ المدارس الثانكية الحككمية ،كرفع المستكل التحصيمي

لطبلب المدارس الثانكية الحككمية ،كربط خريجي المدارس الثانكية الحككمية بسكؽ العمؿ،

-

مطمكبة بدرجة عالية.

المشاركة المجتمعية لتطكير أداء المدارس الثانكية الحككمية في مجاؿ تكفير فرص التنمية

المينية لمعممي المدارس الثانكية الحككمية ،مطمكبة بدرجة متكسطة.

 -المشاركة المجتمعية المطمكبة لتطكير أداء المدارس الثانكية الحككمية تبعان لمتغير المؤىؿ

العممي (بكالكريكس ،دراسات عميا) ككانت لصالح الذيف كاف مؤىميـ دراسات عميا ،اصحاب
الخبرة الكبيرة.
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ك مف أىـ تكصيات الدراسة:

 -ضركرة العمؿ عمى تفعيؿ المشاركة المجتمعية مف خبلؿ اعتماد المشاركة المجتمعية ،كخاصة

أكلياء أمكر الطبلب في المجاف المدرسية ،عمى أف تككف المشاركة في جميع المجالس اإلدارية
لتفعيؿ دكرىـ في تطكير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانكية ،كتقديـ الحمكؿ كالمقترحات.

-العمؿ عمى فتح قنكات اتصاؿ مع المجتمع المحيط مف خبلؿ التكاصؿ مع جميع مؤسسات

المجتمع الحككمية كالخاصة كاالستفادة منيا بما يخدـ اإلدارة في المدارس الثانكية.

 -18دراسة شحادة ( )2008بعنوان " واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعميم في
محافظات قطاع غزة في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية وسبل تطويرىا "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة الممارسات اإلدارية لمديرم التربية كالتعميـ في ضكء معايير

اإلدارة االستراتيجية ،كالكشؼ عف فركؽ متكسط درجات تقديرات المشرفيف التربكييف كرؤساء
األقساـ لمستكل الممارسات اإلدارية في ضكء معايير اإلدارة االستراتيجية ،كاقتراح سبؿ لتطكير

الممارسات اإلدارية لمديرم التربية كالتعميـ التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي في محافظات
غزة ،كاستخدـ الباحث استبانة لمتعرؼ عمى كاقع الممارسات اإلدارية كبمغ عدد فقراتيا ( )83فقرة

مقسمة عمى ثبلث مجاالت ،كاستخدـ الباحث اإلحصائيانت الكصفية كاختبارات لعينتيف كتحميؿ

التبايف األحادم لئلجابة عمى فرضيات الدراسة
كمف ىـ النتائج التي تكصمت إلييا:

 -1يمارس مديرك التربية كالتعميـ عمميات تصميـ االستراتيجية كميارات تنفيذ االستراتيجية
كالتقكيـ كالرقابة بدرجة متكسطة.

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة تعزل لسنكات
الخدمة كالمؤىؿ العممي كالجنس.

كمف أىـ تكصيات الدراسة:

 -1تحديد غايات المديرية كأىدافيا في ضكء الرؤية المستقبمية الشاممة.
 -2التأكيد عمى ضركرة متابعة الرؤية االستراتيجية مع الرسالة.

 -3كضع بدائؿ استراتيجية تعزز جكانب القكة في المديرية كأخرل لمعالجة نقاط الضعؼ فييا.

 -4تحديد البدائؿ التي يمكف أف تستثمر الفرص المتاحة في البيئة الخارجية كتمؾ التي تجذب
التيديدات كالمخاطر التي تظير في البيئة الخارجية.
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 -19دراسة بمواني ( )2008بعنوان " دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس
الحكومية في محافظات شمال فمسطين ومعيقاتيا من وجية نظر مديرييا"

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى دكر اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس

الحككمية في محافظات الضفة الغربية

كقد تككنت عينة الدراسة مف( )215مدي انر كمديرة،

كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي الجمع البيانات مف مجتمع الدراسة ،كقد قامت الباحثة بأعداد

استبانو تككنت مف ( )39فقرة كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

كبير جدان بنسبة  ، %86.7أف مجاؿ اإلدارة
 -1أف مجاؿ المعمـ في تنمية اإلبداع كاف نا
كبير بنسبة  ،%75أف مجاؿ المجتمع المحمي في تنمية
المدرسية في تنمية اإلبداع كاف نا

كبير
كبير بنسبة  ،%70.4أف مجاؿ البيئة المدرسية في تنمية اإلبداع كاف نا
اإلبداع كاف نا
بنسبة( ، )%70.4أف مجاؿ المناىج التعميمية في تنمية اإلبداع كاف متكسطا
بنسبة( )%68.1ك أف الدرجة الكمية إلجابات عينة الدراسة نحك األسئمة المتعمقة بدكر

اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحككمية في محافظات الشماؿ كمعيقاتيا مف
كجية نظر مديرييا ،بمغت( ،)% 76.4كىذا يدؿ عمى نسبة مكافقة كبيرة مف التكصيات

الدراسة  :ضركرة تطكير المناىج التعميمية ،كتضمينيا ما يدعك إلى تنمية اإلبداع ،كضركرة
تكفير مجمكعة مف التسييبلت المادية كالمعنكية في البيئة المدرسية.

 -20دراسة الحوراني ( )2007بعنوان " تحديد االحتياجات التدريبية لمقيادات التربوية في

ضوء مفاىيم اإلدارة االستراتيجية الحديثة و تقنياتيا لمواجية تحديات القرن الحادي و

العشرين في األردن "

ىدفت الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمقيادات التربكية في ضكء مفاىيـ اإلدارة

االستراتيجية الحديثة ك تقنياتيا لمكاجية تحديات القرف الحادم ك العشريف في األردف  ،كما
ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف االحتياجات التدريبية  ،ك بيف المتغيرات األكثر شيكعان في ىذا

المجاؿ  ،ك استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي  ،ك تككف مجتمع الدراسة مف جميع
القادة التربكييف ممف ىـ بكظيفة مدير تربية ك تعميـ البالغ عددىـ ()36مدي انر ،ك رؤساء االقساـ

البالغ عددىـ ( )372رئيسان  ،ك مديرم المدارس البالغ عددىـ ( )6631قياديا مف التعميـ

الحككمي ك الخاص ،ك اختيرت عينة عشكائية مف مديرم المدارس ك مدي انرتيا ،ك بمغ عددىـ

( ، )940ك لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتطكير استبانة مككنة مف ( )75فقرة مكزعة
عمى أربعة مجاالت.
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ك مف أبرز نتائج الدراسة  :أف كاقع تحديد االحتياجات التدريبية لدل القيادات التربكية جاء

بنسب متكسطة لجميع مجاالت الدراسة  ،مما يمكنيـ مف أداء أعماليـ عمى الكجو المطمكب ،

ضركرة صياغة استراتيجية كاضحة لممدرسة تتكامؿ مع االستراتيجية العامة  ،متضمنة الغايات
التي تريد اإلدارة االستراتيجية تحقيقيا كالرؤية المستقبمية لدكرىا  ،ضركرة أعداد دك ارت تدريبية

لممديريف حكؿ مبادئ اإلدارة االستراتيجية ك التخطيط االستراتيجي.

 -21دراسة الدىدار ( )2006بعنوان " العالقة بين التوجو االستراتيجي لدى اإلدارة العميا
في الجامعات الفمسطينية وميزاتيا التنافسية – دراسة ميدانية عمى جامعات غزة "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تحميؿ العبلقة بيف متغيرات التكجو االستراتيجي (التخطيط
االستراتيجي – معدالت االبتكار كالتغيير التكنكلكجي – التحسف المستمر – االىتماـ بالعنصر

البشرم) كمتغيرات مستقمة ،كبيف اكتساب الميزة التنافسية ،كما ىدفت التعرؼ إلى حقيقة التكجو
االستراتيجي لدل اإلدارة العميا في المؤسسات الجامعية في قطاع غزة ،كمحاكلة تحسيف قدراتيـ
في استغبلؿ المكارد التي تمتمكيا المؤسسة لتحقيؽ أىدافيـ االستراتيجية ك مساعدة اإلدارة العميا

في تطكير أدائيا كمياراتيا ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي بدراستو ،كقد اعتمدت الدراسة

االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كطبقت عمى ( )165مف العامميف في اإلدارة العميا في الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة.

كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:

 أف ( )%50مف حجـ العينة يتفقكف عمى أف مفيكـ التخطيط االستراتيجي كاضح لدل اإلدارةالعميا لمجامعات الفمسطينية.

 -أظيرت نتائج الدراسة أف ( )%60.2فردان تكافقكا عمى كجكب أف تنظر اإلدارة العميا إلى الجكدة

عمى أنيا نظاـ متكامؿ يقكـ في جكىره إلى التكجو نحك الطمبة كتحقيؽ رغباتيـ كاشباع

حاجاتيـ.

 أظيرت الدراسة أف ( )%61مف مجتمع الدراسة يؤكد عمى اإلدارة العميا أف تعمؿ عمى خمؽ بيئةمناسبة لتطبيؽ الجكدة الشاممة لمكصكؿ إلى التمييز.

 أظيرت نتائج الدراسة أف ( )%55.1مف حجـ العينة يككمكف القياـ بالتخطيط االستراتيجيلمجأف استشارية خارجية.

 -كمف أىـ التكصيات التي تكصمت إلييا الدراسة:

 زيادة اىتماـ اإلدارة العميا في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة بالتكجو االستراتيجي كمتغيراتوالمختمفة  ،حتى تحقؽ قدراتيا عمى التنافس.
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 تشجيع اإلدارة العميا بالجامعات الفمسطينية في غزة عمى االىتماـ بمكضكع التخطيطاالستراتيجي ،كاستخداماتو  ،كذلؾ لضماف تحقيؽ الميزة التنافسية.

 زيادة كتعميؽ التعاكف بيف اإلدارات العميا لمجامعات المختمفة في قطاع غزة  ،لزيادة كفاءةالتعميـ العالي في فمسطيف.

 أف تعتمد إدارة الجامعة عمى أساليب كأدكات عممية لتحسيف الخدمات المقدمة لممكظفيف كالطمبةكبشكؿ مستمر.

 ضركرة األخذ بتنفيذ الخطط االستراتيجية المكجكدة لدل اإلدارات العميا في الجامعات مف قبؿكافة العامميف في الجامعة ،لتحقيؽ الميزة التنافسية.

 -22دراسة المناعمة ( )2005بعنوان " دور اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية
والمدارس الحكومية والخاصة في محافظات غزة في تحسين العممية التعميمية – دراسة مقارنة"
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى دكر اإلدارة المدرسية في المدارس الحككمية كالخاصة في

تحسيف العممية التعميمية في محافظات غزة ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كأما
عينة الدراسة فقد تككنت مف ) (400معممان كمعممة مف معممي المدارس الحككمية كالخاصة

التابعة لمديريتي التربية التعميـ في غزة كخانيكنس ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بأعداد

استبانة مككنة مف ) (60فقرة ،مكزعة عمى خمسة مجاالت ىي :مجاؿ الشئكف اإلدارية كالمالية،

المنياج الدراسي ،النمك الميني لممعمميف ،شئكف الطمبة ،تقكيـ العمؿ المدرسي.
كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 أف معظـ مديرم المدارس الحككمية ليـ دكر كبير في تحسيف العممية التعميمية ،أما بالنسبةلممجاالت :فقد حصؿ مجاؿ الشئكف اإلدارية كالمالية عمى نسبة مئكية مقدارىا)، (80.85 %
أما مجاؿ شئكف الطمبة حصؿ عمى نسبة مئكية مقدارىا) ، (77.76 %كمجاؿ تقكيـ العمؿ

المدرسي حصؿ عمى نسبة مئكية مقدارىا) ،) 75.98 %كمجاؿ النمك الميني لممعمميف حصؿ
عمى نسبة مئكية مقدارىا) ، (74.43 %فأما مجاؿ المنياج الدراسي حصؿ عمى نسبة مئكية

مقدارىا

ك ىي نسبة كبيرة() ،73.75 %كىذا يدؿ عمى الدكر الكبير الذم تقكـ بو اإلدارة

المدرسية في المدارس الحككمية كالخاصة في تحسيف العممية التعميمية.
أوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 زيادة االىتماـ بالدكرات التدريبية لمديرم المدارس قبؿ العمؿ كأثناءه ،كتعريفيـ بالمستجدانتالجديدة في التعميـ كخاصة في مجاؿ اإلدارة المدرسية ،حتى يكاكب المديركف التطكر

المستمر الذم يشيده العالـ اليكـ في جميع المجاالت كخاصة التربية كالتعميـ ،لذلؾ ال بد مف

82

الفصلىالثالث

مكاصمة تدريب ىذه القيادات المدرسية حتى تستطيع المكائمة بيف متطمبانت إدارة المدرسة
كبيف المتغيرات المحمية كالعالمية.

(ب) الدراسات األجنبية :

ك تعرضيا الدراسة عمى النحك التالي :
 -23دراسة مارغريت  )2012( Margaret Millerبعنوان " التحقق من مدى تأثير رسالة

المدرسة عمى التخطيط التنموي لممدرسة "
“An invest go on into the impact of mission statement on school
”development planning
اليدؼ الرئيسي مف ىذه الدراسة ىك اختبار مدل االعتقاد بأف التخطيط التنمكم المدرسي

يككف أكثر فاعمية عندما يرتبط بكثيقة مكتكبة بكضكح تـ كضعيا بالتعاكف فيما بيف جميع
العامميف كالتي تعبر عف القيـ كالمعتقدات في المدرسة ،كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي
في ىذه الدراسة ،حيث تـ استخداـ استبانة بطريقة التعبئة كجيا لكجو ،ككذلؾ تـ إجراء العديد مف

المقاببلت.

كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج كالتكصيات أىميا:

 كضكح العبارات المكضكعية في المدارس كالرؤية كالرسالة لجميع العامميف. كضكح الرؤية كالرسالة لممكظفيف الجدد قبؿ كأثناء تعيينيـ في المدرسة ،بحيث تعزز لدييـالقدرة عمى العمؿ كفقيا.

 كقد أكصت الدراسة بضركرة استمرار تطكير الخطة االستراتيجية المكضكعة مع ضركرةإشراؾ العامميف في كضع أبعاد الخطة االستراتيجية.

 -24دراسة فيشر  )2010( Fisherبعنوان " عرض الخطة الخمسية لممدارس من منظور

التخطيط االستراتيجي في بعض مدارس مقاطعات فرجينيا الغربية "
School improvement from the central office : Aview of the five year
school system strategic planning process in selected West Virginia
counties
ىدفت الدراسة غمى كصؼ ك تطكير الخطة االستراتيجية العممية في مقاطعات مختارة  ،ك

استخدـ الباحث دراسة الحالة عمى مجمكعة مف مدراء المدارس  ،ك تكصؿ الباحث إلى  :أف
تحقيؽ الخطط اإللزامية لتحسيف المدرسة يأتي مف خبلؿ أربع أسس تتمثؿ في النظاـ  ،فيي

عممية شاممة أيضان مف حيث كصؼ األدكار القيادية المشتركة  ،التخطيط االستراتيجي يؤدم إلى
تحسيف مستكل الطبلب ك المدرسة كأداء المدرسة بشكؿ عاـ  ،كأف التخطيط االستراتيجي
يساعد عمى بناء ك تكافؽ اآلراء ك اتخاذ الق اررات .
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 -52دراسة تشن  )2008( Chenبعنوان " القيادة االستراتيجية واإلصالح المدرسي في
تايوان "

Strategic leadership and school reform in Taiwan
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى اكتشاؼ النزاعات التي كاجيت مديرم المدارس في تايكاف،

كلتسييؿ إصبلح المدارس بتحميؿ ممارسات القيادة االستراتيجية كاإلبداعية التي عممت عمى
تحسيف كتطكير المدارس ،قاـ الباحث بدراسة حالة المدارس الثانكية ك التي استغرقت ثبلث

سنكات ،كاف ىدفيا تكضيح كيؼ يمكف لمحاكالت القيادة أف تحرؾ المدارس تجاه أنجاز تغيير

متكازف ،كتـ تحميؿ ثبلثة مبادرات لبرنامج المدرسة مف أجؿ تكضيح العبلقة بيف الديناميكية كبيف
ممارسات القيادة االستراتيجية كىدفت إلى إصبلح المدرسة كتطكيرىا ،كقدر أجرل الباحث مقاببلت
مع مدير مدرسة ك ( )15مشارؾ أخر كقد تكصؿ الدراسة إلى عدد مف نتائج أىميا:

 أظيرت نتائج الدراسة أربع مكضكعات لمقيادة االستراتيجية في التعامؿ مع النزاعات التي صاحبتاإلصبلح المدرسي في تايكاف ،كىي  :القيـ التربكية  ،اإلطار الزمني لمتغيير  ،بناء القدرات ،

إشراؾ المجتمع المحمي.

 -26دراسة ديفيز  ) 2007( Daviesبعنوان " من خطط المدرسة التطويرية إلى اطار

التخطيط االستراتيجي "
From School Development Plans to Strategic Planning Framework
ىدفت الدراسة إلى التأكيد عمى أف طرؽ التخطيط التقميدية لـ تعد تخدـ المدارس  ،كما

تؤكد عمى أىمية كجكد طريقة جديدة أماـ القيادات  ،كادارات المدارس لمكاجية التحدم في األلفية
الجديدة ،ك تتمثؿ ىذه الطريقة في مفيكـ تكجو استراتيجي يتمحكر في نمكذج جديد لمتخطيط ،
يحؿ محؿ االطار المحدكد لمتخطيط التطكيرم لممدرسة  ،مكضحا أف التكجيات االستراتيجية

لممدرسة تتمثؿ في  :إيجاد تكقعات عالمية  ،ك مستقبؿ ناجح  ،ربط المدرسة بالبيت مف خبلؿ
تطكير المجتمع المحمي  ،تكفير التعميـ المبني عمى استخداـ التكنكلكجيا لكؿ طالب  ،بناء قيادة

جديدة مف خبلؿ الييئة التدريسية  ،ك تصميـ ك تطبيؽ مؤشرات ك دالئؿ أداء دقيقة مف خبلؿ
استخدـ نظاـ الرقابة ك المحاسبة  ،ك قد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ،حيث كضح

الفرؽ بيف التخطيط التقميدم ك التخطيط االستراتيجي الذم يحمؿ األنشطة الكثيرة في عدد مف
المجاالت االستراتيجية تتمحكر حكؿ الغرض األساسي لممدرسة  ،ك ىك مخرجات التعميـ  ،ك

التعمـ ثـ الترتيبات اإلدارية  ،ك كؿ ذلؾ يقع ضمف إطار زمني محدد  ،ك فيما يتعمؽ بالقيادة في

المدارس  ،فأف التخطيط االستراتيجي يعتبر أداة لقياس مدل تطكر األداء الفردم مع مراعاة
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التركيز عمى األىداؼ السنكية كالحكـ عمييا أما بالنجاح أك الفشؿ  ،ك قد استخدـ الباحث نمكذج

(ديفيزك اليسكف  )Davies& Ellison 1999الذم يكضح نماذج الخطط اإلجرائية .

 المحور الثاني :الدراسات المتعمقة بقيادة التغيير.

يعرض ىذا المحكر الدراسات العربية ثـ األجنبية المتعمقة بقيادة التغيير ،كقد بمغ عددىا ( )25

دراسة.

(أ) الدراسات العربية:
كتعرضيا الدراسة عمى النحك التالي:

 -1دراسة خطاب ( :)2015بعنوان "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمقيادة

التكنولوجية و عالقتيا بدرجة قيادة التغيير في مدارسيم من وجية نظر المعممين في العاصمة

عمان "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية لمقيادة التكنكلكجية ك عبلقتيا

بدرجة قيادة التغيير في مدارسيـ مف كجية نظر المعمميف في العاصمة عماف  ،ك قد تككنت
عينة الدراسة مف ( )370معممان ك معممة  ،تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية النسبية مف

المدارس الثانكية الحككمية ك الخاصة ،كقد اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،ك قد
استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا  :أف درجة ممارسة

مديرم المدارس الثانكية لقيادة التغيير في مدارسيـ مف كجيو نظر المعمميف في العاصمة عماف

كانت مرتفعة  ،ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية
لقيادة التغيير في مدارسيـ مف كجيو نظر المعمميف في العاصمة عماف تبعان لمتغيرات الجنس ك

المؤىؿ العممي ك الخبرة ك السمطة المشرفة  ،كمف تكصيات الدراسة  :إتاحة الفرصة لممديريف
لقيادة التغيير في مدارسيـ  ،كىك ما سينعكس أثره عمى تحسيف البيئة المدرسية .

 -2دراسة الزىراني  ،نوره ( )2015بعنوان " متطمبات تطبيق إدارة التغيير في اإلدارة

المدرسية لدى مدي ارًت المدارس المتوسطة و الثانوية بمدينة مكة المكرمة "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى المتطمبانت اإلدارية كالفنية ككذلؾ المتطمبانت اإلنسانية البلزمة لتطبيؽ

إدارة التغيير لدل مدي انرت المدارس المتكسطة كالثانكية بمدينة مكة المكرمة مف كجيو نظرىف ،
كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي  ،كاستخدمت الباحثة االستبانة لجمع المعمكمات ،

ك تككنت عينة الدراسة مف ( )103مديرة مدرسة متكسطة ك ثانكية حككمية بمدينة مكة المكرمة

 ،تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج  :أف درجة متطمبانت تطبيؽ إدارة التغيير في اإلدارة المدرسية

لدل مدي انرت المدارس المتكسطة ك الثانكية بمدينة مكة المكرمة كانت كبيرة جدان سكاء في الدرجة
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اإلجمالية أك في درجة المتطمبانت اإلدارية كالفنية كاإلنسانية كؿ عمى حده  ،ك مف أىـ التكصيات
الدراسة  :كضع آليات لتطبيقيا مع التأكد عمى أىمية اعتماد خطة التغيير السنكية ضمف أعماؿ

المدي انرت ك تدريبيف عمى أعدادىا  ،ك تحديد المسؤكليات كاألدكار داخؿ المدرسة بطريقة
كاضحة.

 -3دراسة العدوان ( )2015بعنوان " نمط القيادة التحويمية لمديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة البمقاء و عالقتو بمستوى التغيير التنظيمي في مدارسيم من وجيو نظر

المعممين"

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية في محافظة البمقاء

لنمط القيادة التحكيمية ك عبلقتو مستكل التغيير التنظيمي في مدارسيـ مف كجية نظر المعمميف،

ك تككنت عينة الدارسة مف( )357معممان ك معممة  ،تـ اتباع المنيج الكصفي التحميمي ،ك تـ

استخداـ االستبانة لجمع البيانات.

ك تـ التكصؿ لمنتائج التالية  :أف مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية في محافظة

البمقاء لنمط القيادة التحكيمية كاف متكسطا مف كجيو نظر المعمميف  ،أف مستكل ممارسة التغيير
التنظيمي في المدارس الثانكية الحككمية في محافظة البمقاء كاف متكسطان مف كجيو نظر

المعمميف  ،كجكد عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية

الحككمية في محافظة البمقاء لنمط القيادة التحكيمية مستكل التغيير التنظيمي في مدراسيـ .

كمف أىـ التكصيات  :تنظيـ دكرات تدريبية ككرش عمؿ لمديرم المدارس الثانكية الحككمية في

محافظة البمقاء عف التغيير التنظيمي كأىميتيا في العمؿ اإلدارم التربكم .

 -4دراسة األغا ( )2013بعنوان " درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة
لمتفويض اإلداري و عالقتيا بإدارة الوقت لدييم من وجية نظر نوابيم "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكيض
اإلدارم كعبلقتيا بإدارة الكقت لدييـ مف كجية نظر نكابيـ  ،ككذلؾ بياف أثر المتغيرات (الجنس،
سنكات الخدمة  ،المؤىؿ العممي) عمى متكسطات تقديرات نكاب المديريف لمعبلقة بيف درجة

ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لمتفكيض اإلدارم كادارة الكقت لدييـ  ،ك تككنت

العينة مف ( )134نائبان ك نائبة في المدارس الثانكية  ،اتبعت الباحثة المنيج الكصفي  ،ك
استخدمت الباحثة االستبانة لجمع معمكمات لمدراسة ك تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
 -أف إدارة الكقت لدم المديريف كانت بدرجة كبيرة بنسبة (.)%83.73
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 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات نكاب مديرم المدارس الثانكيةإلدارة الكقت تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات نكاب مديرم المدارس الثانكيةإلدارة الكقت تعزل لمتغير سنكات الخدمة أك لممؤىؿ العممي .

مف أىـ تكصيات الدراسة  :تطكير الجانب اإلنساني في العبلقات المدرسية بما يساعد عمى
تكفير مناخ إيجابي يكفؿ اتخاذ ق اررات حكيمة مستندة إلى عممية التفكيض اإلدارم مما يعزز

إدارة كقت المديريف  ،كتطكير ميارات إدارة الكقت لمديرم المدارس الثانكية بشكؿ عاـ مف خبلؿ
الدكرات ك البرامج االثرائية  ،إضافة إلى البعثات لبلستفادة مف خبرات الدكؿ المتقدمة.

 -5دراسة العبادي ( )2013بعنوان " درجة ممارسة ميارات االتصال الفعال لدى مديري
المدارس في لواء األغوار الشمالية "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدل مديرم المدارس في

لكاء األغكار الشمالية  ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث االستبانة مككنة مف ( )47فقرة ،

تككنت عينة الدراسة جميع مديرم المدارس في لكاء األغكار الشمالية ك بمغت ( )66مدي انر ك

مديرة  ،كتـ استخداـ المنيج الكصفي ك مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :

 درجة ممارسة ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدل مديرم المدارس الحككمية حسب تقديرات مديرمالمدارس ك لمختمؼ المجاالت كانت كبيرة .

 ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المتكسطات الحسابية لدرجة ممارسة ميارات االتصاؿ الفعاؿككؿ كمجاالتو لدل مديرم المدارس تعزل لمتغيرم الجنس  ،المرحمة التعميمية .

 -6دراسة الزىراني ( )2013بعنوان " الكفايات المينية لقيادة التغيير لدى مدارس التعميم العام
الحكومي في مدينة مكة المكرمة دراسة ميدانية من وجيو نظر المعممات و الموجيات

اإلدارياًت "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل تكفر الكفايات المينية لقيادة التغيير لدل مدي انرت مدارس

التعميـ العاـ الحككمي بمدينة مكة المكرمة مف كجيو نظر المعممانت ك المكجيات اإلداريانت  ،ك

التعرؼ إلى المقكمات المطمكبة لتفعيؿ كجكد الكفايات المينية لقيادة التغيير لدل مدي انرت مدارس
التعميـ العاـ الحككمي بمدينة مكة المكرمة مف كجيو نظر عينة الدراسة  ،ك استخدمت الباحثة

المنيج الكصفي المسحي في تطبيؽ االستبانة عمى المشرفات ك اإلداريانت في مكاتب اإلشراؼ
التربكم في مكة المكرمة ك عددىف ( )41مشرفة ك عينة عشكائية طبقية مف معممات التعميـ

العاـ  ،كبمغ عددىف( )411معممة مف جميع المراحؿ  ،ك مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا
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الدراسة  :كجكد نسبة متكسطة مف الكفايات المينية لقيادة التغيير لدل مدي انرت مدارس التعميـ

العاـ الحككمي بمدينة مكة المكرمة  ،ك أىمية كجكد بعض المقكمات المطمكبة لتفعيؿ الكفايات
المينية لقيادة التغيير لدل مدي ارت مدارس التعميـ العاـ الحككمي بمدينة مكة المكرمة  ،ك مف

أىـ التكصيات  :تحديد االحتياجات التدريبية لمدي ارت المدارس في مجاؿ التغيير ك قيادتو  ،ك

اإلفادة مف الجامعات لتقديـ النصح ك االستشارات إلدا ارت التعميـ فيما يخص مديرة المدرسة
كقائدة لمتغيير .

 -7دراسة شقورة ( )2012بعنوان  ":إدارة التغيير و عالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس الثانوية في محافظات غزة من وجيو نظر المعممين "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة

ألساليب إدراة التغيير ك عبلقتيا باإلبداع اإلدارم ك ذلؾ مف كجيو نظر المعمميف  ،ك استخدـ
الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ،ك تككنت عينة الدراسة مف( )522معممان ك معممة تـ
اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية  ،ك تـ استخداـ االستبانة لجمع البيانات  ،ك تكصمت

الدراسة إلى النتائج التالية  :درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية ألساليب التغيير في المدارس
جاءت جيدة  ،تبيف كجكد عبلقة مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة( ،)0.01بيف

جميع أساليب إدارة التغيير  ،ك درجتيا الكمية ك بيف جميع ميارات اإلبداع اإلدارم ك درجتو
الكمية .

ك أكصت الدراسة  :ضركرة تحسيف شركط اختيار مديرم المدارس  ،ك عدـ االكتفاء بسنكات

الخدمة أك المقابمة  ،بؿ مف األفضؿ أف يككف المتقدـ قد اجتاز دكرات في اإلدارة المدرسية

بنجاح  ،ضركرة إشراؾ العامميف بشكؿ أكبر في المكاقؼ اإلدارية المختمفة خاصة في صياغة

الرؤية المشتركة لممدرسة  ،ك تحديد أىدافيا مما ينمي لدييـ المسئكلية تجاه ما يحدث في
المدرسة  ،كيخمؽ جكا مف األلفة ك الركح المعنكية العالية في العمؿ.

 -8دراسة المطرفي ( )2012بعنوان " فعالية أساليب اال تصال اإلداري ومعوقاتيا لدى مديري
المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة من وجيو نظر المعممين"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة فعالية أساليب االتصاؿ اإلدارم لدل مديرم المدارس االبتدائية

في مدينة مكة المكرمة مف كجيو نظر المعمميف  ،كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي  ،ك استخدـ
االستبانة كأداة لجمع المعمكمات كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :

-

أف مديرم المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة يدرككف أىمية آراء المعمميف مف خبلؿ

إشراكيـ في النقاش أثناء االجتماعات.
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 أبرز أساليب االتصاؿ المستخدمة لدل مديرم المدراس االبتدائية في مدينة مكة ىيالمقاببلت المباشرة بالمعمميف.

أكصت الدراسة بأىمية :

تكعية مديرم المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة بعدـ المبالغة في السرية ألعماؿ

مدير المدرسة  ،ك العمؿ عمى تعزيز العبلقة بيف مديرم المدارس االبتدائية في مدينة مكة

المكرمة كمعممييـ  ،االىتماـ بإشراؾ معممي المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة في اتخاذ
الق اررات الميمة .

 -9دراسة العوضي ( )2012بعنوان  ":قيادة التغيير لدى مديري المدارس االبتدائية في دولة
الكويت و عالقتيا بااللتزام التنظيمي لممعممين من وجيو نظرىم "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف درجة ممارسة مديرم المدارس االبتدائية في دكلة
الككيت لقيادة التغيير كدرجة االلتزاـ التنظيمي لممعمميف مف كجيو نظرىـ  ،ك قد تككنت عينة

الدراسة مف ( )378معممان كمعممة  ،تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية النسبية  ،تـ اتباع
المنيج الكصفي التحميمي  ،ك استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات .

ك مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  :درجة ممارسة مديرم المدارس االبتدائية في

دكلة الككيت لقيادة التغيير مف كجيو نظر المعمميف كانت متكسطة بشكؿ عاـ  ،ىناؾ عبلقة
مكجبة دالة إحصائيان بيف درجة ممارسة مديرم المدارس االبتدائية في دكلة الككيت لقيادة التغيير
ك درجة االلتزاـ التنظيمي لممعمميف  ،كجكد عبلقات إيجابية ذات داللة إحصائيان بيف جميع

مجاالت قيادة التغيير كااللتزاـ التنظيمي  ،ك مف تكصيات الدراسة  :تعميـ نتائج الدراسة عمى

مديرم المدارس لمتعرؼ إلى درجة ممارستيـ لقيادة التغيير ك العمؿ عمى زيادة ىذه الدرجة إلى

مرتفعة .

 -10دراسة أيوب ( )2012بعنوان " درجة فاعمية المديرين في قيادة التغيير الالزمة
لمتطوير اإلداري في المداس الحكومية األساسية في فمسطين من وجيات نظرىم "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة فاعمية المديريف في قيادة التغيير البلزمة لمتطكير

اإلدارم في المدارس الحككمية األساسية في فمسطيف مف كجيات نظرىـ  ،تككف مجتمع الدراسة

مف جميع المديريف في المدارس الحككمية األساسية في فمسطيف ك البالغ عددىـ ( )895مدي انر ك
مديرة ك اختيرت العينة بطريقة عشكائية طبقية بمغ عددىـ ( )255مدي انر ك مديرة  ،ك لتحقيؽ

أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي  ،ك استخدمت االستبانة لجمع البيانات .
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ك مف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  ،كجكد درجة عالية لفاعمية المديريف في قيادة التغيير

البلزمة لمتطكير اإلدارم في المدارس الحككمية األساسية في فمسطيف مف ك جيات نظرىـ  ،بمغ

المتكسط الحسابي ( )4.07عمى الدرجة الكمية لممجاالت الثمانية .

ك أكصت الباحثة  :بالعمؿ عمى زيادة تكعية مديرم المدارس الحككمية األساسية بفكائد

المستحدثات التكنكلكجية في اإلدارة  ،كاجراء المزيد مف الدراسات البحثية حكؿ قيادة التغيير عمى

فئات تربكية اخرل.

 -11دراسة الحسيني ( )2010بعنوان" :متطمباًت تطبيق التغيير التنظيمي في المؤسسات
التعميمية ".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى ماىية التغيير التنظيمي كتقديـ نماذج التغيير التنظيمي في

المؤسسات التعميمية ،كالكقكؼ عمى األسباب الكامنة كراء مقاكمة التغيير التنظيمي في
المؤسسات التعميمية ،كالتعرؼ إلى أىـ المتطمبانت البلزمة لتطبيؽ التغيير التنظيمي فييا.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي لمحصكؿ عمى النتائج المطمكبة مف خبلؿ جمع البيانات ،كمف

خبلؿ الرجكع إلى أدبيات التربية ك الدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع  ،بيدؼ الكصكؿ
إلى أىـ المتطمبانت البلزمة لمتغمب عمى مقاكمة التغيير التنظيمي في المؤسسات التعميمية .

كأىـ النتائج في ىذه الدراسة أف عممية التغيير ىي دليؿ عمى نجاح القادة ،حيث تتطمب عممية
التغيير تككيف نظاـ جديد يقكـ عمى تغيير أدكار كمياـ القيادة  ،كأف ىناؾ محاكالت لمقاكمة
التغيير التنظيمي مف قبؿ أعضاء التنظيـ لمعديد مف األسباب منيا ،ما يتعمؽ بالسمات الشخصية

ليـ  ،كمنيا ما يرتبط بالقائميف عمى التغيير ،ك أف التغيير التنظيمي بالمؤسسات التعميمية ىك
مجمكعو مف الممارسات يتـ مف خبلليا االنتقاؿ بالمؤسسة التعميمية مف الكضع الحالي إلى

كضع آخر ،يمكنيا مف التكافؽ بشكؿ دائـ مع التحديات ك التغيرات المحيطة بيا

.أكصت الدراسة بضركرة تكفير رؤية كاضحة لمبادرة التغيير التنظيمي ،كالتزاـ العامميف بالتغيير

في إطار القبكؿ ،كاإليماف بأنو قد تستمر مقاكمة أفرد التنظيـ لؤلفكار الجديدة ،كالتأكيد عمى

أىمية االتصاؿ بيف القادة كأعضاء التنظيـ كتكفير الثقة التي تدعـ النجاحات.
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دراسة البموي ( )2010بعنوان  ":اتجاىات مديري ومدي ارت المدارس في منطقة تبوك

التعميمية نحو التغيير

التنظيمي"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى اتجاىات مديرم المدارس في منطقة تبكؾ التعميمية نحك التغيير

التنظيمي  ،ك العكامؿ الفاعمة ك المؤثرة في تحديد ىذه االتجاىات كالنكع االجتماعي  ،ك الخبرة

التعميمية  ،ك المؤىؿ العممي  ،ك مستكل المدارس  ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )105مدير ك

( )108مديرة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية لكؿ مستكل مف مستكيات المدارس  ،تـ
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اتباع المنيج الكصفي التحميمي ،ك مف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  :اتجاىات المديريف ك

المدي انرت نحك أبعاد التغيير التنظيمي جاءت عالية  ،كما كجد فركؽ في اتجاىات المديريف عمى
بعد إدارة المكارد ك األداء ك التقييـ ك ىذا الفرؽ لصالح الذككر  ،ك كما لـ تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية في اتجاىات المديريف نحك أبعاد التغيير التنظيمي تعزل لممؤىؿ العممي  ،ككجدت

فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات المديريف عمى كؿ أبعاد التغيير التنظيمي  ،تعزل
لمستكل المدرسة ك لصالح المدرسة المتكسطة ك الثانكية  ،ما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية

في اتجاىات المديريف عمى كؿ أبعاد التغيير التنظيمي تعزل لمخبرة ك لصالح اكثر مف 10

سنكات .

 -13دراسة أبو العز ( )2010بعنوان  ":متطمباًت تفعيل أسموب إدارة التغيير لدى مديري
المدارس الثانوية العامة في ضوء المتغيرات العالمية "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى متطمبات تفعيؿ أسمكب إدارة التغيير لدل مديرم المدارس

الثانكية العامة في ضكء المتغيرات العالمية ،ك قد تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات  ،ك

قد تككنت عينة الدراسة مف ( )70مدي انر ك مديرة مكزعيف عمى( )17إدراة تعميمية تـ اختيارىـ
بالطريقة العشكائية الطبقية عمى مستكل اإلدارة التعميمية  ،تـ اتباع المنيج الكصفي التحميمي ،في

ضكء نتائج الدراسة  ،تـ تحديد ( )11متطمبان لتفعيؿ أسمكب إدارة التغيير لدل مديرم المدارس

الثانكية العامة ك منيا  :أف يتفيـ المدير ديناميكية عممية التغيير ،ك يستطيع التعامؿ معيا  ،ك

العمؿ بمكجبيا بكفاءة  ،كبنجاح ك أف يعرؼ النقاط ك العناصر التي ينبغي أخذىا بعيف االعتبار
في كؿ مكقؼ مف مكاقؼ التغيير  ،ك يستطيع بناء مناخ عمؿ إيجابي مساند ك تعزيزه .

 -14دراسة أمام ( )2009بعنوان" :دور المناخ التنظيمي في فاعمية إدارة التغيير بمدارس
التعميم الثانوي العام (تصور مقترح) "

ىدفت الدارسة التعرؼ إلى المناخ التنظيمي في مدارس التعميـ الثانكم مف حيث مفيكمو،

كأنكاعو ،كأبعاده ،ك العكامؿ المؤثرة عميو .كالتعرؼ إلى مفيكـ إدارة التغيير ،كأىدافيا ،ك

استراتيجياتيا ،كمعكقاتيا ،كتحميؿ انعكاسات المناخ التنظيمي عمى إدارة التغيير في المدرسة

الثانكية العامة في مصر ،كرصد كاقع دكر المناخ التنظيمي لمدارس التعميـ الثانكم العاـ
كالكشؼ عف عبلقتو في عممية التغيير كضع تصكر مقترح لتفعيؿ دكر المناخ التنظيمي في

فاعمية إدارة التغيير بمدارس التعميـ الثانكم العاـ .ك استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ،كشممت

أداة الدراسة كعينتيا مديرم بعض المدارس الثانكية العامة الحككمية في بعض المحافظات

(القاىرة  ،الجيزة  ،حمكاف ،البحيرة  ،السكيس) .كتـ أعداد استبانة لمديرم المدارس الثانكية العامة

لمتعرؼ إلى كاقع دكر المناخ التنظيمي في فاعمية إدارة التغيير في بعض المدارس الثانكية العامة
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في مصر .لفاعمية أداء مدير المدرسة لمتغيير ،كمف نتائج الدارسة أف المناخ التنظيمي يعد

التغيير لفاعمية أداء المدرسة مف خبلؿ
معيا انر كبالتالي يعد المناخ التنظيمي معايير كأف إدارة
ن
مديرىا  .تتصؼ بخصائص عدة ىي االستيدافية ،الكاقعية ،كالفاعمية ،كالمشاركة ،كالقدرة عمى
التطكير ،كالقدرة عمى التكيؼ السريع مع المستجدانت التربكية ،كاعتماد إدارة التغيير عمى كجكد
المناخ التنظيمي المبلئـ لمتغيير ،ككضع استراتيجيات فاعمة كتطبيقيا كمتابعة تنفيذىا .

 -15دراسة الشيري ( )2009بعنوان  ":إدارة التغيير و التطوير لدى القيادات اإلدارية في
المدارس األىمية بالمنطقة الشرقية "

ىدفت الدراسة إلى تحديد كاقع أساليب التطكير ك التغيير المستخدمة مف قبؿ القيادات

اإلدارم لمدير المدارس األىمية مف كجيو نظر مديرم المدارس  ،ك التعرؼ عمى است ارتيجية
القيادة اإلدارية المتبناة لمديرم المدارس داخؿ المدارس الخاصة في ظؿ المتغيرات الحديثة

لئلدارة  ،ك المقارنة بيف تصكرات مديرم المدارس لقيادتيا إلدارة التطكير ك التغيير بإداراتيـ  ،ك
أبعادىا المختمفة  ،ك العقبات التي تكاجو التنفيذ تبعان لممتغيرات المسمى الكظيفي  ،المؤىؿ

العممي  ،سنكات الخدمة  ،ك قد استخدـ الباحث المنيج الكصفي  ،ك االستبانة كأداة لجمع

البيانات  ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  :القيادات اإلدارية بالمدارس األىمية
يمارسكف بدرجة كبيرة جدان مياـ التركيز عمى األىداؼ ك إدارة التطكير ك التغيير ك القيادات

الفاعمة إلحداث التغيير  ،القيادات اإلدارية بالمدارس االىمية بالمنطقة الشرقية يكاجيكف معكقات
بدرجة عالية عف تطبيقيـ إلدارة عممية التطكير.

 -16دراسة اليبيل ( )2008بعنوان  ":واقع إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية في
محافظات غزة من وجيو نظر المعممين "

ىدفت التعرؼ إلى كاقع إدارة التغيير لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة مف
كجيو نظر المعمميف  ،ك الكشؼ عف أثر كؿ مف الجنس ك سنكات الخدمة ك المنطقة التعميمية

في تقديرات المعمميف لمدل ممارسة مديرم المدارس الثانكية لدكرىـ كقادة إلدارة التغيير  ،ك
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  ،ك بمغت عينة الدراسة ( )328معممان ك معممة تـ

اختيارىـ بطريقة عشكائية طبقية  ،لمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانة لقياس كاقع إدارة
التغيير  ،ك مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  :بمغت درجة ممارسة مديرم المدارس

الثانكية لدكرىـ كقادة إلدارة التغيير في المدارس الثانكية في محافظات غزة درجة جيدة

( ،)%74.6كجكد فركؽ دالة إحصائيان في تقديرات المعمميف لمدل ممارسة مديرم المدارس

الثانكية لدكرىـ كقادة إلدارة التغيير تعزل لمتغير الخدمة في المجاليف الثالث ك الرابع ك ىما

(القدكة ك األسكة الحسنة  ،ك الثقافة التنظيمية الداعمة لمتغيير)  ،ك في المجمكع الكمى لمجاالت
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االستبانة  ،ك كانت الدراسة لصالح المعمميف اصحاب سنكات الخدمة الطكيمة  ،كمف أىـ

التكصيات  :عقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة لمتػدريب عمػي

التغييػر ككيفية إدارتو كالخطكات البلزمة لذلؾ ،ضركرة اىتماـ اإلدارة العميا بك ازرة التربية كالتعميـ

بمفيكـ إدارة التغيير فػي المػدارس الثانكية ،ك تطكير معايير انتقاء مديرم المدارس الثانكية ممف
يمتازكف بالقػدرة عمػى إدارة التغيير كالتطكير كاإلبداع.

-17

دراسة المساد ( )2008بعنوان  ":فاعمية إدارة التغيير في تطوير العمل المؤسسي

من وجيو نظر مديري المدارس و معممييا في مدينة الرياض بالسعودية "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستكل فاعمية إدارة التغيير في تطكير العمؿ المؤسسي مف

كجيو نظر مديرم المدارس ك معممييا في مدينة الرياض بالسعكدية  ،تككنت عينة الدراسة مف
جميع مدارس شماؿ مدينة الرياض ،كأعد الباحث استبانة كأداة لمدراسة  ،ك استخدـ الباحث
المنيج الكصفي التحميمي  ،ك مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  :كعي عممية التغيير
ألداء مديرم المدارس متكافرة بدرجة عالية بنسبة( ، )%79ك كذلؾ أف كعي عممية التغيير ألداء

معممي المدارس متكافرة بدرجة عالية جدان بنسبة مئكية( ،)%97ك أكصت الدراسة ب :إبراز

منيج العمؿ في إحداث التغيير ك إشراؾ جميع أطراؼ العمؿ التغييرم في بمكرة العمؿ ك خطة

التنفيذ ك خطة المتابعة .
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دراسة عمي ( )2008بعنوان  ":الدور المتوقع لمدير المدرسة الثانوية في إحداث

التغيير التربوي من وجيو نظر اإلداريين التربويين في محافظتي القدس و رام اهلل و البيرة "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كجيو نظر اإلدارييف التربكييف في محافظتي القدس ك راـ اهلل ك البيرة

حكؿ الدكر المتكقع لمدير المدرسة الثانكية في إحداث التغيير التربكم  ،كطبقت االستبانة عمى

()164إداريان تربكيان باستخداـ االستبانة كأداة لمدارسة ك جمع البيانات  ،استخدمت الباحثة المنيج

الكصفي التحميمي  ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  :األدكار المتكقعة كانت مرتفعة

لكف أقميا كاف لمجاؿ تفعيؿ العبلقة مع المجتمع المحمي ،كتضمف ذلؾ التعاكف مع قطاعات

المجتمع لمتغمب عمى المشكبلت التعميمية ك االجتماعية ك السمككية لمطمبة ك إشراؾ أف ارد

المجتمع في األنشطة المدرسية المتنكعة ك إشراؾ ذكم االىتماـ في المجتمع في رسـ الخطة

التطكيرية االستراتيجية لممدرسة  ،ك تسييؿ استخداـ المرافؽ المدرسية مف قبؿ مؤسسات المجتمع
 ،ال تكجد فركؽ في تقديرات اإلدارييف لذلؾ الدكر تبعان لمجنس أك المؤىؿ أك سنكات الخبرة أك

المديرية .
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 -19دراسة السبيعي ( )2008بعنوان" :األدوار القيادية لمديري التربية والتعميم في ضوء
متطمباًت إدارة التغيير".

ىدفت الدارسة التعرؼ إلى تحديد درجة أىمية األدكار القيادية لمديرم التربية كالتعميـ في
ضكء متطمبات إدارة التغيير ،كدرجة إمكانية ممارستيا ،كأىـ المعكقات التي تحكؿ دكف ذلؾ،
كالكشؼ عف داللة الفركؽ في استجابات أفرد مجتمع الدارسة فيما يتعمؽ بأىمية األدكار القيادية

كممارستيا ،كالمعكقات التي تحكؿ دكف ممارستيا ،كفقان لمتغيرات الدارسة اآلتية( :نكع اإلدارة،

الكظيفة ،المؤىؿ العممي ،الخبرة في مجاؿ اإلدارة ،الدكارت التدريبية في مجاؿ إدارة التغيير) ،
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الدارسة مف جميع مديرم التربية
كالتعميـ .كمساعدييـ في إدارات التربية كالتعميـ لمبنيف في المممكة العربية السعكدية البالغ عددىـ

( )100مدی كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعمكمات ،كتمت معالجة بيانات الدارسة.

أىـ النتائج التي خمصت إلييا الدارسة أف األدكار القيادية لمديرم التربية كالتعميـ في ضكء

متطمبانت إدارة التغيير ميمة بدرجة كبيرة جدان مف كجية نظر أفرد مجتمع الدارسة ،ك أف ىناؾ

مجمكعة مف المعيقات التي تحكؿ دكف ممارسة مديرم التربية كالتعميـ ألدكارىـ القيادية في ضكء
متطمبانت إدارة التغيير ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير أفرد مجتمع الدارسة

لمدرجة الكمية ألىمية األدكار القيادية تعزل لمتغيرات (نكع اإلدارة ،الكظيفة ،المؤىؿ العممي،
الخبرة ،الدكارت التدريبية في مجاؿ إدارة التغيير).
أما أىـ تكصيات الدارسة فكاف منيا كضع استراتيجية عامة مف قبؿ كازرة التربية كالتعميـ

تضمف تحقيؽ الدعـ البلزـ إلحداث التغيير النابع مف حاجات إدارة التربية كالتعميـ ،كزيادة قدرتيا
عمى التحسيف الذاتي في إطار االستراتيجية العامة لمكازرة ،كمنح مديرم التربية كالتعميـ

صبلحيات أكسع تمكنيـ مف خبلليا إحداث التغيير في الييكؿ التنظيمي إلدارة التربية كالتعميـ.
كالعمؿ عمى إلغاء المكائح كاألنظمة القديمة التي تتعارض مع التحديث المطمكب.
 -20دراسة الزىراني ( )2008بعنوان" :واقع ممارسة قيادة التغيير من قبل مديري مراكز
اإلشراف التربوي بمنطقة مكة المكرمة".

ىدفت الدارسة التعرؼ إلى كاقع ممارسة قيادة التغيير مف قبؿ مديرم مراكز االشراؼ

التربكم بمنطقة مكة المكرمة مف كجيو نظرىـ ،كمف كجيو نظر المشرفيف التربكييف في كؿ بعد
مف أبعاد قيادة التغيير تعزل (درجة المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة في اإلشراؼ التربكم ،سنكات

الخدمة في إدارة المركز ،الدكرات التدريبية في مجالي القيادة ك اإلشراؼ التربكم) .كقد شممت
المديريف ،كعينة عشكائية طبقية مف المشرفيف التربكييف شممت الدارسة جميع مديرم المراكز
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كعددىـ ( )22ك بمغ عدد أفردىا ( )314مشرفان ،ك استند الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي
باستخداـ استبانة لجمع البيانات .

كتكصمت الدارسة إلى عدد مف النتائج ،كمنيا أنو يرل أف مديرم مراكز االشراؼ التربكم

يمارسكف قيادة التغيير في البعد المتصؿ بتنمية العبلقات اإلنسانية الجيدة بدرجة عالية ،أما البعد
باالتصاؿ الفعاؿ باآلخريف فكانت بدرجة عالية جدان ،أما فيما يتعمؽ بتحقيؽ مبدأ الشراكة المتصمة

في التغيير كالفاعمية في إدارة كقت التغيير كالتحفيز نحك أىداؼ التغيير فكانكا جميعان باألبعاد

التي حممت درجة عالية.

بناء عمى تمؾ النتائج فقد أدرج الباحث تكصيات كاف منيا التكسع في منح الصبلحيات لمديرم

مراكز اإلشراؼ التربكم بما يمكنيـ مف اتخاذ الق اررات البلزمة لمتخطيط كتطبيؽ البرامج
كالمشركعات التربكية التطكيرية ،كاعتماد المخصصات المالية الكافية لمراكز اإلشراؼ التربكم

لؤلنفاؽ عمى ما تتبناه مف برامج تطكيرية كتأميف متطمباتيا ،كذلؾ تحديد االحتياجات التدريبية

لمديرم مراكز اإلشراؼ التربكم في ضكء أبعاد قيادة التغيير التي تناكلتيا الدراسة .كاقترح
درسة أسباب مقاكمة التغيير مف قبؿ العامميف في الميداف التربكم مف كجيو نظر
الباحث ا
المشرفيف التربكييف كمديرم مراكز اإلشراؼ التربكم .
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دراسة الحراحشة و النوباني ( )2007بعنوان  ":اتجاىات القادة التربويين في األردن

نحو التغيير التنظيمي "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى اتجاىات القادة التربكييف في األردف نحك التغيير التنظيمي ،كما

ىدفت إلى معرفة أثر كؿ مف الخبرة ك المسمى الكظيفي ك المستكل االكاديمي ك المنطقة ،
استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي في تناكليما لمدراسة  ،ك تككنت عينة الدراسة مف

مدير ك مديرة ،
مدير فنيان  )184(،مشرفان تربكيان )251( ،
( )14مدير تربية ك تعميـ )20( ،
ان
ان
استخدـ الباحثاف االستبانة كأداة لمدراسة  ،ك تكصؿ الباحثاف إلى مجمكعة مف النتائج منيا :
اتجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظيمي إيجابية  ،كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف
المتكسطات الحسابية بيف اتجاىات القادة التربكييف نحك التغيير التنظيمي تعزل لممستكل

الكظيفي ك األكاديمي .

 -22دراسة عميمات و وصوص ( )2007بعنوان" :درجة ممارسة إدارة التغيير لدى القادة
اإلداريين في مديريات التربية والتعميم إلقميم الشمال في األردن"

ىدفت الدارسة التعرؼ إلى درجة ممارسة إدارة التغيير لدل القادة اإلدارييف في مديريات
التربية كالتعميـ التابعة إلقميـ الشماؿ في األردف ،كصمـ الباحث ليذه الدارسة استبانو البيانات،

كتـ تطبيقيا تربكيان في مديريات التربية كالتعميـ التابعة إلقميـ الشماؿ باستخداـ عمى عينة قكاميا
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( )192قائدان ك تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي .كقد خمصت الدارسة إلى أف تقديرات
أفرد العينة عمى مجاالت ممارسة إدارة التغيير في مديريات التربية كالتعميـ ما بيف
استجابات ا

العالية كالمتكسطة ،كقد حصؿ مجاؿ اإلدارة التربكية عمى المرتبة األكلى ،يميو مجاؿ أعداد
كتدريب المعمميف ،ثـ األىداؼ كالسياسات ،بينما احتمت األجيزة كالمباني المرتبة الرابعة ،أما
مجاؿ المؤسسة التربكية فاحتمت المرتبة الخامسة ،كذلؾ أكضحت الدارسة كجكد فركؽ بيف

متكسطات تقديرات افراد عينة الدارسة تعزل لممؤىؿ العممي لصالح حممة الماجستير كالمسمى

الكظيفي.

(ب)

الدراسات األجنبية :

كتعرضيا الدراسة عمى النحك التالي :
-23دراسة يمماظ وكيمكوجمو ) 2013( Yilimaz & Kilicoglu

بعنوان" :مقاومة التغيير

وسبل الحد من المقاومة في المؤسسات التعميمية".
Resistance to Change and Ways of Reducing Resistance in
Educational Organizations
ىدفت الدراسة إلى معالجة المفاىيـ المتعمقة بالضغكط الناتجة عف التغيير التنظيمي،

كأسباب مقاكمة التغيير ،كالطرؽ التي يستخدميا مديرك المدارس لمتغمب عمى المقاكمة .كأفادت

الدراسة بأف التطكرات المستمرة تجبر المؤسسات المدرسية إلى التكجو نحك مبادرات التغيير ،ك
الدراسة بمجمميا اتبعت المنيج الكصفي التحميمي ،كقد تككف مجتمع الدارسة مف المشرفيف
التربكييف كمديرم المدارس كمديرم برنامج التعميـ.

كمف نتائج الدراسة أف التغيير يينفذ ألسباب إيجابية مثؿ التكيؼ مع ظركؼ البيئة المتقمبة
كالحفاظ عمى النزعة التنافسية ،إال أف أعضاء المنظمة في كثير مف األحياف يظيركف رد فعؿ

سمبي لتغيير الجيكد كمقاكمتو .كتشمؿ بعض األسباب الشائعة لمقاكمة التغيير داخؿ منظمات
اإلدراؾ االنتقائي ،أك لعادات ،أك لخكؼ مف فقداف الحريات ،أك آلثار االقتصادية كاألمنية ،أك
لخكؼ مف المجيكؿ ،أك لتيديدات التي تتعرض ليا السمطة كالنفكذ كالمعارؼ ،أك لمميارات ،أك

لمييكؿ التنظيمي ،كالمكارد المحدكدة.

كتطرح الدراسة ستة طرؽ محددة تساعد عمى التغمب عمى مقاكمة التغيير يمكف لمدير المدرسة

استخداميا في التعميـ كاالتصاؿ كالمشاركة كتسييؿ كدعـ عممية التفاكض مع مقاكمي التغيير.
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-24دارسة تشارلز ىاريستون )2010( Harrison

اإلدركي
ا
بعنوان ":المفيوم المعرفي

إلدارة التغيير في مدارس القرى الصغيرة".
The Self-Aware Organization: A Metacognitive Approach to Change
Management in a Small Rural School.
كشفت ىذه الدارسة أف القادة التربكييف في الغالب غير فاعميف في إدارة التغيير في بيئتيـ،

كما ىدفت إلى الكشؼ عف المناطؽ التي ىي بحاجة إلى التغيير في ظؿ المفيكـ اإلدراكي إلدارة
التغيير ،كقد تككف مجتمع الدارسة مف المشرفيف التربكييف كمديرم المدارس كمديرم برنامج
مؤشرت التغيير في المدارس القركية كبسرعة كبيرة لما
ا
التعميـ ،حيث كانكا قادريف عمى تكظيؼ
لمنصبيـ مف أىمية ،كبناء ىيكمية إلدارة التغيير.

 -25دراسة كيري و غراسيا  )2007( Garcia , Carrieعنوان  ":إدارة التغيير التربوي في

المدرسة الثانوية العامة باستخدام مدخل اعادة اليندسة "
The Superintendent as Change Leader
ىدفت الدراسة إلى مناقشة أىـ التحديات ك االستراتيجيات المشتركة لقادة التعميـ ك دكرىـ كقادة

لمتغيير  ،كما ىدفت التعرؼ إلى أىـ معكقات عممية التغيير كسبؿ التغمب عمييا  ،ك قد تككنت

عينة الدراسة مف ( )18مدير منطقة تعميمية في كالية كاليفكرنيا ،اتبع الباحثاف المنيج الكصفي ك

استخدـ الباحثاف المقابمة ك االستبانة كأدكات لمدراسة  ،ك تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

مديرك المناطؽ التعميمية لـ يتكقعكا الجيد اليائؿ في سبيؿ إنجاح عممية التغيير  ،فيـ العامميف
ألدكارىـ ك مسئكلياتيـ حد مف كجكد مقاكمة عنيفة لعممية التغيير  ،إشراؾ اإلدارييف ك المديريف
ك المعمميف في عممية التغيير يسيـ في إنجاحيا.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

تـ في ىذا الفصؿ استعراض ( )51دراسة سابقة متعمقة بمكضكع الدراسة (التكجو االستراتيجي –

قيادة التغيير)  ،كتنكعت الدراسات السابقة بيف دراسات محمية ك عربية ك أجنبية  ،ك كاف أحدث

ىذه الدراسات ( ، )2016ك كاف أقدميا عاـ ( )2005كقد استفادت الباحثة مف خبلؿ ىذه

الدراسات في بناء أداة الدراسة ك الخمفية النظرية لئلطار النظرم ك تعميؽ المعرفة بمفيكـ التكجو
االستراتيجي ك قيادة التغيير مف حيث األبعاد ك المؤشرات ك العناصر .

بعد االطبلع عمى ىذه الدراسات التي ترتبط بمكضكع الدراسة بمحكرييا ( :التكجو االستراتيجي –

قيادة التغيير) تـ اختيار األقرب صمة ك ارتباطان بالمكضكع ك ىنا تعمؽ الباحثة عمى ىذه

الدراسات حسب محكرييا ببياف أكجو االتفاؽ ك أكجو االختبلؼ بيف الدراسة الحالية ك الدراسات
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السابقة  ،ك بياف أكجو االستفادة مف الدارسات السابقة ك التي كاف ليا أثر عظيـ في بناء ىذه

الدراسة  ،ثـ ستقكـ الباحثة بعرض أىـ ما تتميز بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة.

أوال :التعقيب عمى الد ارسات المتعمقة بالتوجو االستراتيجي :

أ -أوجو االتفاق و االختالف بين الدراسات السابقة :

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة المتعمقة بمحكر التكجو االستراتيجي كجدت الباحثة أكجو
اتفاؽ ك اختبلؼ بيف ىذه الدراسات بعضيا ببعض ك مع الدراسة الحالية ك قد تمثمت ىذه األكجو

في النقاط التالية :

 -1من حيث الموضوع :
اتفقت الدراسة الحالية مع كؿ مف دراسة حسنيف ( ، )2015ك دراسة الدىدار ( ، )2006كدراسة

القاسـ ( ، )2013كاختمفت مع باقي الدراسات ،حيث تناكؿ بعضيا مكضكع اإلدارة االستراتيجية
كدراسة الحية ( ، )2015ك دراسة الحربي ( ،)2015ك الحديدم ( ، )2014كالحاج (،)2013
ك كىبة ( ، )2008ك شحادة ( ، )2008ك الحكراني ( ، )2008ك حنا ( )2012ك بعضيا

تناكؿ القيادة االستراتيجية كدراسة  ،)2008( chenك بعضيا تناكؿ التخطيط االستراتيجي
كدراسة الثقفي ( ،)2016ك دراسة عياش ( ،)2015ك دراسة المصرم ( ، )2011ك دراسة

العامكدم ( ، )2011ك دراسة ، )2010(Claire ،)2010(Fisher ، )2012(Margaret
 ، )2007( Daviesك تناكلت دراسة أبك كرد( )2015تقييـ األداء كالتطكير التنظيمي  ،أما

دراسة الجكيرم ( )2015تناكلت التمكيؿ المدرسي  ،أما دراسة المكسى ( )2011ك دراسة

بمكاني ( )2008تناكلت اإلبداع اإلدارم  ،أما دراسة القرشي ( )2011تناكلت المشاركة

المجتمعية .

 -2من حيث المنيج :
اتفقت ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات المحمية ك العربية ك األجنبية في استخداميا لممنيج

الكصفي  ،كمنيج مناسب لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ،كاختمفت مع كؿ مف دراسة الثقفي ()2016
ك الحربي ( )2015ك العامكدم ( ، )2011القرشي ( )2011حيث استخدمكا المنيج الكصفي

المسحي  ،أما دراسة حسنيف ( )2015استخدـ المنيج الكصفي البنائي أما دراسة المكسى

( )2011استخدمت التحميؿ االستراتيجي أما  ، )2010(Fisherك  )2008( chenاستخدـ
دراسة الحالة باإلضافة إلى تحميؿ الكثائؽ التي استخدميا . Claire
 -3من حيث مجتمع و عينة الدراسة :

سيتككف مجتمع الدراسة الحالية مف مديرم ك مدي ارت المدارس الثانكية ك بذلؾ اتفقت مع

معظـ الدراسات في العينة  ،كاختمفت الدراسة مع  :الحديدم ( )2014ك الحاج ( )2013ك
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مناعمة ( )2005التي تناكلت ىذه الدراسات المعمميف  ،ك اختمفت مع دراسة الثقفي ( )2016ك

الحكراني ( )2008ك الحربي ( )2015التي تناكلت مديرم التربية ك التعميـ ك مديرم المدارس

 ،أما دراسة شحادة ( )2008تناكلت مشرفيف ك رؤساء اقساـ  ،أما دراسة حسنيف ()2015
التي تناكلت رؤساء الجامعات ك العمداء ك نكابيـ ك اكاديميف جامعيف ك رؤساء اقساـ  ،أما

دراسة الدىدار ( )2006تناكؿ العامميف في االدراة العميا لمجامعات الفمسطينية  ،كدراسة النخالة
( )2015تناكلت نكاب مديرم المدارس.
 -4من حيث أداة الدراسة :

ستتفؽ ىذه الدراسة في استخداميا االستبانة كأداة مناسبة لجمع البيانات مع معظـ الدراسات

المحمية ك األجنبية ك العربية  )2010( Fisher ،استخدـ دراسة الحالة ،أما ، )2010(Claire
ك  )2008( chenاستخدما دراسة الحالة  ،باإلضافة إلى تحميؿ الكثائؽ ك المقاببلت.
ثانياً :التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بقيادة التغيير :

ب -أوجو االتفاق و االختالف بين الدراسات السابقة :
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة المتعمقة بمحكر قيادة التغيير كجدت الباحثة أكجو

اتفاؽ ك اختبلؼ بيف ىذه الدراسات بعضيا ببعض ك مع الدراسة الحالية  ،كقد تمثمت ىذه
األكجو في النقاط التالية :
 -1من حيث الموضوع :

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات المحمية ك العربية ك األجنبية التي تناكلت قيادة
التغيير  ،ك اختمفت مع دراسة العدكاف ( )2015ك الحسيني ( )2010ك البمكم ( )2010التي

تناكلت التغيير التنظيمي ،أما دراسة  )2013(Yimaz & kilicogluتتناكؿ مقاكمة التغيير  ،ك

أيضان اختمفت الدراسة الحالية مع كؿ مف الزىراني ( )2015ك شقكرة ( )2012ك أبك العز

( )2010ك إماـ ( )2009ك الشيرم ( )2009ك السبيعي ( )2008ك اليبيؿ ( )2008ك

المساد ( )2008ك الحراحشة ك النكباني ( )2007ك عميمات ك الصكص ( )2007ك
 )2010(Harrisonك  )2010(Martincicالتي تناكلت جميع ىذه الدراسات إدراة التغيير،

أما دراسة الكحمكت ( )2014قد تناكلت التخطيط االستراتيجي ك إدارة الكقت ك دراسة أغا

( )2013تناكلت إدارة الكقت  ،ك دراسة العبادم ( )2013ك المطرفي ( )2012تناكلت
االتصاؿ اإلدارم .
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 -2من حيث المنيج :
تتفؽ ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات المحمية ك العربية ك األجنبية في استخداميا لممنيج

الكصفي  ،كمنيج مناسب لطبيعة ىذه الدراسة .
 -3من حيث مجتمع و عينة الدراسة :

يتككف مجتمع الدراسة الحالية مف مديريف ك مدي ارت المدارس الثانكية ك بذلؾ اتفقت مع معظـ
الدراسات المحمية ك العربية ك االجنبية

 ،كاختمفت الدراسة الحربي ( )2012ك الزىراني

( )2012ك زىراني ( )2008تناكلت مشرفيف تربكييف  ،أما دراسة المساد ( )2008ك كحمكت
( )2014ك مطرفي ( )2012تناكلت معمميف ك مديريف  ،ك اختمؼ أيضان مع دراسة كؿ مف

الخطاب ( )2015ك العدكاف ( )2015ك شقكرة ( )2012ك العكضي ( )2012ك اليبيؿ

( )2008تنكلت المعمميف  ،أما دراسة سبيعي ( )2007ك عميمات ك الصكص ( 2007تناكلت
مديرم التربية ك التعميـ ك مساعدييـ  ،أما دراسة الحراحشة ك النكباني ( )2007تناكلت مديرم
التربية ك التعميـ ك مشرفيف تربكييف ك مديرم مدارس  ،ك عمي ()2008

تناكلت

إدارييف تربكييف  ،أما دراسة  )2010(Harrisonتناكلت مشرفيف تربكييف ك مديرم المدارس ك
مديرم برنامج التعميـ.

 -4من حيث أداة الدراسة :
تتفؽ ىذه الدراسة في استخداميا االستبانة كأداة مناسبة لجمع البيانات مع معظـ الدراسات

المحمية ك األجنبية ك العربية  ،كلكف تختمؼ مع دراسة  )2010( Martincicالذم استخدـ
دراسة الحالة .

ثالثاً  :تكمن أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يمي :

 -1تكفير القاعدة المعمكماتية ك الفكرية لمدراسة ك االطبلع  ،ك بمكرة مشكمة الدراسة ك تحديدىا
بشكؿ عممي سميـ.

 -2بناء فكرة الدراسة الحالية  ،ك بناء ك تدعيـ اإلطار النظرم لمدراسة الحالية .
 -3اختيار المنيج المناسب إلجراء الدراسة الحالية  ،ىك المنيج الكصفي االرتباطي  ،ك كذلؾ
التعرؼ إلى األساليب اإلحصائية األنسب لتحميؿ البيانات .

 -4تحديد المتغيرات المناسبة لمدراسة (الجنس  ،سنكات الخدمة ،المؤىؿ العممي  ،الدكرات
التدريبية لمجاؿ التكجو االستراتيجي  ،كقيادة التغيير).

 -5تحديد أداة الدراسة ك تصميميا ك إجراءات تطبيقيا .
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 -6االستفادة مف تكصيات ك اقتراحات بعض الدراسات السابقة في التعرؼ عمى الجكانب التي
تستحؽ الدراسة.

رابعاً  :أوجو تمايز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :

مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة تبيف أف الدراسة الحالية تتمايز عف الدراسات السابقة بما يمي:

 .1الدراسة الحالية تقؼ عمى كاقع التكجيات االستراتيجية لمديرم المدارس الثانكية  ،ك عبلقتيا
بقيادة التغيير لدييـ .

 .2تميزت ىذه الدراسة الحالية التي بحثت في التكجو االستراتيجي مف جية  ،ك قيادة التغيير مف

جية ثانية  ،ك ربطت بيف التكجو االستراتيجي لمديرم المدارس الثانكية كبيف قيادة التغيير

لدييـ.

كبعد عرض الدراسات السابقة التي تناكلت الدراسات المتعمقة بالتكجيات االستراتيجية ك قيادة

التغيير ،سيتـ تناكؿ الطريقة ك اإلجراءات الدراسة في الفصؿ الرابع .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 منيج الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.

 جمع البيانات وأداتي الدراسة.
 صدق االستبانة
 ثبات االستبانة.

 المعالجات اإلحصائية.
 اإلجراءات اإلدارية واالعتبارات األخالقية.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
تمييد
تكضح الباحثة في ىذا الفصؿ الخطكات كاإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني مف ىذه

الدراسة مف حيث المنيجية ،كمجتمع الدراسة كعينتيا ،كاألداة التي استخدمتيا الدراسة كالمعالجات

اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ بيانات العينة االستطبلعية ؛ الختبار صدؽ كثبات األداة،
كمف ثـ جمع بيانات العينة الكمية كتصفيتيا كتحميميا ؛ لمتكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة،

كذلؾ عمى النحك التالي:

أوالً :منيج الدراسة:

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي ،الذم يبحث عف الحاضر،

كييدؼ إلى تجييز بيانات  ،فإثبات فركض معينة تمييدان لئلجابة عف تساؤالت محددة بدقة

يتعمؽ بالظكاىر الحالية كاألحداث الراىنة التي يمكف جمع المعمكمات عنيا في زمأف إجراء

البحث ،كذلؾ باستخداـ أدكات مناسبة (األغا ،)43:2002 ،إذ تحدد الدراسة الكصفية الكضع
الحالي لمظاىرة المراد دراستيا  ،كىك منيج يستخدـ االستبانات في جمع البيانات عمى أف تككف
عمى درجة مف الصدؽ كالثبات (أبك عبلـ ،)265:2011 ،أما الجزء االرتباطي بيف المتغيرات

يصؼ درجة العبلقة بيف المتغيرات كصفان كميان ،ألف الغرض مف جمع البيانات تحديد الدرجة
التي ترتبط بيا المتغيرات بمعامؿ االرتباط ،الذم يعني أف درجات متغير ما ترتبط بدرجات

متغير آخر"( .أبك عبلـ)279:2011 ،

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإخضاع المتغيرات لمتحميؿ اإلحصائي باستخداـ

المتكسطات الحسابية االنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية كاختبار (ت) لمفرؽ بيف متكسطي
عينتيف مستقمتيف ،كتحميؿ التبايف األحادم ،ككذلؾ اختبار االرتباط كاالنحدار باستخداـ برنامج

الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية (.)SPSS

ثانياً :مجتمع الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة مف جميع المديريف في المدارس الثانكية الحككمية في قطاع غزة  ،ك

قد بمغ عدد مديرم المدارس الثانكية في قطاع غزة ( )136مدي انر ك مديرة كفؽ إحصائيات ك ازرة
التربية ك التعميـ لسنة  2016/2017ـ  ،ك الجدكؿ ( )1-4يكضح تكزيع أعداد مديرم المدارس

الثانكية في قطاع غزة.
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جدول ()4.1

توزيع مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة حسب المديرية
المديرية

ذكور

أناث

اإلجمالي

شماؿ غزة

11

12

23

غرب غزة

11

12

23

شرؽ غزة

7

12

19

الكسطى

11

12

23

خاف يكنس

7

8

15

شرؽ خاف يكنس

8

8

16

رفح

7

10

17

المجمكع

62

74

136

(المصدر  :ك ازرة التربية ك التعميـ  ،قسـ التخطيط )2017 :

ثالثاً :عينة الدراسة:
 .1حجم العينة:
تعتبر الدراسة الحالية مف الدراسات المسحية ،كعميو تـ اختيار جميع مدارس الثانكية في

محافظات غزة لتككف العينة ىي كؿ مجتمع الدراسة ،عممان بأنو تـ استثناء ( )15مدرسة مف عينة

الدراسة  ،حيث كانت ىذه المدارس عينة استطبلعية لمتأكد مف صدؽ كثبات األداة ،كتـ استثناء
أفراد العينة االستطبلعية مف أفراد العينة األصمية عند التحميؿ اإلحصائي ،كعميو يككف عدد أفراد

العينة ( )117مدي انر كمديرة.

 .2خصائص عينة الدراسة:
تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة مف ( )117مدي انر كمديرة لمدارس الثانكية في ك ازرة

التربية كالتعميـ في محافظات غزة ،ككانت خصائص كتكزيع أفراد العينة تبعان لبعض المتغيرات

المستقمة كما يمي في الجدكؿ التالي:
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جدول ()4.2

خصائص أفراد العينة تبعاً لممتغيرات الدراسة
المتغير

العدد
الجنس:
56
61

47.9
52.1

بكالوريوس
دراسات عميا

المؤىل العممي
92
25

78.6
21.4

سنوات 5أقل من
 5-10سنة
أكثر من  10سنوات

عدد سنوات الخدمة (الخبرة):
3
17
97

2.6
14.5
82.9

نعم
ال

دورات تدريبية حول التوجو االستراتيجي :
80
37

68.4
31.6

ذكور
أناث

نعم
ال

دورات تدريبية حول قيادة التغيير :
76
41

النسبة ()%

65
35

رابعاً  :أداتي الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانتيف ،تككنت األكلى في صيغتيا األكلية مف ()60
فقرة  ،ك تككنت االستبانة الثانية في صيغتيا األكلية مف ( )45فقرة .ك فيما يمي كصؼ تفصيمي

لخطكات إعداد االستبانتيف:

 .1خطكات بناء االستبانتيف :

اتبعت الباحثة الخطكات اإلجرائية التالية في بناء االستبانتيف كصياغة فقراتيا:

أ -االطبلع عمى االدبيات المتعمقة بالتكجيات االستراتيجية .
ب -االطبلع عمى االدبيات المتعمقة بقيادة التغيير.

105

الفصلىالرابعى

ت -االطبلع عمى العديد مف الكتب ك البحكث ك الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة
الحالية .

ث -مراجعة اإلطار النظرم لمدراسة الحالية .
ج -االستفادة مف استبانات بعض الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة الحالية .
ح -تصنيؼ عبارات ( فقرات ) االستبانتيف عمى النحك التالي :

االستبانة األكلى لقياس مجاالت التكجو االستراتيجي كتتككف مف سبع مجاالت مكزعة عمى

( )42كىي كالتالي :ممحؽ ()3

 المجاؿ األكؿ  :تحسين التعميم والتعمم كيتككف مف ( )6فقرات. المجاؿ الثاني :التطكير التنظيمي كتتككف مف ( )6فقرات . -المجاؿ الثالث :التقكيـ المؤسسي كتتككف مف ( )6فقرات.

 المجاؿ الرابع :التمكيؿ كجمب األمكاؿ كتتككف مف ( )6فقرات. المجاؿ الخامس :تمكيف العامميف كتتككف مف ( )6فقرات. -المجاؿ السادس :التميز كاإلبداع كتتككف مف ( )5فقرات

 -المجاؿ السابع :الشراكة المجتمعية كتتككف مف ( )7فقرات.

أما االستبانة الثانية لقياس مجاالت قيادة التغيير كتتككف مف خمس مجاالت مكزعة عمى ( )29
كىي كالتالي:

 -المجاؿ األكؿ  :تنمية العالقات اإل نسانية كيتككف مف ( )5فقرات.

 المجاؿ الثاني :بناء فريؽ إحداث التغيير كتتككف مف ( )5فقرات . المجاؿ الثالث :تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ كتتككف مف ( )6فقرات. -المجاؿ الرابع :إدارة كقت التغيير كتتككف مف ( )6فقرات.

 المجاؿ الخامس :التحفيز نحك تحقيؽ أىداؼ التغيير كتتككف مف ( )7فقراتكقد كانت االستجابة عمى االستبانتيف كفقا لتدرج خماسي عمى طريقة ليكرت( :كبيرة جدان،

كبيرة ،متكسطة ،قميمة ،قميمة جدان) ،كتصحح بالدرجات ( )5,4,3,2,1عمى التكالي ،كجميع

الفقرات إيجابية لمتصحيح.

كيتـ احتساب درجة المفحكص عمى االستبانة األكؿ بجمع درجاتيا عمى كؿ مجاؿ كجمع
درجاتيا عمى المجاالت السبع لحساب الدرجة الكمية ،كتتراكح درجة المفحكص عمى المقياس

األكؿ ككؿ بيف ( 210- 42درجة) ،كتعبر الدرجة المنخفضة ضعؼ درجة تكافر التكجيات
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االستراتيجية لدل مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة ،فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف
ارتفاع تكافر ممارسة التكجو االستراتيجي لدييـ.

أما بالنسبة لبلستبانة الثانية فيتـ احتساب درجة المفحكص بجمع درجاتو عمى كؿ مجاؿ
كجمع درجاتيا عمى الخمس مجاالت لحساب الدرجة الكمية ،كتت اركح درجة المفحكص عمى

المقياس الثاني ككؿ ما بيف (  145 -29درجة)  ،كتعبر الدرجة المنخفضة ضعؼ درجة
ممارسة قيادة التغيير لدل مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة ،فيما تعبر الدرجة المرتفعة
عف ارتفاع تكافر ممارسة قيادة التغيير لدييـ.

تقنين أداتي الدراسة (الصدق و الثبات لالستبانتين):

قامت الباحثة بتقنيف أداتي الدراسة ( االستبانتيف ) ،كذلؾ بحساب قيمة الصدؽ ك الثبات عمى

النحك التالي :

أ -صدق االستبانة:

كيقصد بصدؽ االستبانة قدرتيا عمى قياس ما كضعت مف اجؿ قياسو  ،ك كذلؾ عف درجة

تفسير القيـ الناتجة جراء تطبيقيا (عبيد ،)19 :2003 ،كىناؾ العديد مف أساليب التحقؽ مف

صدؽ استبانة الدراسة كقد تأكدت الباحثة مف صدؽ االستبانة بالطرؽ التالية :
.1الصدق الظاىري (صدق المحكمين):

تـ عرض أداتي الدراسة (االستبانتيف) في صكرتيما األكلية  ،عمى ( )17مف المشرفيف

كأعضاء الييئة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ك المتخصصيف بمجاؿ

أصكؿ التربية ،كيكضح الممحؽ ( )2أسماء المحكميف الذيف قامكا بتحكيـ أداتي الدراسة ،كقد
طمبت الباحثة مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدل مبلءمة العبارات لقياس ما كضعت ألجمو،

كمدل كضكح صياغة العبارات  ،كمدل مناسبة كؿ عبارة لممجاؿ الذم تنتمي إليو ،كمدل كفاية
العبارات لتغطية كؿ مجاؿ مف مجاالت متغيرات الدراسة  ،ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو

ضركريان مف تعديؿ العبارات أك حذفيا أك إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،ك بمغ عدد الفقرات

في االستبانتيف بصكرتيما األكلية ( )105ك بمغ عدد فقرات االستبانتيف في صكرتيما النيائية
( )71ككذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بالمتغيرات الديمكغرافية المستقمة األخرل إلى جانب مقياس
ليكرت الخماسي المستخدـ في االستبانة ،عممان بأف تحكيـ االستبانتيف تـ بطمب رسمي مف خبلؿ
خطاب تـ إرسالو مف الباحث إلى المحكميف مرفؽ بأداتي الدراسة ،كالخطكط العريضة ليذه

التعديبلت تضمنت ما يمي :
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 إعادة صياغة بعض الفقرات مف الناحية المغكية حتى ال يكاجو المستجيب مشكمة في فيميا كتفسيرىا.

 ترحيؿ بعض الفقرات المكجكدة في مجاؿ معيف ك غير منتمية لو إلى مجاؿ آخر مناسب ليا. -حذؼ بعض الفقرات المتكررة.

 تجزئة الفقرات المركبة إلى فقرتيف أك أكثر . -إضافة فقرات جديدة.

كقد استجابت الباحثة لمقترحات السادة المحكميف بشأف التعديؿ ك جاءت االستبانتيف في

صكرتيما النيائية مككنة مف ( )71فقرة مكزعة عمى (  )42فقرة لمتكجيات االستراتيجية  ،ك()29
فقرة لقيادة التغيير.

 .2الصدق البنائي باستخدام االتساق الداخمي:
كيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قكة االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف الفقرات مع المجاؿ

الذم تنتمي إليو (أبك ناىية  ، )127 : 1994 ،ك لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي كصدؽ
التحميؿ التمييزم كثبات استبانتي " التكجيات االستراتيجية كعبلقتيا بقيادة التغيير"
جرل

التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانتيف بتطبيقيا عمى أفراد العينة

االستطبلعية (ف= )15مف مديرم مدارس الثانكية في ك ازرة التربية كالتعميـ في محافظات غزة.

قامت الباحثة بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي بتقدير ارتباط الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مع الدرجة

الكمية لمجاالت االستبانتيف ،ككذلؾ بتقدير ارتباط درجة كؿ فقرة مع الدرجة الكمية لمجاالت
االستبانتيف ،كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:

أوالً  :صدق االتساق الداخمي لالستبانة األولى:

جدول ()4.3

قيم االرتباطات بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لممجاالت السبعة لمتوجو االستراتيجي
م.

المجاالت

معامل االرتباط

مستوى الداللة

-1

المجال األول  :تحسين التعميم و التعمم

0. 800

*0.002

-2

المجال الثاني :التطوير التنظيمي

0. 634

*0.000

-3

المجال الثالث :التقويم المؤسسي

0.652

*0.000

-4

المجال الرابع :التمويل وجمب األموال

0.727

*0.000

-5

المجال الخامس :تمكين العاممين

0.688

*0.000

-6

المجال السادس :التميز واإلبداع

0.541

*0.001

-7

المجال السابع :الشراكة المجتمعية

0.787

*0.003

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
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جدول ()4.4

قيم االرتباطات بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممجال من مجاالت التوجو االستراتيجي
معامل االرتباط

مستوى الداللة

العبارة
المجال األول  :تحسين التعميم

م.

 -1تكفير بيئة مدرسية محفزة لمتعميـ كصديقة لمطالب.

0.537

*0.000

 -2تكفير التقنيات التعميمية المطكرة لتحقيؽ فاعمية التدريس.

0.548

*0.000

 -3أثراء كتحسيف محتكل المقررات الدراسية.

0.487

*0.002

 -4تطكير أدكات التعمـ المرتبطة باألنترنت كالكسائؿ التكنكلكجية الحديثة

0.605

*0.002

 -5ربط استراتيجيات التدريس كالتقييـ بنتائج مخرجات التعمـ.

0.672

*0.002

 -6تكفير درجة مف المركنة ك التكييؼ مع متغيرات بيئة العمؿ.

0.517

*0.001

المجال الثاني :التطوير التنظيمي
 -1تحسيف المفاىيـ التربكية عند المعمميف.

0.386

*0.020

 -2تطكير اليياكؿ التنظيمية في المدرسة حسب االحتياج باستمرار.

0.459

*0.006

 -3تكفير مناخ مدرسي يشجع عمى تحسيف أداء العامميف.

0.632

*0.015

 -4تعزيز المدرسة بالككادر البشرية ذات الكفاءة العالية.

0.638

*0.004

 -5مشاركة األطراؼ المعنية في كضع رؤية كرسالة مشتركة لممدرسة.

0.600

*0.001

زيادة فاعمية األداء مف خبلؿ التأقمـ كاالستجابة لمتغيرات

0.750

*0.048

-6

التكنكلكجية.
المجال الثالث :التقويم المؤسسي

 -1تقييـ مدل تحقيؽ المدرسة ألىداؼ الخطة السنكية لممدرسة .

0.394

*0.030

 -2تحديد مكاطف الضعؼ كالقكة في أعماؿ المعمميف.

0.519

*0.003

 -3تعميـ نتائج التقكيـ عمى فئات المجتمع المختمفة.

0.564

*0.001

 -4تقديـ معمكمات لممسئكليف عف التعميـ كفؽ أسس عممية كمكضكعية.

0.571

*0.001

بناء عمى نتائج التقكيـ.
 -5مراجعة الخطط التعميمية الحالية كتطكيرىا ن
 -6االستفادة مف التغذية الراجعة ككسيمة لتطكير األداء.

0.669

*0.000

0.701

*0.000

المجال الرابع :التمويل وجمب األموال
 -1ممارسة اإلدارة الرشيدة الستغبلؿ المكارد المتاحة .

0.629

*0.000

 -2تطكير أداء اإلدارة المدرسية باستمرار لتحسيف فعاليتيا في استثمار.

0.469

*0.001

 -3إدارة مكازنة المدرسة كصرفيا عمى الكجو السميـ.

0.695

*0.000

 -4تكفير مصادر تمكيؿ جديدة لممدرسة.

0.525

*0.003

 -5تشجيع الدعـ المجتمعي لمعممية التعميمية.

0.606

*0.000

 -6التكاصؿ مع المؤسسات الدكلية لتمكيؿ بعض المشاريع.

0.617

*0.000

التمكيؿ
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المجال الخامس :تمكين العاممين

 -1تكزيع المسؤكليات بشكؿ يتناسب مع إمكانيات العامميف كقدراتيـ .
..
 -2تفكيض السمطات كفؽ معايير عممية مكضكعية مينية.

0.539

*0.047

0.488

*0.013

 -3تطبيؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة التي تعزز جانب مشاركة المعمميف

0.440

*0.000

الفعالة في اإلنجاز.
 -4تشجيع المعمميف عمى االلتحاؽ بدكرات تدريبية أثناء الخدمة.

0.502

*0.000

 -5إفساح الحرية المقننة لممعمميف التخاذ ق اررات تسيـ في أنجاز األعماؿ

0.556

*0.005

بتميز.

 -6أعداد برامج تدريبية نكعية ذات قيمة عالية لممعمميف.

0.368

*0.000

المجال السادس :التميز واإلبداع
 -1تقترح األنشطة التي تسيـ في تفجير طاقات اإلبداع كاالبتكار لدل

0.422

*0.013

 -2تشجيع ركح اإلبداع كالمبادرة بيف المعمميف.

0.395

*0.031

0.325

*0.023

المعمميف.

 -3تمبية احتياجات المعمميف التي تؤدم إلى التطكير كاإلبداع.

0.345

 -5تعقد جمسات مف المدير كالمعمميف لمعصؼ الذىني.

0.525

*0.003

0.576

*0.003

 -2تنمية العبلقات التكاممية مع القطاع الخاص.

0.615

*0.002

 -3إقامة شراكة فاعمة مع األسرة.

0.545

*0.006

 -4بناء شراكات مع مراكز البحث العممي.

0.659

*0.004

 -5بناء شراكة فعالة مع المؤسسات الدينية.

0.391

*0.000

0.668

*0.000

 -4مكاكبة األساليب الجديدة لتشجيع اإلبداع ك إدارة المكاىب.

المجال السابع :الشراكة المجتمعية

 -1بناء عبلقات بناءة مع الجامعات كالكميات .

 -6مشاركة المجتمع المحمي في دعـ المدرسة كتطكيرىا.
 -7بناء عبلقات مع مؤسسات المجتمع المدني.
* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

0.518

*0.032

*0.004

يتضح مف الجدكليف السابقيف أف جميع مجاالت االستبانة األكلى حققت ارتباطات دالة

إحصائيان مع الدرجة الكمية لتكافر التكجو االستراتيجي ،ككذلؾ أف جميع فقرات المجاالت حققت

ارتباطات دالة إحصائيان مع الدرجة الكمية لمجاليا عند مستكل ( ،)0.05مما يشير إلى أف
االستبانة تتسـ بدرجة جيدة مف االتساؽ الداخمي ،كأنيا تصمح لقياس درجة تكافر التكجو

االستراتيجي لدل مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة.
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ثانياً  :االتساق الداخمي لالستبانة الثانية :

جدول ()4.5

قيم االرتباطات بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لممجاالت الخمسة لقيادة التغيير
م.
1

2
3
4
5

معامل االرتباط

مستوى الداللة

المجاالت
المجال األول  :تنمية العالقات اإل نسانية .

0. 845

*0.000

المجال الثاني :بناء فريق إحداث التغيير .

0. 766

*0.005

المجال الثالث :تحقيق االتصال الفعال .

0.954

*0.000

المجال الرابع :إدارة وقت التغيير .

0.846

*0.000

المجال الخامس :التحفيز نحو تحقيق أىداف التغيير.

0.773

*0.002

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

جدول ()4.6

قيم االرتباطات بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممجال من مجاالت قيادة التغيير
م.

معامل االرتباط

العبارة

مستوى
الداللة

المجال األول  :تنمية العالقات اإل نسانية
 -1التصرؼ بكضكح في ضكء أىداؼ العمؿ .

0.744

*0.000

 -2التعامؿ مع كؿ معمـ كشخصية متميزة يجب احتراميا كتقديرىا .

0.861

*0.000

 -3تقدير رغبات المعمميف المستيدفيف بالتغيير كميكليـ كاىتماماتيـ .

0.743

*0.002

 -4التفاعؿ مع المناسبات الشخصية لمعامميف بالمدرسة.

0.622

*0.000

 -5تكطيد العبلقات اإلنسانية مف خبلؿ األنشطة كالمقاءات االجتماعية .

0.630

*0.001

المجال الثاني :بناء فريق إحداث التغيير
 -1اختيار أعضاء فريؽ التغيير عمى أساس الميارات ك القدرات إلحداث

0.386

*0.002

 -2بناء القيـ ك المبادئ كالرؤل التربكية مف خبلؿ مشاركة أعضاء فريؽ

0.459

*0.033

 -3تحديد المياـ كاألدكار المنكطة بكؿ عضك في الفريؽ.

0.632

*0.015

 -4تحديد السمكؾ المقبكؿ الذم ينسجـ مع التغيير ،ككذلؾ السمكؾ غير

0.648

*0.003

 -5تزكيد الفريؽ باإلمكانيات كالتسييبلت البلزمة إلحداث التغيير.

0.600

*0.001

التغيير المطمكب.
التغيير.

المقبكؿ.

المجال الثالث :تحقيق االتصال الفعال
 -1تشجيع األفراد عمى التعبير عف مشاعرىـ كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ في
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عممية التغيير.
 -2مشاركة العامميف في التخطيط كاتخاذ الق اررات البلزمة إلحداث التغيير.

0.719

*0.000

 -3الحصكؿ عمى معمكمات مؤكدة مف األفراد حكؿ سير عممية التغيير.

0.564

*0.002

 -4تقبؿ االختبلؼ في الرأم مع اآلخريف حكؿ عممية التغيير.

0.571

*0.002

 -5استخداـ أسمكب الحكار في إطار االحتراـ كالتقدير المتبادؿ.

0.669

*0.004

 -6تنظيـ لقاءات مفتكحة بيف العامميف في المدرسة .

0.806

*0.000

المجال الرابع :إدارة وقت التغيير
 -1التخطيط السميـ لمفعاليات كأنشطة التغيير .

0.734

*0.005

 -2تنفيذ التغيير كفقان لؤلكلكيات كالحاجات القائمة كدرجة أىميتيا .

0.569

*0.001

0.695

*0.000

 -4تنفيذ إجراءات التغيير كفؽ برنامج زمني معمف كمراحؿ محددة .

0.543

*0.001

 -5تحقيؽ التكازف بيف تحديد أىداؼ التغيير كجيكد المعمميف كالزمف المتاح

0.817

*0.000

 -6استخداـ التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ الحديثة بصكرة تساعد عمى أنجاز

0.726

*0.000

 -3متابعة مدل االلتزاـ بتنفيذ خطط العمؿ المرسكمة لمتغيير.

لمتغير.

التغيير بكقت قياسي.

المجال الخامس :الشراكة المجتمعية
 -1تقديـ حكافز مادية كمعنكية لمعامميف.

0.877

*0.001

 -2تجنب الممارسات السمبية التي تؤدم إلى احباط اليمـ مثؿ :التأنيب

0.634

*0.000

 -3تمبية حاجات المعمميف بالمدرسة بشتى أشكاليا.

0.566

*0.006

 -4ضماف مشاركة المعمميف في عممية التغيير كفؽ نظاـ مكافآت معتمد .

0.679

*0.014

 -5تعزيز التنافس اإليجابي بيف المعمميف إلحداث التغيير.

0.615

*0.002

 -6منح العامميف شيادات تقدير بعد عقد الدكرات التدريبية.

0.545

*0.004

 -7تكفير اجازات تفرغ لممعمميف الستكماؿ دراساتيـ العميا.

0.850

*0.000

كالتقديرات العشكائية لمستكل األداء.

داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

ككذلؾ جميع مجاالت االستبانة الثانية حققت ارتباطات دالة إحصائيان مع الدرجة الكمية لممارسة

قيادة التغيير ككذلؾ أف جميع فقرات المجاالت حققت ارتباطات دالة إحصائيان مع الدرجة الكمية

لمجاليا عند مستكل (.)0.05
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 .3صدق التحميل التمييزي:
يدؿ ىذا النكع مف اختبارات الصدؽ إلى كفاءة األداة المستخدمة في التمييز بيف

المجمكعات المختمفة ،كطبقان ليذا التحميؿ قامت الباحثة بقياس الفرؽ اإلحصائي بيف متكسط

درجات أعمى ( )%25مف أفراد العينة االستطبلعية كمتكسط درجات أقؿ ( )%25مف أفراد
العينة االستطبلعية باستخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف كما ىك مكضح بالجدكليف التالييف:

أوال  :صدق التحميل التمييزي لالستبانة األولى:

جدول ()4.7

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات الدرجة الكمية لمتوجو االستراتيجي لدى ربع العينة ذي األعمى درجات وربع
العينة ذي األقل درجات
العدد

المجموعات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المجموعة األقل درجات

4

186.28

4.72

المجموعة األعمى درجات

4

202.33

5.08

قيمة

مستوى

-6.68

*0.000

(ت)

الداللة

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف لمفركؽ بيف متكسطات الدرجة الكمية لمتكجو االستراتيجي لدل

ربع العينة ذم األعمى درجات كربع العينة ذم األقؿ درجات ،دالة إحصائيان مع الدرجة الكمية
عند مستكل (.)α≤0.05

ثانياً  :صدق التحميل التمييزي لالستبانة الثانية:
جدول ()4.8

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات الدرجة الكمية لقيادة التغيير لدى ربع العينة ذي األعمى درجات وربع
العينة ذي األقل درجات

المجموعات

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

المجموعة األقل درجات

4

105.38

7.71

المجموعة األعمى درجات

4

135.61

650

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
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قيمة

مستوى

-8.71

* 0.011

(ت)

الداللة
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف لمفركؽ بيف متكسطات الدرجة الكمية لقيادة التغيير لدل ربع

العينة ذم األعمى درجات كربع العينة ذم األقؿ درجات ،دالة إحصائيان مع الدرجة الكمية عند
مستكل (.)α≤0.05

ثبات االستبانة:

كىك الذم يشير إلى مدل اتساؽ نتائج المقياس (أبك عبلـ  )455 : 2011 ،أك بعبارة

أخرل أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيعيا أكثر مف مرة تحت نفس

الظركؼ كالشركط ،كقد أجرت الباحثة خطكات التأكد مف ثبات االستبانة كذلؾ بعد تطبيقيا عمى

افراد العينة االستطبلعية بطريقتيف ،كىما :التجزئة النصفية ،كمعامؿ ألفا كركنباخ لحساب
ثبات االتساؽ الداخمي لممقياس .

.1التجزئة النصفية:
قامت الباحثة بحساب ثبات االستبانتيف بطريقة التجزئة النصفية ،كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط
بيف درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى الفقرات الفردية كدرجاتيـ عمى الفقرات الزكجية لكؿ

محكر كلمدرجة الكمية لبلستبانتيف ،كذلؾ بحساب درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى الفقرات

الفردية كدرجاتيـ عمى الفقرات الزكجية لمدرجة الكمية لممقياس ،ثـ استخدمت معادلة سبيرماف-

براكف لتعديؿ طكؿ المجاؿ زكجي عدد الفقرات كمعادلة جتماف عدد الفقرات ،لتعديؿ طكؿ المجاؿ
فردم عدد الفقرات كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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أوالً  :التجزئة النصفية لفقرات االستبانة األولى :

جدول ()4.9

قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية لمقياس درجة ممارسة التوجو االستراتيجي لدى أفراد العينة
االستطالعية

المتغير

عدد

معدل

معدل الثبات

مستوى الداللة
*0.01

الفقرات

االرتباط

المجال األول  :تحسين التعميم .

6

0.765

0.879

المجال الثاني :التطوير التنظيمي.

6

0.796

0.872

*0.01

المجال الثالث :التقويم المؤسسي.

6

0.750

0.920

*0.01

المجال الرابع :التمويل وجمب األموال .

6

0.782

0.888

*0.01

المجال الخامس :تمكين العاممين.

6

0.792

0.850

*0.01

المجال السادس :التميز واإلبداع.

5

0.777

0.853

*0.01

المجال السابع :الشراكة المجتمعية.

7

0.751

0.879

*0.01

42

0.773

0.892

*0.01

الدرجة الكمية لمتوجو االستراتيجي

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات الستبانة درجة تكافر التكجو االستراتيجي تراكحت
ما بيف ( ،)0.920-0.850كىي دالة عند مستكل ( ،)0.01مما يشير إلى أف استبانة تكافر

التكجو االستراتيجي بدرجة جيدة مف الثبات.
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ثانياً  :التجزئة النصفية لفقرات االستبانة الثانية :

جدول ()4.10

قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية لمقياس درجة ممارسة قيادة التغيير لدى أفراد العينة االستطالعية
المتغير

عدد

معدل

معدل الثبات

مستوى الداللة
*0.00

الفقرات

االرتباط

المجال األول  :تنمية العالقات اإل نسانية

5

0.857

0.987

المجال الثاني :بناء فريق إحداث التغيير

5

0.834

0.924

*0.00

المجال الثالث :تحقيق االتصال الفعال

6

0.799

0.920

*0.00

المجال الرابع :إدارة وقت التغيير .

6

0.826

0.899

*0.00

المجال الخامس :التحفيز نحو تحقيق أىداف

7

0.843

0.933

*0.00

التغيير.

الدرجة الكمية لقيادة التغيير

29

0.802

0.932

*0.00

* داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات الستبانة ممارسة قيادة التغيير تتراكح بيف

( ،)0.987-0.899كىي دالة عند مستكل ( ،)0.00مما يشير إلى أف االستبانة الثانية بدرجة
جيدة مف الثبات.

.2معامل كرونباخ ألفا:
قامت الباحثة كذلؾ بتقدير ثبات محاكر مجاالت "تكافر التكجو االستراتيجي" ك "ممارسة قيادة

التغيير" ككذلؾ االستبانتيف ككؿ بحساب معامؿ كركنباخ ألفا لفقرات االستبانتيف (عدد الفقرات =

 42فقرة في االستبانة األكلى ،عدد الفقرات =  29فقرة في االستبانة الثانية) ،كالجدكؿ التالي
يبيف ذلؾ:
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أوالً  :معامل كرونباخ ألفا لمجاالت االستبانة األولى :
جدول ()4.11

معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لمجاالت استبانة درجة ممارسة التوجو االستراتيجي كاالستبانة ككؿ
عدد الفقرات

قيمة ألفا

المتغير
المجال األول  :تحسين التعميم .

6

0.772

المجال الثاني :التطوير التنظيمي.

6

0.845

المجال الثالث :التقويم المؤسسي.

6

0.837

المجال الرابع :التمويل وجمب األموال.

6

0.744

المجال الخامس :تمكين العاممين.

6

0.861

المجال السادس :التميز واإلبداع.

5

0.745

المجال السابع :الشراكة المجتمعية.

7

.899

الدرجة الكمية لمتوجو االستراتيجي

42

0.875

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ ألفا مرتفعة لمجاالت استبانة درجة تكافر التكجو االستراتيجي.
ثانياً  :معامل كرونباخ ألفا لمجاالت االستبانة الثانية :
جدول ()4.12

معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لمجاالت استبانة درجة ممارسة قيادة التغيير االستبانة ككؿ
عدد الفقرات

قيمة ألفا

المتغير
المجال األول  :تنمية العالقات اإل نسانية

5

0.822

المجال الثاني :بناء فريق إحداث التغيير

5

0.804

المجال الثالث :تحقيق االتصال الفعال

6

0.866

المجال الرابع :إدارة وقت التغيير .

6

0.799

المجال الخامس :التحفيز نحو تحقيق أىداف التغيير

7

0.853

الدرجة الكمية لقيادة التغيير

29

0.831

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ ألفا مرتفعة لمجاالت استبانة درجة ممارسة قيادة التغيير.
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خامساً :المعالجات اإلحصائية:

لقد تمت معالجة البيانات باستخداـ الحاسكب بكاسطة برنامج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ

االجتماعية ( )SPSS؛ بيدؼ التحقؽ مف صدؽ كثبات األداة كاختبار صحة فرضيات الدراسة،
كذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:

.1األساليب اإلحصائية الختبار صدق وثبات األداة:
 -معامؿ ارتباط بيرسكف :لمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلداة ،ك التأكد مف ثبات التجزئة

النصفية.

 -اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي مجمكعتيف مستقمتيف :استخدـ لمكشؼ عف صدؽ التحميؿ

التمييزم.

 -معادلة سبيرماف _ براكف ،كمعادلة جتماف لحساب تعديؿ طكؿ االستبانة في ثبات التجزئة

النصفية.

 -معادلة كركنباخ ألفا لمتأكد مف ثبات أداتي الدراسة.

 .2األساليب اإلحصائية الختبار صحة الفروض:

 المتكسط الحسابي :كىك عبارة عف مجمكع القيـ عمى عددىا. -االنحراؼ المعيارم :كىك عبارة عف انحراؼ القيـ عف متكسطيا الحسابي.

 األكزف النسبية :لمتحقؽ مف مستكل درجة تكافر التكجيات االستراتيجية لمديرم المدارم الثانكيةك عبلقتو بقيادة التغيير لدييـ في المحافظات الجنكبية ،كىك متكسط الدرجة لممفحكص ألم مف

المحاكر السابقة في االستبانة مقسكمان عمى الدرجة القصكل لممحكر.

 -اختبار (ت) ( :)T-testلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات عينتيف مستقمتيف

مثؿ الجنس (ذكر ،أنثى) عمى محاكر كمتغيرات الدراسة.

 -تحميؿ التبايف األحادم ( :)One –Way ANOVAلمتعرؼ إلى داللة الفركؽ بيف متكسطات

درجات مجمكعات أفراد عينة الدراسة عمى محاكر كمتغيرات الدراسة ألكثر مف مجمكعتيف.

سادساً :اإلجراءات اإلدارية واالعتبارات األخالقية:

 حصمت الباحثة عمى مكافقة مجمس القسـ عمى مكضكع الدراسة بعد عرض خطة الدراسةعميو ،كتـ تعديؿ الخطة بما يتماشى مع رأم المجمس ،كمف ثـ تـ تعييف مشرفيف عمى

الدراسة.
 -حصكؿ الباحثة عمى كتاب تسييؿ مف الجامعة .
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 تـ تحكيـ استبانتي الدراسة مف خبلؿ محكميف تربكييف بعد إرساؿ خطاب مكجو ليـ مف قبؿالباحثة بشكؿ رسمي ممحؽ (.)2

 قامت الباحثة بتكزيع أداة الدراسة عمى أفراد العينة الذيف تـ اختيارىـ جميعا كذلؾ عبرالقنكات الرسمية.

 حصمت الباحثة عمى مكافقة مستنيرة ك شفيية مف أفراد العينة بعد إعبلميـ كالشرح ليـالغرض مف الدراسة ،كتكضيح ليـ الخصكصية كالسرية المناط بالبيانات التي سيدلكف بيا

في االستبانة ،كحقيـ القبكؿ كالرفض بالمشاركة كاالنسحاب في أم مرحمة مف مراحؿ

الدراسة ،كالفائدة المرجكة مف الدراسة ممحؽ (.)3
خالصة الفصل

تـ عرض في ىذا الفصؿ الطريقة ك اإلجراءات ،ك التي تشمؿ منيج الدراسة ،مجتمع ك عينة

الدراسة ،أداة الدراسة ،صدؽ ك ثبات االستبانة  ،المعالجات اإلحصائية.

كسيتـ االجابة عف تساؤالت الدراسة الحالية ك تفسيرىا في الفصؿ الخامس .
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها
 نتائج التساؤل األول.
 نتائج التساؤل الثاني.
 نتائج التساؤل الثالث.
 نتائج التساؤل الرابع.

 نتائج التساؤل الخامس.
 توصيات الدراسة.

 مقترحات الدراسة.
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرىا

يتضمف ىذا الفصؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية مف خبلؿ اإلجابة عف التساؤالت،

كتحميؿ فقرات االستبانتيف المتعمقتيف بالتكجو االستراتيجية لدل مديرم المدارس الثانكية

بمحافظات غزة ك قيادة التغيير لدييـ باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لكؿ استبانة،

كتعرض الباحثة نتائج الدراسة الميدانية ،كمف ثـ تفسيرىا كايضاح دالالتيا في ضكء اإلطار

النظرم كالدراسات السابقة:

أوال :المحك المعتمد في تحميل النتائج :

لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة ،فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي

مف خبلؿ حساب المدل بيف درجات المقياس( ،)4=1-5كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في

المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية ،أم( ،)0.80=4/5كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ
قيمة في المقياس (بداية المقياس كىي كاحد صحيح) ،كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية،
كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:
جدول ()5.1

المحك المعتمد في الدراسة

مستوى
الموافقة
الوسط

الحسابي

(طول الخمية)
الوزن النسبي

بدرجة كبيرة جداً

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة قميمة

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

بدرجة قميمة
جداً

أكبر من

5-4.2

4.2-3.4

3.4-2.6

2.6-1.8

1.8-1

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

%100-%84

%68-%52

%84-%68

%52-%36

%36-%20

كىذا يعطي داللة كاضحة عمى أف المتكسطات التي تقؿ عف ( )1.8تدؿ عمى كجكد درجة قميمة
جدان مف المكافقة عمى فقرات االستبانة ،أما ما يساكم أك يزيد عف ( )4.2فيدؿ عمى كجكد درجة

كبيرة جدان مف المكافقة ،كىذا التقسيـ تـ تحديده كفؽ مقياس ليكرت الخماسي الذم تـ اعتماده في
تصحيح أداة الدراسة .
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كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب

المتكسطات الحسابية عمى مستكل المجاالت لؤلداة ككؿ ،كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ،كقد

حددت الباحثة درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.

ثانياً :نتائج التساؤل األول الذي ينص عمى: -1ما درجة توافر التوجهات االتستراتجججة لمدجري المدارس الثانوجة بمحافظات غزة ؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ المتكسط الحسابي ك االنحراؼ المعيارم
كالكزف النسبي لدرجات أفراد العينة مف مديرم المدارس عمى مجاالت التكجو االستراتيجي ،كما

في الجدكؿ التالي:

جدول()5.2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى مجاالت استبانة التوجو
االستراتيجي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة

المجاالت

م.

الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

عدد

المتوسط

النسبي%

الترتيب

درجة

التوافر

1

تحسن التعمم والتعميم.

6

4.06

0.71

81.2

1

كبيرة

2

التطوير التنظيمي.

6

3.91

0.79

78.2

2

كبيرة

3

التقويم المؤسسي.

6

3.75

0.72

75.0

3

كبيرة

4

التمويل وجمب األموال.

6

3.51

0.62

70.2

4

كبيرة

5

تمكين العاممين.

6

3.42

0.76

68.4%

6

كبيرة

6

التميز واإلبداع.

5

3.47

0.75

69.4

5

كبيرة

7

الشراكة المجتمعية.

7

3.24

0.78

64.8

7

متكسطة

42

3.62

0.57

72.4

-

الدرجة الكمية لمتوجو االستراتيجي لدى

مديري المدارس.

كبيرة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تكافر التكجيات االستراتيجية لدل مديرم مدارس
الثانكية في محافظات غزة كبيرة ،حيث كاف الكزف النسبي لدرجة تكافر التكجو االستراتيجي

( )72.4%كىذه النتيجة تتفؽ مع مجمكعة دراسات مثؿ دراسة (حسنيف )2015 ،التي أظيرت
و
عاؿ لمتكجيات االستراتيجية لدل عمداء الكميات في الجامعات الفمسطينية
كزف نسبي
( ، (72.03%ككذلؾ دراسة (الحية )2015 ،حيث كانت درجة مكافقة أفراد العينة لممارسة
مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لئلدارة االستراتيجية ك التميز اإلدارم كبيرة ،كدراسة
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(النخالة )2015 ،حيث درجة استخدـ مديرم الثانكية بمحافظات غزة لمتفكير االستراتيجي مف
كجيو نظر نكابيـ جاءت بدرجة كبيرة ،.كترتبت مجاالت درجة ممارسة التكجو االستراتيجي لدل

مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة كما يمي:

 جاء مجاؿ تحسيف التعميـ كالتعمـ في أعمى المراتب بكزف نسبي ( ،)81.2%كتعتبرالباحثة ىذه النتيجة منطقية حيث اليدؼ الرئيس المنشكد مف اإلدارة التربكية الناجحة
كالتي تتبنى التفكير كالتخطيط كالتنفيذ االستراتيجي ىك النيكض بعممية التعميـ كالتعمـ

كأثرائيا مف خبلؿ تكفير فرص التدريب المستمر لتتبلءـ مع التطكر العممي السريع كما

أشار (شحاتو )2001 ،ك (صائغ )2001 ،ك (مناعمة.)2005،

 يميو التطكير التنظيمي بكزف نسبي ( ،)78.2%كتكافقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة(أبك كرد )2015 ،كالتي أشارت إلى درجة تقدير أفراد العينة لمتطكير التنظيمي المدرسي
مف كجية نظر مديرم مدارس ككالة الغكث جاءت بدرجة كبيرة ،حيث حصمت عمى

كزف نسبي ) ، (79.3%كيعتبر التطكير التنظيمي مف أىـ مجاالت التكجو االستراتيجي

التي يسعى إلى إحداث تغيرات نكعية ك كمية بيدؼ تحسيف بيئة العمؿ ك تنمية قدرات
العامميف ك االستفادة مف التقنيات الحديثة في تحسيف األداء ك رفع الكفاءة اإلنتاجية،

 يميو التقكيـ المؤسسي بكزف نسبي ( ،)75.0%كجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة(المناعمة )2005 ،حيث أف مجاؿ تقكيـ العمؿ المدرسي حصؿ عمى نسبة مئكية

مقدارىا ) (75.98 %كىي نسبة كبيرة كاحتؿ الترتيب الثالث ،ك يعد التقكيـ الشامؿ

لممدرسة احد األساليب الميمة التي تحقؽ قد انر مف الطمأنينة لجميع الميتميف بالتربية ،
كىذا التقكيـ الشامؿ لممدرسة يساعد أيضان عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة  ،ك يتيح
تكجيو البرامج المستقبمية الكجية الصحيحة كما كضح (صائغ.)2010 ،

 -يميو التمكيؿ كجمب األمكاؿ بكزف نسبي ( ،)70.2%كجاءت ىذه النتيجة تتفؽ مع

دراسة (الجكيرم )2015 ،كىي قناعة نسبة عالية مف مديرم مدارس التعميـ العاـ في
مدينة الدلـ بضركرة زيادة مصادر التمكيؿ لمدارسيـ ،كأف المخصصات المالية مف قبؿ

ك ازرة التربية كالتعميـ غير كافية لتغطية االحتياجات التشغيمية لممدارس ،كأكصت بأىمية

نظاـ التمكيؿ الذاتي كتنمية المكارد الذاتية بمدارس التعميـ العاـ.

 كآخرىا كاف الشراكة المجتمعية كبكزف نسبي ( ،)64.8%كتعتبر درجة ممارسة الشراكةالمجتمعية لدل مديرم مدارس الثانكية متكسطة  ،كما أكضحت الدراسة الحالية. ،

كتعزك الباحثة انخفاض درجة ىذا المجاؿ مقارنة بالمجاالت األخرل لممارسة التكجو

االستراتيجي إلى عدة أسباب أىميا انشغاؿ مديرم المدارس في القضايا اإلدارية الرئيسية مف
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تحسف العممية التعميمية كالتنظيـ الييكمي كالتقكيـ كالمتابعة كالتي تعتبر أكلكيات في العمؿ

اإلدارم ،مما يؤثر عمى المجاالت الثانكية مثؿ الشراكات بيف المدرسة كالبيت أك المدرسة
كمؤسسات المجتمع المحمي ،كالسبب الثاني ككف الشراكة المجتمعية تحتاج إلى قناعة

كمجيكد مف جميع أطراؼ الشراكة كىذا يمزـ رفع كعي األسرة إلى أىمية الشراكة كالتعاكف مع
المدرسة لتصبح عبلقة عميقة تصب في صالح التنمية لمطالب بمختمؼ أبعادىا ،ك تعمؿ

عمى أثراء البيئة التربكية المدرسية مف شتى الجكانب ،كما يمزـ لعقد شراكات استراتيجية مع
مؤسسات التنشئة التربكية مثؿ المؤسسات اإلعبلمية  ،ك التدريبية  ،ك الترفييية ذات العبلقة

بالنمك الجسمي  ،كالعقمي  ،كاالجتماعي  ،ككذلؾ مؤسسات القطاع الخاص لدعـ األنشطة ك
الفعاليات في المدارس الحككمية  ،ك تنفيذ برامج التعميـ ك التدريب التعاكني مف جية أخرل

كما أشار (صائغ.)2010 ،

كبناء عمى النتائج السابقة يتبيف أف درجة تكافر التكجيات االستراتيجية

لدل مديرم

مدارس الثانكية في محافظات غزة كبيرة ،كىذا مؤشر إيجابي يعكس أف مديرم المدارس الثانكية
لدييـ قناعة كبيرة بأىمية تكافر التكجو االستراتيجي بجميع مجاالتو مف أجؿ التميز في األداء

اإلدارم ككذلؾ الحفاظ عمى القدرة التنافسية لمدارسيـ كتميزىا في ظؿ ظركؼ بيئية متغيرة
كصعبة.

كما قامت الباحثة كذلؾ بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي

لدرجات أفراد العينة مف مديرم مدارس الثانكية عمى فقرات مجاالت التكجو االستراتيجي ،كما في

الجداكؿ التالية:

124

الفصلىالخامسى

أوالً  :التوجيات االستراتيجية في مجال تحسين التعمم و التعميم :
جدول)(5.3

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات
مجال تحسين التعميم والتعمم

م.

1
2

العبارة
تكفير بيئة مدرسية محفزة لمتعميـ كصديقة
لمطالب.
تكفير التقنيات التعميمية المطكرة لتحقيؽ فاعمية
التدريس.

3

إثراء كتحسيف محتكل المقررات الدراسية.

4

تطكير أدكات التعمـ المرتبطة باألنترنت كالكسائؿ
التكنكلكجية الحديثة.

5

ربط استراتيجيات التدريس كالتقييـ بنتائج
مخرجات التعمـ.

6

تكفير درجة مف المركنة ك التكييؼ مع متغيرات
بيئة العمؿ.

المتوسط االنحراف

الوزن

الترتيب

الدرجة

4.09

0.74

81.8

2

كبيرة

4.16

0.73

83.2

1

كبيرة

4.08

0.84

81.6

3

كبيرة

3.97

0.90

79.4

6

كبيرة

4.02

0.83

80.4

5

كبيرة

4.04

0.74

80.8

4

كبيرة

الحسابي المعياري النسبي%

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تكافر التكجيات االستراتيجية في مجاؿ تحسيف التعميـ كالتعمـ

لدل مديرم مدارس الثانكية في المحافظات الجنكبية تتراكح ما بيف ( ،)%8352 -7954حيث

كانت درجة تكافر جميع التكجيات كبيرة ،ككانت درجة تكافر التكجيات االستراتيجية في مجاؿ
تحسيف التعميـ كالتعمـ ىي األعمى مف بيف بقية المجاالت ،كتعتبر ىذه النتيجة منطقية ككف إدراؾ
مديرم المدارس لمغاية الرئيسية كالحيكية مف اإلدارة التربكية الناجعة ،أال كىي النيكض كالرقي

بالعممية التعميمية ككؿ.

ككانت أكثر التكجيات االستراتيجية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة كما يمي:
 التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الثانية " تكفير التقنيات التعميمية المطكرة لتحقيؽفاعمية التدريس ".األكثر كزنان كبنسبة قدره ( )%8352بدرجة كبيرة.

 التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة األكلى " تكفير بيئة مدرسية محفزة لمتعميـ كصديقةلمطالب " بكزف نسبي ( )%8158بدرجة كبيرة.
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كىذه النتيجة تعكس مدل إدراؾ مديرم المدارس الثانكية لضركرة االنتقاؿ مف المدرسة

التقميدية المركزة عمى الكـ المعرفي ك التمقيف إلى التعمـ الذاتي باستخداـ التقنيات المتقدمة
لممعمكمات ك مصادر المعرفة  ،مع تكفير نكعية راقية مف التعميـ لكؿ الطبلب  ،ك عف طريؽ

تضافر الجيكد ك إتاحة الفرص التي تستيدؼ اثراء العممية التعميمية ك العمؿ عمى النيكض
بميارات الطبلب ك قدراتيـ في عمكـ المستقبؿ  ،حتى يمتمككا ما يساعدىـ عمى النجاح في

الميف الفنية مستقببل ( .شحاتو)22 :2001 ،

افر:
في حيف أف أقؿ التكجيات االستراتيجية تك ان

 التكجو االستراتيجي المتمثؿ لمفقرة الرابعة " تطكير أدكات التعمـ المرتبطة باألنترنت كالكسائؿالتكنكلكجية الحديثة ".بكزف نسبي ( )%7954بدرجة كبيرة.

 التكجو االستراتيجي المتمثؿ الفقرة الخامسة " ربط استراتيجيات التدريس كالتقييـ بنتائجمخرجات التعمـ ".بكزف نسبي ( )%8054بدرجة كبيرة.

كقد تبدك ىذه النتيجة غير متناغمة مع ما سبقيا مف نتائج  ،كلكف تفسر الباحثة انخفاض

تطكير أدكات التعمـ المرتبطة باألنترنت كالكسائؿ التكنكلكجية الحديثة لعدـ تكفر اإلمكانات المالية
كالدعـ المالي الذم يضمف تطكير ىذه األدكات بشكؿ مستمر حيث أشرنا مسبقا إلى أف التمكيؿ

الذم تحصؿ عميو المدارس مف الك ازرة ال يفي باحتياجاتيا التطكيرية  ،كلكف نتيجة إدراؾ مديرم

المدارس ألىمية تطكير أدكات التعمـ التكنكلكجية كانت درجة ممارستيا كبيرة عمى الرغـ مف
تبكئيا المركز األخير في مجاؿ تحسيف التعمـ كالتعميـ.
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ثانياً  :التوجيات االستراتيجية في مجال التطوير التنظيمي :
جدول ()5.4

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات مجال التطوير التنظيمي
العبارة

م.
1

تحسيف المفاىيـ التربكية عند المعمميف.

2

تطكير اليياكؿ التنظيمية في المدرسة حسب
االحتياج باستمرار.
تكفير مناخ مدرسي يشجع عمى تحسيف أداء

3

العامميف.
تعزيز المدرسة بالككادر البشرية ذات الكفاءة

4

العالية.
مشاركة األطراؼ المعنية في كضع رؤية

5

كرسالة مشتركة لممدرسة.
زيادة فاعمية األداء مف خبلؿ التأقمـ

6

كاالستجابة لمتغيرات التكنكلكجية.

المتوسط

االنحراف

الوزن

4.02

0.72

80.4

2

4.03

0.86

80.6

1

كبيرة

3.92

0.92

78.4

3

كبيرة

3.78

0.91

75.6

6

كبيرة

3.85

0.97

77.0

5

كبيرة

3.86

1.01

77.2

4

كبيرة

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

الدرجة

كبيرة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تكافر التكجيات االستراتيجية في مجاؿ تطكير التنظيـ

اإلدارم لدل مديرم مدارس الثانكية في المحافظات الجنكبية تتراكح ما بيف (،)%8054 -7750
حيث كانت درجة ممارسة جميع تكافر التكجيات االستراتيجية ،ككانت درجة تكافر التكجيات

االستراتيجية في مجاؿ تطكير التنظيـ اإلدارم ىي الثانية بعد تحسيف التعمـ كالتعميـ.
يمي:

ككانت أكثر التكجيات االستراتيجية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة كما

 التكجو االستراتيجي الفقرة الثانية " تطكير اليياكؿ التنظيمية في المدرسة حسب االحتياجباستمرار ".األكثر كزنان كبنسبة قدرىا ( )%8056بدرجة كبيرة.

 التكجو االستراتيجي الفقرة األكلى " تحسيف المفاىيـ التربكية عند المعمميف " بكزف نسبي( )%8054بدرجة كبيرة.
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كىذه النتيجة تعكس أف ىناؾ تغيرات مستمرة كمفاجئة في العمؿ اإلدارم المدرسي نتيجة

الظركؼ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التي يمر بيا المجتمع في محافظات غزة كانعكاساتو

عمى العمؿ في مؤسسات التعميـ مما يمزـ تطكير اليياكؿ التنظيمية حسب المستجدات كاالحتياج
كبشكؿ مستمر ،مما يضمف االرتقاء بمستكل األداء ك تحقيؽ درجة عالية مف التعاكف  ،كاالىتماـ

ببناء قدرات قادرة عمى مكاجية جميع أنكاع المستجدانت المجتمعية ك التكنكلكجية المؤثرة عمى
البيئة المدرسية ك التعميمية  ،كطرحت الدراسة رؤية استراتيجية ترتكز عمى عناصر ادارية ك

تنظيمية يمكف مف خبلليا صياغة الخيارات ك البدائؿ االستراتيجية لتنمية اإلبداع اإلدارم لدل

القيادات المدرسية كما أشارت دراسة (المكسى.)2011 ،
في حيف أف أقؿ التكجيات االستراتيجية:

 التكجو االستراتيجي الفقرة الرابعة " تعزيز المدرسة بالككادر البشرية ذات الكفاءة العالية".بكزف نسبي ( )%7556بدرجة كبيرة.

 يمييا التكجو االستراتيجي الفقرة الخامسة "مشاركة األطراؼ المعنية في كضع رؤيةكرسالة مشتركة لممدرسة ".بكزف نسبي ( )%7750بدرجة كبيرة.

كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة (الحربي )2015 ،كالتي أكصت بضركرة نشر ثقافة اإلدارة

االستراتيجية بيف العامميف في المؤسسات التعميمية ،كأىمية عقد دكرات تدريبية لرفع كفاءة
المدرسيف في عمميات التخطيط االستراتيجي كتنفيذه كالمشاركة كفي اتخاذ الق اررات اإلدارية.
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ثالثاً  :التوجيات االستراتيجية في مجال التقويم المؤسسي :
جدول ()5.5

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات مجال التقويم المؤسسي
م.

العبارة

1

تقييـ مدل تحقيؽ المدرسة ألىداؼ الخطة
السنكية لممدرسة.

2

تحديد مكاطف الضعؼ كالقكة في أعماؿ
المعمميف.

3

تعميـ نتائج التقكيـ عمى فئات المجتمع

4

تقديـ معمكمات لممسئكليف عف التعميـ كفؽ أسس

المختمفة.

عممية كمكضكعية.
5

بناء
مراجعة الخطط التعميمية الحالية كتطكيرىا ن
عمى نتائج التقكيـ.

6

االستفادة مف التغذية الراجعة ككسيمة لتطكير

األداء.

المتوسط

االنحراف

الوزن

3.94

0.86

78.8

1

3.74

0.78

74.8

4

كبيرة

3.78

0.81

75.6

3

كبيرة

3.63

0.92

72.6

5

كبيرة

3.79

0.80

75.8

2

كبيرة

3.59

0.92

71.8

6

كبيرة

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

الدرجة
كبيرة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تكافر التكجيات االستراتيجية في مجاؿ التقييـ

المؤسسي

لدل مديرم مدارس الثانكية في المحافظات الجنكبية

تتراكح ما بيف (-7158

 ،)%7858حيث كانت درجة تكافر جميع التكجيات االستراتيجية كبيرة ،ككانت درجة تكافر

التكجيات االستراتيجية في مجاؿ التقييـ المؤسسي ىي الثالثة.
يمي:

ككانت أكثر التكجيات االستراتيجية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة كما

 التكجو االستراتيجي الفقرة األكلى " تقييـ مدل تحقيؽ المدرسة ألىداؼ الخطة السنكيةلممدرسة ".األكثر كزنان كبنسبة قدره ( )%7858بدرجة كبيرة.

بناء عمى
 -تمييا التكجو االستراتيجي الفقرة الخامسة " مراجعة الخطط التعميمية الحالية وتطويرىا ً

نتائج التقويم " بكزف نسبي ( )%7558بدرجة كبيرة.

129

الفصلىالخامسى

كىذه النتيجة تدؿ عمى أف مديرم مدارس الثانكية تتمتع بالمعرفة كالميارة الكافيتيف

لممارسة التكجو االستراتيجي بشكؿ معمؽ  ،حيث أنيا تمعب دك انر في تقييـ الخطط الدراسية
كمراجعتيا كتطكيرىا كتماشت ىذه النتيجة مع دراسة (المناعمة.)2015 ،

في حيف أف أقؿ التكجيات االست ارتيجية:

 التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة السادسة " االستفادة مف التغذية الراجعة ككسيمةلتطكير األداء ".بكزف نسبي ( )%7158بدرجة كبيرة.

 يمييا التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الرابعة " تقديـ معمكمات لممسئكليف عفالتعميـ كفؽ أسس عممية كمكضكعية ".بكزف نسبي ( )%7256بدرجة كبيرة.

كيتضح مف ىذه النتيجة أف مديرم مدارس الثانكية يعتمدكف عمى المتابعة المباشرة
بأنفسيـ في تحصيؿ المعمكمة مف أجؿ التقييـ كعدـ االعتماد عمى اآلخريف في الحصكؿ عمى
المعمكمة مف أجؿ تقييـ العمؿ في المؤسسة ،عمى الرغـ مف أف درجة االستفادة مف التغذية

الراجعة كبيرة لدييـ  ،كلكنيا جاءت في آخر عناصر التقييـ المؤسسي مف حيث الممارسة  ،كىذا
يعزز النتيجة السابقة بأف مديرم مدارس الثانكية يقكمكف بمتابعة الخطط كتطكيرىا ككذلؾ جميع

القضايا اإلدارية بأنفسيـ كال تعتمد عمى التفكيض  ،كتشكيؿ لجاف لمقياـ بيذه المياـ ،كقد يظير
في ىذه النتيجة نكع مف اإليجابية ،كلكف مف الضركرم إشراؾ العامميف في كضع أبعاد الخطط

االستراتيجية كما أكصت دراسة (مارغريت ،)2012 ،ككذلؾ ضركرة األخذ بتنفيذ الخطط

االستراتيجية مف قبؿ كافة العامميف في المؤسسة التعميمية لتحقيؽ الميزة التنافسية  ،كما أكصت
دراسة (الدىدار ،)2006 ،ككذلؾ ىذا ما أكصت بو دراسة (القاسـ ، )2013 ،كىك التأكيد عمى
الخصائص الريادية المبحكثة بغية تعزيز كنشر ركح اإلبداع لدل مديرم المدارس.
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رابعاً  :التوجيات االستراتيجية في مجال التمويل و جمب األموال :
جدول ()5.6

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات مجال التمويل وجمب األموال
م.

العبارة

1

ممارسة اإلدارة الرشيدة الستغبلؿ المكارد

المتوسط

االنحراف

الوزن

الترتيب

الدرجة

3.62

0.86

72.4

2

كبيرة

3.66

0.84

73.2

1

كبيرة

3.58

0.81

71.6

3

كبيرة

تكفير مصادر تمكيؿ جديدة لممدرسة.

3.08

0.89

61.6

6

متكسطة

5

تشجيع الدعـ المجتمعي لمعممية التعميمية.

3.57

0.81

71.4

5

كبيرة

6

التكاصؿ مع المؤسسات الدكلية لتمكيؿ بعض

3.58

0.87

71.6

4

كبيرة

المتاحة.
2

تطكير أداء اإلدارة المدرسية باستمرار لتحسيف

3

إدارة مكازنة المدرسة كصرفيا عمى الكجو

فعاليتيا في استثمار التمكيؿ.

السميـ.
4

المشاريع.

الحسابي

المعياري

النسبي%

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تكافر التكجيات االستراتيجية في مجاؿ التمكيؿ كجمب

األمكاؿ لدل مديرم مدارس الثانكية في المحافظات الجنكبية تتراكح ما بيف (،)%7352 -6156
حيث كانت درجة تكافر التكجيات االستراتيجية ما بيف متكسطة ك كبيرة ،ككانت درجة تكافر

التكجيات االستراتيجية في مجاؿ التمكيؿ كجمب األمكاؿ ىي الرابعة.

ككانت أكثر التكجيات االستراتيجية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة كما

يمي:

 -التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الثانية

" تطكير أداء اإلدارة المدرسية باستمرار

لتحسيف فعاليتيا في استثمار التمكيؿ ".األكثر كزنان كبنسبة قدره ( )%7352بدرجة كبيرة.

 يمييا التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة األكلى " ممارسة اإلدارة الرشيدة الستغبلؿالمكارد المتاحة " بكزف نسبي ( )%7254بدرجة كبيرة.

كىذه النتيجة تتماشى مع دراسة (المناعمة )2005 ،حيث أشارت إلى أف معظـ مديرم المدارس

الحككمية قد حصمكا عمى نسبة كبيرة في مجاؿ الشؤكف اإلدارية كالمالية ،ككذلؾ دراسة (الجكيرم،
 )2015كالتي أكصت بأىمية إقرار نظاـ التمكيؿ الذاتي كتنمية المكارد الذاتية بمدارس التعميـ العاـ.
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في حيف أف أقؿ التكجيات االستراتيجية:

 التكجو االستراتيجي المتمثؿ في لمفقرة الرابعة " تكفير مصادر تمكيؿ جديدة لممدرسة ".بكزفنسبي ( )%6156بدرجة متكسطة.

 يمييا التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الخامسة " تشجيع الدعـ المجتمعي لمعمميةالتعميمية ".بكزف نسبي ( )%7154بدرجة كبيرة.

كىذه النتيجة تؤكد النتيجة التي دلت عمى أف ممارسة مجاؿ الشراكة المجتمعية منخفضة

لدل مديرم مدارس الثانكية مقارنة بالمجاالت األخرل في التكجو االستراتيجي ،كنتيجة انخفاض

ممارسة ىذا المجاؿ ينعكس بالسمب عمى العنصريف السابقيف  ،كىما انخفاض القدرة عمى تكفير
مصادر تمكيؿ جديدة  ،كانخفاض درجة تشجيع الدعـ المجتمعي لمعممية التعميمية مقارنة مع

باقي العناصر في مجاؿ التمكيؿ كجمب األمكاؿ  ،كىذا ما أكدت عميو دراسة (القرشي،)2011 ،

كىك ضركرة العمؿ عمى فتح قنكات االتصاؿ مع المجتمع المحيط مف خبلؿ التكاصؿ مع جميع
مؤسسات المجتمع الحككمية كالخاصة كاالستفادة منيا.

خامساً :التوجيات االستراتيجية في مجال تمكين العاممين:
جدول ()5.7

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات مجال تمكين العاممين
م.

العبارة

1

تكزيع المسؤكليات بشكؿ يتناسب مع

2

تفكيض السمطات كفؽ معايير عممية

3

إمكانيات العامميف كقدراتيـ.

مكضكعية مينية.

5
6

المتوسط

المعياري

3.50

1.03

70.0

2

3.36

0.99

67.2

5

النسبي%

كبيرة
متوسطة

تطبيؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة التي
تعزز جانب مشاركة المعمميف الفعالة
في اإلنجاز.

4

الحسابي

االنحراف

الوزن

الترتيب

الدرجة

تشجيع المعمميف عمى االلتحاؽ بدكرات
تدريبية أثناء الخدمة.
إفساح الحرية المقننة لممعمميف التخاذ
ق اررات تسيـ في إنجاز األعماؿ بتميز.
أعداد برامج تدريبية نكعية ذات قيمة
عالية لممعمميف

3.31

0.91

66.2

6

متكسطة

3.51

0.82

70.2

1

كبيرة

3.39

0.85

67.8

4

متكسطة

3.42

0.87

68.4

3

كبيرة
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تكافر التكجيات االستراتيجية في مجاؿ تمكيف العامميف

لدل مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة تتراكح ما بيف ( ،)%7052 -6652حيث كانت

درجة التكجيات االستراتيجية ما بيف متكسطة ك كبيرة ،ككانت درجة تكافر التكجيات االستراتيجية
في مجاؿ تمكيف العامميف ىي الخامسة.

ككانت أكثر التكجيات االستراتيجية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة ما يمي:
 التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الرابعة " تشجيع المعمميف عمى االلتحاؽ بدكراتتدريبية أثناء الخدمة ".األكثر كزنان كبنسبة قدرىا ( )%7052بدرجة كبيرة.

 يمييا التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة األكلى " تكزيع المسؤكليات بشكؿ يتناسب معإمكانيات العامميف كقدراتيـ " بكزف نسبي ( )%7050بدرجة كبيرة.

كىذه النتيجة تتماشى مع ما أكصت بو دراسة (الثقفي )2016 ،كىك تعزيز المشاركة في
اإلدارة المدرسية كاتخاذ الق اررات مع تبني تجاه النمك الميني المستمر لجميع العامميف بالمدرسة
كىذا ما أشارت إليو دراسة (ماغريت )2012 ،كىك ضركرة كضكح الرؤية كالرسالة لممكظفيف

الجدد قبؿ كأثناء تعيينيـ في المدارس  ،بحيث تعزز لدييـ القدرة عمى العمؿ فييا ككذلؾ ضركرة
إشراؾ العامميف في كضع أبعاد الخطة االستراتيجية.
في حيف أف أقؿ التكجيات االستراتيجية:

 التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الثالثة " تطبيؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة التي تعززجانب مشاركة المعمميف الفعالة في اإلنجاز ".بكزف نسبي ( )%6652بدرجة متكسطة.

 يمييا التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الثانية " تفكيض السمطات كفؽ معايير عمميةمكضكعية مينية ".بكزف نسبي ( )%6752بدرجة متكسطة.

كىذا يشير إلى افتقار مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة إلى مفيكـ العمؿ كفريؽ  ،حيث
يعتبر فريؽ العمؿ احد الدعائـ األساسية لمتحرؾ الذاتي لمعامميف (الكالي  )2010 ،كىذا يمزـ بناء

ثقة بيف اإلدارة كالعامميف في المدارس  ،ككذلؾ كضكح الرؤية كالرسالة لممكظفيف مما يعزز لدييـ

القدرة عمى العمؿ كبالتالي إمكانية تفكيض السمطات كفؽ معايير عممية كمينية.
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سادساً  :التوجيات االستراتيجية في مجال التميز و اإلبداع :
جدول ()5.8

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات مجال التميز واإلبداع
م.
1

العبارة
تقترح األنشطة التي تسيـ في تفجير طاقات
اإلبداع كاالبتكار لدل المعمميف.

2

تشجيع ركح اإلبداع كالمبادرة بيف المعمميف.

3

تمبية احتياجات المعمميف التي تؤدم إلى

4
5

التطكير كاإلبداع.
مكاكبة األساليب الجديدة لتشجيع اإلبداع ك
إدارة المكاىب.
تعقد جمسات مف المدير كالمعمميف لمعصؼ
الذىني.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

الدرجة

%

3.61

0.81

72.2

1

كبيرة

3.52

0.84

70.4

2

كبيرة

3.52

0.88

70.4

3

كبيرة

3.35

0.88

67.0

4

متكسطة

3.35

0.90

67.0

5

متكسطة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تكافر التكجيات االستراتيجية في مجاؿ التميز
كاإلبداع لدل مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة تتراكح ما بيف (،)%7252 -6750

حيث كانت درجة التكجيات االستراتيجية ما بيف متكسطة ك كبيرة ،حيث أف درجة تكافر
التكجيات االستراتيجية كانت في مجاؿ التميز كاإلبداع ىي السادسة.

ككانت أكثر التكجيات االستراتيجية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة كما يمي:

 التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة األكلى " تقترح األنشطة التي تسيـ في تفجيرطاقات اإلبداع كاالبتكار لدل المعمميف ".األكثر كزنان كبكزف نسبي قدره ( )%7252بدرجة

كبيرة.

 يمييا التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الثانية " تشجيع ركح اإلبداع كالمبادرة بيفالمعمميف " بكزف نسبي ( )%7054بدرجة كبيرة.

كىذه النتيجة تتماشى مع دراسة (الحية ، )2015 ،حيث بمغت درجة مكافقة أفراد العينة

لممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظة غزة لئلدارة االستراتيجية كالتميز اإلدارم بدرجة كبيرة،
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كما أكصت بضركرة نشر ثقافة التميز لدل العامميف كجميع أفراد العينة كتحقيؽ التميز في جميع

األنشطة المدرسية مف خبلؿ كرش العمؿ كالدكرات التدريبية لتكضيح األداء المتميز.
في حيف أف أقؿ التكجيات االستراتيجية:

 التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الخامسة " تعقد جمسات مف المدير كالمعمميفلمعصؼ الذىني ".بكزف نسبي ( )%6750بدرجة متكسطة.

 يمييا التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الرابعة " مكاكبة األساليب الجديدة لتشجيعاإلبداع ك إدارة المكاىب ".بكزف نسبي ( )%6750بدرجة متكسطة.

كىذا يؤكد النتيجة السابقة التي أشرنا فييا إلى افتقار مديرم مدارس الثانكية في محافظات

غزة إلى مفيكـ العمؿ كفريؽ ،كىذه النتيجة تماشت مع دراسة (المكسى ، )2011 ،كالتي أشارت

إلى أف ىناؾ حاجة متزايدة لبلىتماـ ببناء قدرات القيادات عمى اإلبداع اإلدارم لمكاجية جميع
أنكاع المستجدات المجتمعية كالتكنكلكجية المؤثرة عمى البيئة المدرسية كالتعميمية.
سابعاً  :التوجيات االستراتيجية في مجال الشراكة المجتمعية :
جدول ()5.9

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات مجال الشراكة المجتمعية
المتوسط

االنحراف

الوزن

3.22

0.88

64.4

6

3.27

0.91

65.4

2

متكسطة

3

إقامة شراكة فاعمة مع األسرة.

3.22

0.86

64.4

5

متكسطة

4

بناء شراكات مع مراكز البحث العممي.

3.14

0.94

62.8

7

متكسطة

5

بناء شراكة فعالة مع المؤسسات الدينية.

3.30

0.84

66.0

1

متكسطة

6

مشاركة المجتمع المحمي في دعـ المدرسة

3.25

0.88

65.0

3

متكسطة

3.25

0.96

65.0

4

متكسطة

م.

العبارة

1

بناء عبلقات بناءة مع الجامعات كالكميات

2

تنمية العبلقات التكاممية مع القطاع

7

الخاص.

كتطكيرىا.
بناء عبلقات مع مؤسسات المجتمع
المدني.

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

الدرجة
متكسطة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تكافر التكجيات االستراتيجية في مجاؿ الشراكة
المجتمعية لدل مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة تتراكح ما بيف (،)%6650 -6454
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حيث كانت درجة التكجيات االستراتيجية متكسطة ،ككانت درجة تكافر التكجيات االستراتيجية في

مجاؿ الشراكة المجتمعية ىي األخيرة.

ككانت أكثر التكجيات االستراتيجية لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة كما يمي:
 -التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الخامسة

" بناء شراكة فعالة مع المؤسسات

الدينية ".األكثر كزنان كبنسبة قدرىا ( )%6650بدرجة متكسطة.

 يمييا التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة الثانية " تنمية العبلقات التكاممية مع القطاعالخاص " بكزف نسبي قدرىا ( )%6554متكسطة.

كعمى الرغـ مف تبكء ىذاف العنصراف المراتب األكلى في ىذا المجاؿ إال أف درجة ممارستيـ

متكسطة كتعتبر منخفضة مقارنة بالعناصر األخرل في المجاالت السابقة في التكجو االستراتيجي،
كىذا يعكس ضعؼ مديرم مدارس الثانكية لممارسة الشراكة المجتمعية لؤلسباب التي تـ ذكرىا

سالفان ،كيمكف إضافة أف المؤسسات التي يتـ التكجو إلييا مؤسسات قد يككف دكرىا محدكدان في

عممية تطكير العممية التعميمية كاإلدارية كاحداث تغيير مناسب بالقدر المرجك مف الشراكة فقد
تككف ىذه المؤسسات ىي ذاتيا تحتاج إلى رقابة كمتابعة  ،أك بحاجة إلى تمكيؿ ك مساعدة ،مما

ال يجعؿ ليا الدكر الفعاؿ في شراكتيا كىذا ما أكدت عميو دراسة (القرشي )2011 ،بأف المشاركة
المجتمعية المطمكبة لتطكير أداء المدارس الثانكية الحككمية في مجاالت تطكير إدارة المدارس،
كتميميا كرفع مستكل التحصيؿ لمطمبة كربط خريجي المدارس الثانكية بسكؽ العمؿ ،كأكصت

بضركرة ضركرة العمؿ عمى تفعيؿ المشاركة المجتمعية بجميع أشكاليا.
في حيف أف أقؿ التكجيات االستراتيجية:

 التكجو االستراتيجي المتمثؿ في لمفقرة الرابعة " بناء شراكات مع مراكز البحث العممي".بكزف نسبي ( )%6258بدرجة متكسطة.

 يمييا التكجو االستراتيجي المتمثؿ في الفقرة األكلى " بناء عبلقات بناءة مع الجامعاتكالكميات  ".بكزف نسبي ( )%6454بدرجة متكسطة.

كيعتبر ىذاف العنصراف ميماف جدان في عممية التكجو االستراتيجي في العمؿ اإلدارم كالذم يغفمو

الكثير مف مديرم المدارس الثانكية مما ينعكس بالسمب عمى النيكض كالرقي بالعممية التعميمية
كمخرجاتيا ،حيث أف التكاصؿ بيف مراكز البحث العممي ك الجامعات كالكميات المحمية يمعب

دكر أساسيان في تنمية اإلبداع كاحداث التغيير اإليجابي المنشكد مف قيادة التغيير كما أشارت
ان

دراسة (بمكاني.)2008 ،
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-2نتائج التساؤل الثاني الذي ينص عمى:
-

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد العينة حول درجة توافر التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية تعزى
 -الخبرة  -عدد الدورات التدريبية في مجال التوجو

لمتغير(الجنس  -المؤىل العممي

االستراتيجي)؟ ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:

 .1-2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات
أفراد العينة حول درجة توافر التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية لمتوجو

االستراتيجي تعزى إلى الجنس( :ذكر ،أنثى)؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بمقارنة متكسطات درجات تكافر مجاالت التكجو
االستراتيجي تبعان لمجنس باستخداـ اختبار (ت) ،كاستخدمت الباحثة ىذا االختبار اإلحصائي

الب ارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي العينة باإلضافة إلى أف عدد
أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان ،كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
جدول ()5.10

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات توافر التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية
تبعاً لمجنس (ذكر ،أنثى)

المجاالت
تحسن التعمم والتعميم.
التطوير التنظيمي.

ذكر()56
االنحراف
المتوسط

الحسابي

المعياري

أنثى()61
االنحراف
المتوسط

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

الداللة

24.63
23.50

4.28
4.61

24.12
23.44

4.24
4.91

0.65
0.07

0.52
0.95

4.27

20.53

4.85

-0.07

التقويم المؤسسي.
التمويل وجمب األموال.
تمكين العاممين.

21.91
20.95
20.46

التميز واإلبداع.

17.48

3.89

الشراكة المجتمعية.

22.84

5.45

22.48

151.77

22.330

152.00

الدرجة الكمية لمتوجو
االستراتيجية.

مستوى

4.51
3.94

-1.37
-0.39

0.17
0.70

23.00
21.21

4.07
3.55

17.23

3.60

0.37

0.72

5.44

0.36

0.72

25.44

-0.05

0.96

0.94

* داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات

جميع مجاالت التكجو االستراتيجي تبعان لمجنس .كاتفقت ىذه الدراسة مع العديد مف الدراسات التي

تناكلت التكجو االستراتيجي كعبلقتو بمتغير الجنس حيث معظميا عكس عدـ كجكد فركؽ ذات
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داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة تعزل لمجنس كمتغيرات أخرل كمنيا دراسة

(شحادة.)2008 ،

ك تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى:

ال تكجد فركؽ بيف الجنسيف في نظرتيـ لئلدارة المدرسية ،أك في اتخاذ الق اررات ك األكلكيات أك
تبادؿ المعمكمات ك الخبرات لحؿ المشاكؿ المتعمقة باإلدارة المدرسية.

إلماـ كبل الجنسيف بالتكجيات االستراتيجية التي تستحؽ التنفيذ في المرحمة المستقبمية المقبمة

لتطكير النظاـ التعميمي.

 .2-2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد العينة حول درجة توافر التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية تعزى إلى

المؤىل العممي( :بكالوريوس ،دراسات عميا)؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بمقارنة متكسطات درجات تكافر مجاالت
التكجو االستراتيجي تبعان لممؤىؿ العممي باستخداـ اختبار (ت) ،كاستخدمت الباحثة ىذا االختبار

اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي العينة باإلضافة إلى

أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان ،كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
جدول ()5.11

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات توافر التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية تبعاً لممؤىل
العممي (بكالوريوس ،دراسات عميا)

بكالوريوس()92
المتوسط االنحراف

المجاالت

الحسابي

المعياري

دراسات عميا()26
االنحراف
المتوسط
الحسابي

قيمة (ت)

المعياري

مستوى
الداللة

التقويم المؤسسي.
التمويل وجمب األموال.
تمكين العاممين.

23.82
23.02

4.19
4.71

26.36
25.12

3.94
4.60

-2.73
-1.98

*0.007
*0.050

19.90

4.33

22.68

4.83

-2.78

*0.006

تحسن التعمم والتعميم .
التطوير التنظيمي.

21.97
20.55

24.36
23.04

4.24
3.56

4.09
3.74

-2.52
-3.06

*0.013
*0.003

التميز واإلبداع.

16.97

3.70

18.76

3.55

-2.17

*0.032

الشراكة المجتمعية.

21.84

5.17

25.64

5.41

-3.26

*0.002

148.07

22.222

165.96

25.02

-3.48

*0.001

الدرجة

الكمية

االستراتيجي.

لمتوجو

* داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات

ممارسة جميع مجاالت التكجو االستراتيجي تبعان لممؤىؿ العممي .ككانت جميع النتائج لصالح

مديرم المدارس أصحاب مؤىؿ الدراسات العميا ،كىذا يؤكد عمى أىمية ممارسة اإلدارة التربكية
كالمدرسية عمى أسس عممية كمنيجية كاضحة  ،مما يطكر مف التفكير كالتخطيط كالتنفيذ

االستراتيجي لدل مديرم المدارس ،عمى الرغـ أف ىذه النتيجة لـ تتماشى مع دراسات عدة
عكست عدـ كجكد ركؽ ذات داللة إحصائية بيف بعض مجاالت التكجو االستراتيجي كالمؤىؿ

العممي  ،كما جاء في دراسة (أبك كرد )2015 ،بالنسبة لمتطكير التنظيمي ،ككذلؾ دراسة

(شحادة )2008 ،كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أفراد
العينة بالنسبة لمتطمبانت التخطيط االستراتيجي تعزل لممؤىؿ العممي كالجنس كسنكات الخدمة ،إال

أنيا تعتبر نتائج الدراسة الحالية منطقية حيث أكصت الدراسات إلى ضركرة إعطاء مديرم
المدارس دكرات تدريبية حكؿ تنمية الميارات لمتنبؤ لدييـ عند كضع الخطط االستراتيجية ،فيذا

يؤكد كمما زادت معرفة مديرم المدارس حكؿ القضايا اإلدارية بشكؿ منيجي كمدركس كمما رفع

مف درجة ممارستيـ لمجاالت التكجو االستراتيجي المختمفة.

 .3-2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد العينة حول درجة توافر التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية تعزى إلى

الخبرة( :أقل من  5سنوات -5 ،أقل من  10سنوات ،أكثر من 10سنوات)؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر الخبرة (أقؿ مف 5

سنكات -5 ،أقؿ مف  10سنكات ،أكثر مف 10سنكات) عمى درجة تكافر مجاالت التكجو
االستراتيجي كما في الجدكؿ التالي:
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جدول ()5.12

تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات درجات توافر التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية
تبعاً لمخبرة (أقل من  5سنوات -5 ،أقل من  10سنوات ،أكثر من 10سنوات)

المجاالت

أقل من  5سنوات

-5أقل من 10

()3

سنوات ()17

أكثر من 10سنوات
()97

قيمة

الحسابي

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المتوسط

مستوى
الداللة

(ف)

تحسن التعمم والتعميم

23.00

7.55

25.94

4.18

24.12

4.14

1.49

0.23

.التطوير التنظيمي.

24.00

8.66

25.59

4.99

23.08

4.54

2.07

0.13

التقويم المؤسسي.

26.33

3.22

23.82

3.73

22.12

4.35

2.42

0.09

التمويل وجمب األموال

22.67

4.16

22.29

2.76

20.83

3.84

1.41

0.25

تمكين العاممين.

23.00

1.00

20.65

4.15

20.39

4.69

0.48

0.62

التميز واإلبداع.

18.67

2.30

17.29

3.80

17.32

3.77

0.19

0.83

الشراكة المجتمعية.

24.00

2.00

22.00

4.85

22.72

5.61

0.22

0.80

الدرجة الكمية لمتوجو
االستراتيجي.

161.67

23.44

157.58

21.26

150.59

24.35

0.88

0.42

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات
جميع مجاالت التكجو االستراتيجي تبعان لمخبرة .كاتفقت ىذه الدراسة مع العديد مف الدراسات التي

تناكلت التكجو االستراتيجي كعبلقتو بمتغير الخبرة حيث أف معظميا عكس عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة تعزل لسنكات الخدمة كمتغيرات أخرل كمنيا

دراسة (شحادة )2008 ،ك كذلؾ دراسة (أبك كرد.)2015 ،

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلي :خضكع مدراء المدارس الثانكية لمدكرات التدريبية اإلدارية

المتعمقة بالمدرسة  ،جميع مديرم المدارس عممكا في مجاؿ التدريس قبؿ الكصكؿ إلى العمؿ

اإلدارم مما ككف لدييـ خبرات تربكية ك تعميمية جعمت منيـ يتبنكا التكجيات االستراتيجية
لتطكير كرقي التعميـ.
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.4-2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد العينة حول درجة توافر التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية تعزى إلى

الدورات التدريبية في مجال التوجو االستراتيجي( :يوجد دورات ،ال يوجد دورات)؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بمقارنة متكسطات درجات تكافر مجاالت التكجو
االستراتيجي تبعان لمدكرات التدريبية في مجاؿ التكجو االستراتيجي باستخداـ اختبار (ت)،
كاستخدمت الباحثة ىذا االختبار اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف

مجمكعتي العينة  ،باإلضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان ،كما ىك مكضح
بالجدكؿ التالي:

جدول ()5.13
اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات توافر التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية تبعاً لمدورات
التدريبية في مجال التوجو االستراتيجي (يوجد دورات ،ال يوجد دورات)
يوجد دورات()80
االنحراف
المتوسط

ال يوجد دورات()37
االنحراف
المتوسط

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

تحسن التعمم والتعميم.

24.83

3.95

23.35

4.73

التقويم المؤسسي.
التمويل وجمب األموال.
تمكين العاممين.

22.51
21.40
20.79

4.40
3.72

22.41
20.41

4.16
3.71

المحور

التطوير التنظيمي.

23.95

4.372

22.43

4.44

19.87

قيمة (ت)

الداللة

1.76

.081

5. 40

1.619

.108

4.81

1.018

.311

0.125
1.347

التميز واإلبداع.

17.56

3.83

16.89

3.50

0.904

الشراكة المجتمعية.

22.90

5.48

22.11

5.34

.733

الدرجة الكمية لمتوجو

االستراتيجي.

153.94

24.09

147.46

مستوى

23.17

1.369

.901
.181
0.36
8
.465
.174

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات

جميع مجاالت التكجو االستراتيجي تبعان لمدكرات التدريبية في مجاؿ التكجو االستراتيجي ،إال أنو

لكحظ أف درجة تكافر جميع مجاالت التكجو االستراتيجي لدل مديرم المدارس الحاصميف عمى

دكرات تدريبية أعمى منيا مف أكلئؾ غير الحاصميف عمى دكرات تدريبية ،كىذا يمكف تفسيره بأنو
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قد يككف لمدكرات التدريبية أثر بسيط في رفع درجة ممارسة التكجو االستراتيجي  ،كلكف حجـ
عينة الدراسة لـ يسمح بإظيار ذلؾ األثر البسيط إحصائيان ،كلكف يمكف استشعاره مف خبلؿ
تكافؽ ارتفاع درجة االستخداـ لدل الحاصميف عمى دكرات كيمكف تدعيـ ذلؾ بنتائج كتكصيا

دراسات سابقة أكدت عمى ضركرة إعطاء مديرم المدارس دكرات تدريبية في ىذا المجاؿ كما

جاء في دراسة (الحية )2015 ،كدراسة (أبك ريا )2014 ،التيف أكدتا عمى ضركرة تعزيز مستكل
معرفة جميع العامميف بمنيج تطبيؽ معايير التميز مف خبلؿ عقد دكرات تدريبية  ،ذلؾ لدكرىا

اإليجابي في تحسيف األداء المؤسسي.

-3نتائج التساؤل الثالث الذي ينص عمى:

ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة التغيير في بمحافظات غزة من وجيو نظرىم؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم

كالكزف النسبي لدرجات أفراد العينة مف مديرم المدارس عمى مجاالت قيادة التغيير ،كما في
الجدكؿ التالي:
جدول ()5.14

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى مجاالت استبانة قيادة التغيير لدى
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة

المجاالت

م.

الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

عدد

المتوسط

النسبي%

الترتيب

درجة

الممارسة

1

تنمية العالقات اإل نسانية..

5

3.33

0.80

66.6

2

متكسطة

2

بناء فريق إحداث التغيير.

5

3.28

0.68

65.6

3

متكسطة

3

تحقيق االتصال الفعال.

6

3.36

0.75

67.2

1

متكسطة

4

إدارة وقت التغيير .

6

3.24

0.73

64.8

4

متكسطة

5

التحفيز نحو تحقيق أىداف

7

3.21

0.73

64.2

5

التغيير.

الدرجة الكمية لقيادة التغيير لدى

مديري المدارس.

29

3.28

0.56

65.6

-

متكسطة

متكسطة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة ممارسة قيادة التغيير لدل مديرم مدارس الثانكية في

محافظات غزة متكسطة ،حيث أف كاف الكزف النسبي لدرجة ممارسة قيادة التغيير (،)%6556

142

الفصلىالخامسى

كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة (العدكأف )2015 ،كالتي عكست أف مستكل ممارسة التغيير

التنظيمي في المدارس الثانكية في محافظة البمقاء كاف متكسطا ككذلؾ دراسة (العكضي،
 )2012في المدارس االبتدائية في الككيت ،كلـ تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (خطاب،
 )2015التي عكست أف مستكل ممارسة قيادة التغيير لدل مديرم مدارس الثانكية في عماف

مرتفعة ككذلؾ دراسة (الزىراني )2015 ،كالتي أشارت إلى أف درجة متطمبات إدراة التغير في
اإلدارة المدرسية لدل مدي ارت المدارس المتكسطة كالثانكية بمكة المكرمة كانت كبيرة جدان  ،كىناؾ
العديد مف الدراسات الفمسطينية عكست الدرجة العالية في ممارسة بعض مجاالت قيادة التغيير

لدل مديرم المدارس ،كترتبت مجاالت درجة ممارسة قيادة التغيير لدل مديرم مدارس الثانكية
في محافظات غزة كما يمي:

 جاء مجاؿ تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ في أعمى المراتب كبكزف نسبي ( )%2 ،67متكسط ،كىذا ماأكدتو دراسة (العبادم )2013 ،حيث أف درجة ممارسة االتصاؿ الفعاؿ لدل مديرم المدارس في

األغكار الشمالية كانت كبيرة.

 يميو درجة ممارسة تنمية العبلقات اإلنسانية كبكزف نسبي ( )%6 ،66كىذه النتيجة تأتي منسجمةمع المجاؿ السابؽ ،حيث أف االتصاؿ الفعاؿ يؤدم إلى تنمية العبلقات اإلنسانية ،كلكف يجب أف
نذكر أف درجة الممارسة متكسطة.

 -يميو ممارسة بناء فريؽ إحداث التغيير كبكزف نسبي ( )%6 ،66كىذه النتيجة تأتي منسجمة مع

المجاؿ السابؽ  ،حيث أف تنمية العبلقات اإلنسانية تساعد في بناء فريؽ فعاؿ في عممو اإلدارم
قادر عمى إحداث التغيير اإليجابي الذم يسيـ في تطكير العممية التعميمية كخمؽ جك مف
تجعمو ان

اإلبداع كالتميز  ،كيمكف المؤسسة التعميمية مف التنافس المستمر كالمحافظة عمى المكتسبات

اإليجابية كتطكيرىا كالرقي كالنيكض بالعممية التعميمية ككؿ .

 ثـ يميو مجاؿ إدارة كقت التغيير بكزف نسبي ( )%8 ،64متكسط ،كلـ تتفؽ ىذه النتيجة معدراسة (األغا ، )2013 ،حيث عكست أف إدارة القت لدل مديرم المدارس الثانكية مرتفع بدرجة
كبيرة (.)%7 ،83

 كآخرىا كاف مجاؿ التحفيز نحك تحقيؽ أىداؼ التغيير كبكزف نسبي ( )%2 ،64بدرجة متكسطة،كيمكف تفسير ككف درجة ممارسة مجاالت قيادة التغيير متكسطة ليست كبيرة ،إلى أف مفيكـ
التغيير بحد ذاتو يخمؽ نكعان مف القمؽ كالخكؼ عند القيادة كالعامميف  ،فيميمكف دائما إلى مقاكمة

كرفض التغيير كلتحقيؽ التغيير كممارسة قيادة التغيير يمزـ خمؽ بيئة مناسبة تساىـ في إحداث

التغيير ،كاشراؾ العامميف في اتخاذ قرار التغيير بمفيكمو اإليجابي كتكفير اآلليات البلزمة ؛
إلحداث التغيير المنشكد الذم يخمؽ ركح اإلبداع كاالبتكار كالتميز لدل العامميف في المؤسسة ،
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كيمكنيـ مف مكاجية المتغيرات كالمستجدانت في البيئة الخارجية كالداخمية التي قد تيدد المؤسسة،

كتساعدىـ في منافسة المؤسسات األخرل كاحراز مكاقع متقدمة في اإلنجازات  ،سكاء عمى صعيد

األنشطة المنيجية أك البلمنيجية لمؤسساتيـ التعميمية كذلؾ يمزـ رفع منسكب التحفيز نحك تحقيؽ
أىداؼ التغيير مف خبلؿ المكافآت كاإلشراؾ في اتخاذ الق اررات كالترقيات كالمشاركة في كضع

الخطط االستراتيجية كفي المجاف اإلدارية المختمفة.

كبشكؿ عاـ يمكف التكصؿ مف النتائج السابقة إلى أف ممارسة قيادة التغيير لدل مديرم مدارس

الثانكية في محافظات غزة متكسطة كيمكف إيعاز ذلؾ لمجمكعة مف العكامؿ أىميا افتقار الكثير

مف مديرم المدارس إلى ركح العمؿ كفريؽ كبرؤية مشتركة كاضحة مما يجعؿ مف إمكانية إدارة

التغيير منخفضة ،كمف العكامؿ الميمة عدـ دراية مديرم المدارس بالمفيكـ الصحيح لقيادة

التغيير كمتطمبانتيا كاستراتيجياتيا كعناصر تنفيذىا كقد يككف لقمة الدكرات المتخصصة في ىذا

المجاؿ ككذلؾ لعدـ قناعة مديرم المدارس ذاتيـ بقيادة التغيير لشعكرىـ ما يتأتى مف ىذه القيادة

مف مقاكمة قد تخمؽ نكع مف الصراعات داخؿ المؤسسة يؤثر في إنتاجية المؤسسة التعميمية

بشكؿ عاـ ،فعدـ الخكض في ممارستيا يككف الطريؽ األسمـ كاألقؿ عبئان في نظر ىؤالء
المديريه.
أوالً :تحميل نتائج فقرات مجال تنمية العالقات اإل نسانية :
جدول)(5.15
المتوسط الحسابٌ واالنحراف المعيارً والوزن النسبٌ لدرجات العينة علي فقرات
مجال تنمية العالقات اإل نسانية
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

1

التصرؼ بكضكح في ضكء أىداؼ العمؿ.

3.32

0.92

66.4

3

2

التعامؿ مع كؿ معمـ كشخصية متميزة يجب

3.38

0.90

67.6

1

العبارة

م.

المتوسط

النسبي%

الترتيب

الدرجة
متكسطة
متكسطة

احتراميا كتقديرىا .
3

تقدير رغبات المعمميف المستيدفيف بالتغيير

3.34

0.92

66.8

2

متكسطة

كميكليـ كاىتماماتيـ .
4
5

التفاعؿ مع المناسبات الشخصية لمعامميف

3.28

بالمدرسة.
تكطيد العبلقات اإلنسانية مف خبلؿ األنشطة

3.32

كالمقاءات االجتماعية .
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0.87

65.6

5

متكسطة

1.02

66.4

4

متكسطة
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة ممارسة تنمية العبلقات اإلنسانية لدل مديرم مدارس

الثانكية في المحافظات الجنكبية تتراكح ما بيف ( ،)%6758 -6556حيث أف درجة ممارسة
جميع العناصر كانت متكسطة ،ككانت درجة ممارسة تنمية العبلقات اإلنسانية ىي الثانية.

ككانت أكثر عناصر المجاؿ ممارسة لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة مف

كجية نظرىـ كما يمي:

 كانت الفقرة الثانية " التعامؿ مع كؿ معمـ كشخصية متميزة يجب احتراميا كتقديرىا".األكثر كزنان كبكزف نسبي قدره ( )%6756بدرجة متكسطة.

كىذه النتيجة تؤكد عمى أىمية االتصاؿ بيف القادة كأعضاء التنظيـ كتكفير الثقة التي تدعـ
النجاحات كما جاء في دراسة (الحسيني.)2010 ،
في حيف أف أقؿ العناصر ممارسةن:

 كانت لمفقرة الرابعة " التفاعؿ مع المناسبات الشخصية لمعامميف بالمدرسة ".بكزف نسبي( )%6556بدرجة متكسطة.

كقد يككف سبب ىذه النتيجة أف المجتمع الفمسطيني مجتمع قبمي كمتحفظ بشكؿ كبير،
فمكؿ شخص دائرتو االجتماعية الخاصة كمرتبطة بالعائمة ،فيككف التفاعؿ مع المناسبات

الشخصية لمعامميف يمثؿ عبئان عمى القيادة فكؽ عبئيا اإلدارم الرئيسي كعبئيا المجتمعي الخاص

بيا في عائبلتيا ،باإلضافة إلى ككف التفاعؿ الشخصي مع المناسبات الشخصية ينتابيا نكع مف

اقتحاـ الخصكصيات  ،كخاصة أف ىناؾ مناسبات عامة متعارؼ عمييا في المجتمع يمكف
التفاعؿ معيا كعرؼ اجتماعي ال يضيؼ لمعبلقة المينية كبناء الثقة بيف القيادة كالعامميف أم

رصيد إضافي يخدـ في التحفيز لممشاركة في العمميات اإلدارية كخاصة المرتبطة بالتغيير.
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ثانياً :تحميل نتائج فقرات مجال بناء فريق إحداث التغيير:
جدول ()5.16

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات مجال بناء فريق إحداث التغيير
م.

العبارة

1

اختيار أعضاء فريؽ التغيير عمى أساس

المتوسط

االنحراف

الوزن

3.30

0.94

66

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

الدرجة

2

متكسطة

الميارات ك القدرات إلحداث التغيير .المطمكب

2

بناء القيـ ك المبادئ كالرؤل التربكية مف خبلؿ

3.22

0.95

64.4

5

متكسطة

3

تحديد المياـ كاألدكار المنكطة بكؿ عضك في

3.24

0.76

64.8

4

متكسطة

4
5

مشاركة أعضاء فريؽ التغيير.
الفريؽ.

3.37

تحديد السمكؾ المقبكؿ الذم ينسجـ مع التغيير،

0.74

67.4

1

متكسطة

ككذلؾ السمكؾ غير المقبكؿ.
3.28

تزكيد الفريؽ باإلمكانيات كالتسييبلت البلزمة

0.73

65.6

3

متكسطة

إلحداث التغيير.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة ممارسة بناء فريؽ إحداث التغيير لدل مديرم
مدارس الثانكية في المحافظات الجنكبية تتراكح ما بيف ( ،)%6754 -6454حيث أف درجة

ممارسة جميع العناصر كانت متكسطة ،ككانت درجة ممارسة بناء فريؽ إحداث التغيير ىي
الثالثة ،ككانت أكثر عناصر المجاؿ ممارسة لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة
كما يمي:

 كانت الفقرة الرابعة " تحديد السمكؾ المقبكؿ الذم ينسجـ مع التغيير ،ككذلؾ السمكؾغير المقبكؿ ".األكثر كزنان ك بكزف نسبي قدره ( )%6754بدرجة متكسطة.

كىذا يتطمب كجكد رؤية كاضحة كمشتركة بيف اإلدارة كالعامميف حكؿ أىداؼ التغيير كأشكالو
كآليات تنفيذه كاألدكار المنكطة بكؿ عضك في المؤسسة كتحديد المسؤكليات مما ينعكس عمى

سمكؾ العامميف كىذا كمو يؤكد عمى أىمية االتصاؿ بيف القيادة كأعضاء التنظيـ كتكفير الثقة كـ
أسمفنا سابقا.

في حيف أف أقؿ العناصر ممارسةن:

 كانت لمفقرة الثانية " بناء القيـ ك المبادئ كالرؤل التربكية مف خبلؿ مشاركة أعضاءفريؽ التغيير ".بكزف نسبي قدره ( )%6454بدرجة كبيرة.
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كانخفاض ممارسة ىذا العنصر قد يعزل الفتقار مديرم مدارس الثانكية إلى ركح العمؿ

كفريؽ ،كما كضحنا مسبقا مما يجعؿ ىناؾ عكائؽ في بناء رؤية تربكية مشتركة ليا قيـ كمبادئ
مكحدة.

ثالثاً :تحميل نتائج فقرات مجال تحقيق االتصال الفعال :
جدول ()5.17

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات مجال تحقيق االتصال الفعال
م.
1
2

العبارة
تشجيع األفراد عمى التعبير عف مشاعرىـ
كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ في عممية التغيير.
مشاركة العامميف في التخطيط كاتخاذ الق اررات
البلزمة إلحداث التغيير.

3

الحصكؿ عمى معمكمات مؤكدة مف األفراد حكؿ

4

تقبؿ االختبلؼ في الرأم مع اآلخريف حكؿ

سير عممية التغيير.
عممية التغيير.

5

استخداـ أسمكب الحكار في إطار االحتراـ
كالتقدير المتبادؿ.

6

تنظيـ لقاءات مفتكحة بيف العامميف في المدرسة
.

المتوسط

االنحراف

الوزن

3.38

0.86

67.6

3

3.30

0.85

66

5

متكسطة

3.44

0.91

68.8

1

كبيرة

3.41

0.88

68.2

2

كبيرة

3.29

0.88

65.8

6

متكسطة

3.34

0.81

66.8

4

متكسطة

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

الدرجة
متكسطة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ إلحداث التغيير لدل مديرم
مدارس الثانكية في المحافظات الجنكبية تتراكح ما بيف ( ،)%6858 -6558حيث كانت درجة

ممارسة جميع العناصر ما بيف متكسطة ككبيرة ،ككانت درجة ممارسة تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ
ىي األكلى.

ككانت أكثر عناصر المجاؿ ممارسة لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة مف

كجية نظرىـ كما يمي:

 كانت الفقرة الثالثة " الحصكؿ عمى معمكمات مؤكدة مف األفراد حكؿ سير عمميةالتغيير ".األكثر بكزف نسبي قدره ( )%6858بدرجة كبيرة.
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كىذه النتيجة اتفقت مع دراسة العبادم مف حيث ارتفاع درجة ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدل

مديرم المدارس الحككمية في األغكار الشمالية.
في حيف أف أقؿ العناصر ممارسةن:

 كانت لمفقرة الخامسة " استخداـ أسمكب الحكار في إطار االحتراـ كالتقدير المتبادؿ".بكزف نسبي قدره ( )%6558بدرجة كبيرة.

كقد تككف ىذه سمة سائدة في المجتمع الفمسطيني بكجو الخصكص كالمجتمعات العربية

بشكؿ عاـ  ،حيث نفتقر إلى استخداـ أساليب الحكار مع الطرؼ المعاكس كاحتراـ اآلخر كتقبؿ

رأيو كاعتبار االختبلؼ في اآل ارء ال دخؿ ليا في العبلقات الشخصية ،كميكلنا بشكؿ عاـ إلى

العنؼ في فرض األفكار كاآل ارء ،كاستخداـ أساليب التيديد كالكعيد مف اجؿ تنفيذ ما نصبك إليو
دكف االكتراث لمطرؼ المقابؿ كاحتراـ خصكصيتو كاحتياجاتو كظركفو ،كتتطمب ىذه القضية
تغيير شامؿ في ثقافة كمفاىيـ المجتمع إلحداث تقدـ كلك بسيط في مكضكع االتصاؿ الفعاؿ

كالكصكؿ إلى قاعدة مشتركة يمكف االنطبلؽ منيا في ممارساتنا اليكمية كاإلدارية سكاء في

المؤسسات التعميمية كغيرىا مف المؤسسات.

رابعاً :تحميل نتائج فقرات مجال إدارة وقت التغيير :

جدول ()5.18

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات مجال إدارة وقت التغيير
م.

العبارة

1

التخطيط السميـ لمفعاليات كأنشطة التغيير .

2

تنفيذ التغيير كفقان لؤلكلكيات كالحاجات القائمة

3

متابعة مدل االلتزاـ بتنفيذ خطط العمؿ

4
5
6

كدرجة أىميتيا .

المرسكمة لمتغيير.
تنفيذ إجراءات التغيير كفؽ برنامج زمني معمف
كمراحؿ محددة .
تحقيؽ التكازف بيف تحديد أىداؼ التغيير.
كجيكد المعمميف كالزمف المتاح لمتغير

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.37

0.81

67.4

2

3.38

0.80

67.6

1

متكسطة

3.24

0.93

64.8

3

متكسطة

3.22

0.82

64.4

4

متكسطة

3.15

0.91

63

5

متكسطة

الترتيب

الدرجة
متكسطة

استخداـ التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ الحديثة
بصكرة تساعد عمى أنجاز التغيير بكقت

3.09

قياسي.
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6

متكسطة
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة ممارسة مجاؿ إدارة كقت التغيير لدل مديرم مدارس

الثانكية في محافظات غزة تتراكح ما بيف ( ،)%6756 -6158حيث أف درجة ممارسة جميع

العناصر كانت متكسطة ،ككانت درجة ممارسة إدراة كقت التغيير ىي الرابعة.

ككاف أكثر عناصر المجاؿ ممارسة لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة كما يمي:

 كانت الفقرة الثانية " تنفيذ التغيير كفقان لؤلكلكيات كالحاجات القائمة كدرجة أىميتيا ".األكثر بكزف نسبي قدره ( )%6756بدرجة متكسطة.

في حيف أف أقؿ العناصر ممارسةن:

 كانت لمفقرة السادسة " استخداـ التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ الحديثة بصكرة تساعد عمىأنجاز التغيير بكقت قياسي ".بكزف نسبي قدره ( )%6158بدرجة متكسطة.

كجاءت نتائج الدراسة الحالية معاكسة لنتائج دراسة (األغا )2013 ،كدراسة (الكحمكت،
 )2014المتيف أشارتا إلى أف إدارة كقت التغيير لدل مديرم المدارس كانت كبيرة.
تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى :

حصكؿ الفقرة " تنفيذ التغيير كفقا لؤلكلكيات ك الحاجات القائمة ك درجة أىميتيا" ك ذلؾ بسبب

أف مف ابسط الميارات التي يجب أف تتكافر في المدير استغبلؿ كؿ المكارد المتاحة بالعممية
اإلدارية ك أيضان المركنة في المكاقؼ المختمفة .

أما حصكؿ الفقرة استخداـ التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ الحديثة بصكرة تساعد عمى أنجاز
التغيير بكقت قياسي" عمى أقؿ العناصر ممارسة بسبب المشاكؿ التي يتعرض ليا قطاع غزة
بشكؿ عاـ ك التعميـ بشكؿ خاص مف عدـ تكافر كسائؿ التكنكلكجيا  ،باإلضافة إلى مشاكؿ

الكيرباء ك انقطاعيا بشكؿ شبو دائـ ك عدـ تكافر البديؿ .

أيضان بعض المديريف ال يعرفكف استخداـ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة  ،ك عدـ إدراكيـ ألىمية
تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في تطكير التعميـ

باإلضافة إلى قمة اإلمكانيات لدل مديرم المدارس  ،كعدـ كجكد القدر الكافي مف التكنكلكجيا
كالمختبرات البلزمة لمنيكض بالعممية التربكية.
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خامساً :تحميل نتائج فقرات مجال التحفيز نحو تحقيق أىداف التغيير:
جدول ()5.19

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات مجال التحفيز نحو تحقيق
أىداف التغيير
المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

1

تقديـ حكافز مادية كمعنكية لمعامميف.

3.15

0.87

63

6

2

تجنب الممارسات السمبية التي تؤدم إلى

3.13

0.78

62.6

7

العبارة

م.

احباط اليمـ مثؿ :التأنيب كالتقديرات

الترتيب

الدرجة
متكسطة
متكسطة

العشكائية لمستكل األداء.
3

تمبية حاجات المعمميف بالمدرسة بشتى

3.20

0.81

64

3

متكسطة

4

ضماف مشاركة المعمميف في عممية التغيير

3.18

0.78

63.6

5

متكسطة

0.80

65.2

2

متكسطة

0.76

67.6

1

متكسطة

0.75

63.8

4

متكسطة

5
6
7

أشكاليا.

كفؽ نظاـ مكافآت معتمد.
تعزيز التنافس اإليجابي بيف المعمميف

3.26

إلحداث التغيير.
منح العامميف شيادات تقدير بعد عقد

3.38

الدكرات التدريبية.
تكفير اجازات تفرغ لممعمميف الستكماؿ
دراساتيـ العميا

3.19

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة مجاؿ التحفيز نحك تحقيؽ أىداؼ التغيير لدل مديرم

مدارس الثانكية في محافظات غزة تتراكح ما بيف ( ،)%6756 -6256حيث كانت درجة ممارسة
جميع العناصر متكسطة ،ككانت درجة مجاؿ التحفيز نحك تحقيؽ أىداؼ التغيير ىي األخيرة.

ككانت أكثر عناصر المجاؿ ممارسة لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة

كما يمي:

 كانت الفقرة السادسة " منح العامميف شيادات تقدير بعد عقد الدكرات التدريبية ".األكثركزنان كبنسبة قدرىا ( )%6756بدرجة متكسطة.

في حيف أف أقؿ العناصر ممارسةن:

 كانت لمفقرة الثانية " تجنب الممارسات السمبية التي تؤدم إلى إحباط اليمـ مثؿ :التأنيبكالتقديرات العشكائية لمستكل األداء ".بكزف نسبي قدره ( )%6256بدرجة متكسطة.
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تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى :

حصكؿ الفقرة "منح العامميف شيادات تقدير بعد عقد الدكرات التدريبية" عمى المرتبة األكلى

إلى أف شيادة التقدير مف اسيؿ ك أرخص أنكاع الحكافز لمعامميف بالمدرسة مع تردل األكضاع
في قطاع غزة ك قطاع التعميـ بشكؿ عاـ .

أما حصكؿ الفقرة "

تجنب الممارسات السمبية التي تؤدم إلى احباط اليمـ مثؿ :التأنيب

كالتقديرات العشكائية لمستكل األداء" عمى اقؿ نسبة ك ذلؾ كما تـ التكضيح مسبقان بأنو ىذه سمة

سائدة في المجتمع الفمسطيني بكجو الخصكص كالمجتمعات العربية بشكؿ عاـ حيث أف ميكلنا

بشكؿ عاـ إلى العنؼ في فرض األفكار كاآل ارء ،كاستخداـ أساليب التيديد كالكعيد مف اجؿ تنفيذ
ما نصبك إليو دكف االكتراث لمطرؼ المقابؿ كاحتراـ خصكصيتو كاحتياجاتو كظركفو.
-4نتائج التساؤل الرابع الذي ينص عمى:

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات أفراد

العينة حول درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة التغيير تعزى لمتغير(الجنس -

المؤىل العممي  -الخبرة -الدورات التدريبية في مجال التوجو االستراتيجي)؟ ويتفرع منو
األسئمة الفرعية التالية:

 .1-4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد العينة حول درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة التغيير تعزى إلى الجنس:

(ذكر ،أنثى)؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بمقارنة متكسطات درجات ممارسة مجاالت قيادة
التغيير تبعان لمجنس باستخداـ اختبار (ت) ،كاستخدمت الباحثة ىذا االختبار اإلحصائي

البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي العينة باإلضافة إلى أف عدد

أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان ،كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
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جدول ()5.20

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة التغيير تبعاً لمجنس
(ذكر ،أنثى)

المجاالت
تنمية العالقات اإل نسانية.
بناء فريق إحداث التغيير.
تحقيق االتصال الفعال.
إدارة وقت التغيير.

التحفيز نحو تحقيق أىداف

التغيير.
الدرجة الكمية لقيادة

التغيير.

ذكر()56
االنحراف
المتوسط

أنثى()61
االنحراف
المتوسط

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

مستوى

قيمة (ت)

الداللة

16.75
16.68

3.64
3.42

16.54
16.16

4.41
3.40

0.28
0.82

-0.56
-0.36

0.781
0.416
0.580
0.723

22.64

5.01

22.33

5.18

0.33

0.739

95.30

16.51

95.02

15.90

0.10

0.924

19.93
19.30

4.54
4.42

20.39
19.59

4.50
4.31

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات

جميع مجاالت قيادة التغيير تبعان لمجنس ،كاتفقت ىذه الدراسة مع مجمكعة مف الدراسات التي

تناكلت مجاالت قيادة التغيير كعبلقتو بمتغير الجنس حيث عكست عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة تعزل لمجنس كمتغيرات أخرل كمنيا دراسة

(العبادم ،)2013 ،كلكف ىناؾ دراسات لـ تتفؽ مع نتائج الدراسة الحالية حيث أظيرت كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات مجاالت قيادة التغيير تبعان لمتغير الجنس كما جاﺀ في
دراسة كؿ مف (خطاب( ،)2015 ،األغا ،)2013 ،كدراسة (عمي.)2008 ،
ك تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف:

أف المديريف في كبل الجنسيف قد تمقكا محتكل عممي متقارب  ،ك أنشطة ك دكرات تدريبة متشابية
تابعة لك ازرة التربية ك التعميـ  ،ك أنيـ يطبقكف ىذه السياسة التعميمية بغض النظر عف جنسيـ .
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 .2-4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد العينة حول درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة التغيير تعزى إلى المؤىل

العممي( :بكالوريوس ،دراسات عميا)؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بمقارنة متكسطات درجات ممارسة مجاالت قيادة
التغيير تبعان لممؤىؿ العممي باستخداـ اختبار (ت) ،كاستخدمت الباحثة ىذا االختبار اإلحصائي

البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي العينة باإلضافة إلى أف عدد

أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان ،كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
جدول ()5.21

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة التغيير تبعاً لممؤىل العممي
(بكالوريوس ،دراسات عميا)

المجاالت
تنمية العالقات اإل نسانية.
بناء فريق إحداث التغيير.

تحقيق االتصال الفعال.
إدارة وقت التغيير .
التحفيز نحو تحقيق أىداف
التغيير.

الدرجة الكمية لقيادة

التغيير.

بكالوريوس()92
االنحراف
المتوسط

الحسابي

المعياري

دراسات عميا()25
االنحراف
المتوسط

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

الداللة

16.33
16.12

3.98
3.24

17.80
17.48

4.13
3.82

-1.63
-1.79

0.106
0.076

22.03

5.04

24.12

4.99

-1.84

0.068

93.05

15.10

102.88

17.69

-2.78

*0.006

19.59
18.99

22.32
21.16

4.43
4.21

4.22
4.52

-2.76
-2.25

مستوى

*0.007
*0.026

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

يعكس الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الدرجة الكمية

ممارسة قيادة التغيير تبعان لممؤىؿ العممي ،حيث كاف ذلؾ لصالح المديريف ذكم الدراسات العميا

(ت=  ،-2.78الداللة عند  .)0.006ككذلؾ كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات درجة بعض مجاالت قيادة التغيير تبعان لممؤىؿ العممي ،ككذلؾ كاف لصالح ذكم

الدراسات العميا ،كمف ىذه المجاالت تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ (ت=  ،-2.76الداللة عند

 )0.007ككذلؾ مجاؿ إدارة كقت التغيير (ت=  ،-2.25الداللة عند  ،)0.026كىذه النتيجة
اتفقت مع دراسة ( الكحمكت ، )2014 ،أما باقي المجبلت كانت غير متفقة مع دراسة

(الكحمكت )2014 ،ك دراسة (العبادم )2013 ،كالمتيف عكستا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات ممارسة قيادة التغيير أك احد مجاالتو كالمؤىؿ العممي أك المرحمة
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التعميمية .كفي كؿ األحكاؿ يمكف نخمص مما سبؽ إلى ضركرة تحسف شركط اختيار مديرم

المدارس كعدـ االكتفاء بسنكات الخدمة كالمقابمة  ،كمف األفضؿ يككف المتقدـ حاصبلن عمى

دكرات في اإلدارة المدرسية أك حاصبلن عمى دراسات عميا في مجاؿ أصكؿ التربية كما أكصت

دراسة (شقكرة. )2012 ،

 .3-4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد العينة حول درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة التغيير تعزى إلى الخبرة( :أقل

من  5سنوات -5 ،أقل من  10سنوات ،أكثر من 10سنوات)؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر الخبرة (أقؿ مف  5سنكات،

 -5أقؿ مف  10سنكات ،أكثر مف 10سنكات) عمى درجة ممارسة مجاالت قيادة التغيير لدل
مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة كما في الجدكؿ التالي:
جدول ()5.22
تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة التغيير تبعاً
لمخبرة (أقل من  5سنوات -5 ،أقل من  10سنوات ،أكثر من 10سنوات)

المجاالت

تنمية العالقات

نسانية.
إحداث
بناءاإلفريق
التغيير.
االتصال
تحقيق

الفعال.
التغيير .
إدارة وقت
التحفيز نحو تحقيق
أىداف التغيير.

الدرجة الكمية لقيادة
التغيير.

أقل من 5

-5أقل من 10

أكثر من

سنوات

سنوات ()17

10سنوات

المتوسط()3االنحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط

االنحراف

المتوسط)97االنحراف
(

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

مستوى
قيمة

الداللة

(ف)

19.67

5.03

17.18

3.89

16.45

4.04

1.10

0.338

15.00

2.00

16.29

2.89

16.47

3.53

0.28

0.755

17.33

1.16

21.24

4.67

20.07

4.52

1.09

0.339

16.00

2.65

19.59

5.27

19.54

4.21

0.97

0.382

18.33

3.79

21.53

5.10

22.77

5.08

1.47

0.234

86.33

11.02

95.82

13.37

95.31

16.71

0.46

0.630

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات

جميع مجاالت قيادة التغيير تبعان لمخبرة .كاتفقت ىذه الدراسة مع العديد مف الدراسات التي
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تناكلت مجاالت قيادات التغيير  ،مثؿ إدارة الكقت كعبلقتو بمتغير سنكات الخدمة  ،حيث

معظميا أشار إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة

تعزل لسنكات الخدمة كمتغيرات أخرل كمنيا دراسة (الكحمكت )2014 ،ك كذلؾ دراسة (األغا،

.)2013

ك تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى :
قناعة جميع مدراء المدارس باختبلؼ سنكات خبرتيـ حكؿ اتباع قيادة التغيير  ،ك أيضان لدييـ
القدرة عمى التعامؿ مع مختمؼ الظركؼ في الغدارة المدرسية بغض النظر عف سنكات الخدمة

لدييـ.

.4-4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد العينة حول درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة التغيير تعزى إلى الدورات

التدريبية في مجال قيادة التغيير( :يوجد دورات ،ال يوجد دورات)؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بمقارنة متكسطات درجات ممارسة مجاالت قيادة

التغيير تبعان لمدكرات التدريبية في مجاؿ قيادة التغيير باستخداـ اختبار (ت) ،كاستخدمت الباحثة
ىذا االختبار اإلحصائي البارامترم بسبب اعتدالية تكزيع الدرجات في كؿ مف مجمكعتي العينة

باإلضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان ،كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
جدول ()5.23

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لقيادة التغيير تبعاً لمدو ارت
التدريبية في مجال قيادة التغيير (يوجد دورات ،ال يوجد دورات)

المحور
تنمية العالقات اإل نسانية.
بناء فريق إحداث التغيير.

تحقيق االتصال الفعال.
إدارة وقت التغيير .
التحفيز نحو تحقيق أىداف
التغيير

الدرجة الكمية لقيادة التغيير.

يوجد دورات()76
االنحراف
المتوسط

ال يوجد دورات()41
االنحراف
المتوسط

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

الداللة

16.49
16.55

4.17
3.53

16.93
16.15

3.82
3.18

-0.56
0.62

0.576
0.540

22.66

4.97

22.15

5.33

0.52

0.606

95.21

16.99

95.05

14.58

0.05

0.959

20.01
19.50

4.65
4.35

* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
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20.46
19.37

4.27
4.40

-0.51
0.16

مستوى

0.608
0.874
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات

جميع مجاالت قيادة التغيير تبعان لمدكرات التدريبة في مجاؿ قيادة التغيير .كلـ تتفؽ ىذه الدراسة
مع العديد مف الدراسات التي تناكلت مجاالت قيادات التغيير كعبلقتيا بمتغير الدكرات التدريبية،

حيث أف معظميا أكصى بضركرة تنظيـ دكرات تدريبية ككرشات عمؿ لمديرم المدارس الثانكية
حكؿ التغيير التنظيمي كما جاء في دراسة (العدكاف )2015 ،كالتدريب عمى أعداد خطة التغير

كما جاء في دراسة (الزىراني )2015 ،كتطكير ميارات إدارة الكقت لمديرم المدارس الثانكية كما

جاء في تكصيات دراسة (األغا.)2013 ،
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى:

مكضكع قيادة التغيير المفاىيـ الخاصة بو ك تحديد الممارسات التي تتـ مف خبللو تكتسب مف

خبلؿ سنكات الخدمة كليس الدكرات التدريبية .باإلضافة إلى أنتشار كسائؿ التكنكلكجيا ك كسائؿ
االتصاؿ الحديثة مما يؤدم إلى سيكلة الكصكؿ لممعمكمات ك البيانات المتعمقة بأم مكضكع

حديث كقيادة التغيير.

-5نتائج التساؤل الخامس الذي ينص عمى:

ىل توجد عالقة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات تقديرات أفراد

العينة لدرجة التوجو االستراتيجي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة و بين متوسط
تقديراتيم لدرجة ممارستيم لقيادة التغيير لدييم ؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء اختيار االرتباط بيف الدرجة الكمية لممارسة التكجو

االستراتيجي كمتغير مستقؿ ،كدرجة ممارسة قيادة التغيير لدل مديرم مدارس الثانكية في
محافظات غزة كمتغير تابع ،كما في الجدكؿ التالي:

جدول ()5.24

معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لمتوجو االستراتيجي والدرجة الكمية لقيادة التغيير لدى مديري مدارس الثانوية
في محافظات غزة

المتغير

المستقل

المتغير التابع

درجة قيادة التغيير
مستوى الداللة
معامل االرتباط (ر)
0.650

درجة التوجو االستراتيجي
* داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
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يبيف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة إيجابية بيف درجة تكافر التكجو االستراتيجي لدل

مديرم مدارس الثانكية في محافظات غزة (ر= ،0.650عند داللة= ،)0.000حيث أنو يمكف
التنبؤ بدرجة ممارسة قيادة التغيير مف خبلؿ معرفة درجة تكافر التكجو االستراتيجي لدل مديرم

مدارس الثانكية في محافظات غزة حسب معادلة االنحدار الخطي التالية:
درجة قيادة التغيير= X 0,44( +28,53درجة التوجو االستراتيجي)
كما ىك مكضح في الرسـ البياني ( ،)5.1كىذا يدؿ عمى أنو كمما تـ تكافر التكجو
االستراتيجي درجة كاحدة ستزيد درجة قيادة التغيير ( 0.44درجة) كالعكس صحيح ،حيث أف
طبيعة العبلقة طردية ،كأف نسبة معامؿ االرتباط بيف درجة التكجو االستراتيجي كدرجة قيادة

التغيير (.)%65.0

قيادة التغيير

التوجو االستراتيجي

االرتباط واال نحدار بين الدرجة الكمية لمتوجو االستراتيجي والدرجة الكمية لقيادة التغيير لدى مديري مدارس
الثانوية في محافظات غزة
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توصيات الدراسة:
في ضكء ما تكصمت لو الدراسة الحالية مف نتائج ،فأف الباحثة تكصي بما يمي:

 .1ضركرة التركيز عمى تطكير اليياكؿ التنظيمية حسب المستجدانت كاالحتياج المؤسسي
كبشكؿ مستمر ،مما يضمف االرتقاء بمستكل أداء المؤسسات التعميمية.

 .2ضركرة األخذ بتنفيذ الخطط االستراتيجية مف قبؿ كافة العامميف في المؤسسة التعميمية
لتحقيؽ الميزة التنافسية.

 .3أىمية ممارسة التكجو االستراتيجي بجميع مجاالتو مف أجؿ التميز في األداء اإلدارم
ككذلؾ الحفاظ عمى القدرة التنافسية لممدارس الثانكية كتميزىا في ظؿ ظركؼ بيئية

متغيرة كذات تحديات اقتصادية كسياسية كاجتماعية مستمرة.

 .4أىمية إقرار نظاـ التمكيؿ الذاتي كتنمية المكارد الذاتية بمدارس التعميـ العاـ.

 .5االىتماـ ببناء قدرات القيادات عمى اإلبداع اإلدارم لمكاجية جميع أنكاع المستجدانت
المجتمعية كالتكنكلكجية المؤثرة عمى البيئة المدرسية كالتعميمية.

 .6ضركرة بناء ثقة بيف اإلدارة كالعامميف في المدارس كأىمية كضكح الرؤية كالرسالة

لممكظفيف  ،مما يعزز لدييـ القدرة عمى العمؿ  ،كبالتالي إمكانية تفكيض السمطات كفؽ
معايير عممية كمينية.

 .7ضركرة تكجيو االىتماـ نحك أىمية استدامة التعمـ كأنظمة مشاركة التعمـ كالعمؿ الجماعي
كالتفكير النظـ.

 .8العمؿ عمى فتح قنكات االتصاؿ مع المجتمع المحيط مف خبلؿ التكاصؿ مع جميع
مؤسسات المجتمع الحككمية كالخاصة كاالستفادة منيا.

 .9إ يجاد حكافز معنكية ك مادية مجزية لتشجيع المبدعيف ك المتميزيف مف العامميف في
المدارس الثانكية  ،كأف تمنح المديريف الصبلحيات لمكافأة الجيكد ك األفكار اإلبداعية.

 .10االستفادة مف خبرات ك ابداعات مديرم المدارس المتميزيف مف خبلؿ إقامة الندكات

كالمحاضرات ككرش العمؿ مف قبؿ المسؤكليف حكؿ لمتكجيات االستراتيجية ك قيادة

التغيير.
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الفصلىالخامسى

مقترحات الدراسة:
في ضكء نتائج الدراسة تقترح الباحثة إجراء مجمكعة مف الدراسات المكممة لمدراسة الحالية
كما يمي:
 .1معكقات التخطيط كالعمؿ االستراتيجي في مدارس التعميـ العاـ في محافظات غزة كسبؿ
مكاجيتيا.

 .2التكجيات الرؤيكية لمديرم المدارس في فمسطيف في ضكء المستجدات التكنكلكجية الحديثة.
 .3التكجيات االستراتيجية لمديرم المدارس األساسية ك عبلقتيا قيادة التغيير.
 .4سبؿ تفعيؿ الشراكة المجتمعية لدل قيادات المدارس في ظؿ الظركؼ االجتماعية
كاالقتصادية في المجتمع الفمسطيني.

 .5أثر التعميـ العالي في تغيير المعرفة كاالتجاىات كالممارسة لمتخطيط االستراتيجي كقيادة
التغيير بيف مدرسي التعميـ العاـ.
 .6درجة جاىزية الجامعات المحمية لمتكاصؿ كالتشبيؾ مع مدارس الثانكية.
 .7إجراء دراسات مشابية لعينات مختمفة ك مقارنة النتائج.
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قائمة املراجع
أوالً :المراجع العربية.
ثانياً :المراجع األجنبية.
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أوالً :المراجع العربية

 .1ابف حبتكر ،عبد العزيز ( :)2004اإلدارة االستراتيجية ،إدارة جديدة في عالم متغير ،دار
المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة  ،عماف ،األردف.

 .2أبك العز ،عكاطؼ ( :)2010متطمبات تفعيل أسموب إدارة التغيير لدى مديري المدارس
الثانوية العامة في ضوء المتغيرات العالمية ،مجمة كمية التربية ،المجمد ( )6العدد (،)74

ص (.)73-72

 .3ابك بكر ،مصطفى ( : )2004الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية .الدار
الجامعية اإلبراىيمية ،االسكندرية ،مصر.

 .4أبك عبلـ ،رجاء ( :)2011مناىج البحث في العموم النفسية و التربوية ،دار النشر
لمجامعات  ،القاىرة ،مصر.

 .5أبك غالي ،عطاؼ كآخركف( :)2007دور مدير المدرسة كمشرف مقيم في ضوء مبادئ

الجودة الشاممة ،المؤتمر التربوي الثالث :الجودة في التعميم الفمسطيني مدخل لمتميز،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،ص .382-342

 .6أبك قحؼ ،عبد السبلـ( :)1997أساسيات اإلدارة االستراتيجية ،مكتبة اإلشعاع لمطباعة ك
النشر التكزيع ،اإلسكندرية ،مصر.

 .7أبك ناىية ،صبلح الديف ( :)1994القياس التربوي ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة،
مصر.

 .8أبك كرد ،فاتف ( : )2015درجة فاعمية نظام تقييم أداء مديري مدارس وكالة الغوث
الدولية و عالقتو بالتطوير التنظيمي المدرسي  ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.

 .9إتش ،تشارلز ،كجي آر ،بيشكب ( :)2002إحداث التغيير لكل شخص تمو اآلخر ،مكتبة
جرير ،الرياض ،السعكدية.

 .10أحمد ،أحمد إبراىيـ ( :)2002العالقات اإلنسانية في المؤسسة التعميمية ،دار الكفاء،
اإلسكندرية ،مصر.

 .11إدريس ،ثابت كالمرسى ،جماؿ الديف ( :)2002اإلدارة االستراتيجية – مفاىيم ونماذج
تطبيقية ،الدار الجامعية ،القاىرة.
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 .12اسماعيؿ ،محمد احمد ( : )2008خصائص و مداخل و استراتيجيات التطوير التنظيمي،
تـ استرجاعو يكـ السبت 2017/3/15ـ الساعة 10:30ـ عمى الرابط المنتدل العربي

إلدارة المكارد البشرية https://hrdiscussion.com/hr783.html

 .13األغا ،إحساف ( :)2002البحث التربوي ،مكتبة اليازجي ،غزة ،فمسطيف.
 .14األغا،

أفناف ( :)2013درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة

لمتفويض اإلداري و عالقتيا بإدارة الوقت لدييم من وجية نظر نوابيم  ،رسالة ماجستير
 ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة  ،فمسطيف.

 .15أماـ ،ناىد ( : )2009دور المناخ التنظيمي في فاعمية إدارة التغيير بمدارس التعميم
الثانوي تصور مقترح ،رسالة ماجستير ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.

 .16أيكب  ،حناف ( :)2012درجة فاعمية المديرين في قيادة التغيير الالزمة لمتطوير اإلداري

في المدارس الحكومية األساسية الحكومية األساسية في فمسطين من وجيات نظرىم.
رسالة ماجستير ،برنامج اإلدارة التربكية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الكطنية ،

نابمس  ،فمسطيف.

 .17البدرم ،طارؽ ( : )2002أساسيات اإلدارة التعميمية و مفاىيميا  ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر ك التكزيع ،عماف ،األردف.

 .18برس ،يكرؾ ( :)2005إدارة التغيير ،الشركة المصرية العالمية ،القاىرة ،مصر.

 .19البستاف ،أحمد كآخركف ( :)2003اإلدارة واإلشراف التربوي ،مكتبة الفبلح ،الككيت.

 .20بمكاني ،أنجكد ( :)2008دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية
في محافظات شمال فمسطين ومعيقاتيا من وجية نظر مديرييا ،رسالة ماجستير غير

منشكرة ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس  ،فمسطيف.

 .21البمكم ،نادية ( : )2010اتجاىات مديري ومدي ارًت المدارس في منطقة تبوك التعميمية
نحو التغيير التنظيمي ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة مؤتة ،الكرؾ ،األردف.

 .22الثقفي ،مستكر ( :)2016دور التخطيط االستراتيجي المدرسي في تطوير األداء من و
جية نظر القيادات التربوي بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة اـ القرم،

المممكة العربية السعكدية.

 .23جرادات ،عزت ،عماد الديف ،منى ( :)2000استشراف آفاق اإلدارة التربوية في البالد
العربية ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،تكنس.
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 .24الجساسي ،عبداهلل ( :)2011أثر الحوافز المادية و المعنوية في تحسين أداء العاممين
في وزارة التربية و التعميم بسمطنة عمان ،األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي

،سمطنة عماف.

 .25جمؿ ،محمد جياد ،اليكيدم ،زيد ( :)2003أساليب الكشف عن المبدعين والمتفوقين
وتنمية التفكير اإلبداعي ،دار الكتاب الجامعي ،دبي.

 .26جندب  ،أحمد ( : )2013أثر التوجيات االستراتيجية اإلبداعية و االستباقية في تطوير
المنتجات الجديدة و األداء التسويقي  ،دراسة تطبيقية عمى شركات صناعة األغذية في

اليمن ،رسالة ماجستير  ،قسـ إدارة األعماؿ  ،كمية األعماؿ  ،جامعة الشرؽ األكسط ،
عماف  ،األردف.

 .27الجكيرم ،سمية ( : )2015تقويم جيود مدراء ومديرات مدارس التعميم العام لزيادة
مصادر التمويل المدرسي  ،المجمة الدكلية التربكية المتخصصة ،المجمد ( ،)4العدد(. )3

اإلشرفية و عالقتيا باإلدارة االستراتيجية
ا
 .28الحاج ،نجاة ( :)2013درجة فعالية العمميات
لدى مديري المدراس الثانوية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .29حجي ،أحمد ( :)2000اإلدارة التعميمية و اإلدارة المدرسية  ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
جميكرية مصر العربية.

 .30حجي ،أحمد( :)2004تطوير التعميم في زمن التحديات  :األزمة و تطمعات المستقبل،
مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.

 .31الحديدم ،عماد الديف ( :)2014واقع الممارسات اإلدارية لمديري المداس الثانوية
بمديرية غرب غزة في ضوء متطمباًت اإلدارة االستراتيجية ،مجمة جامعة الخميؿ لمبحكث،

المجمد( ،)9العدد( ،)1ص.262-227

 .32الحراحشة  ،محمد ك النكباني  ،مصطفى ( : )2007اتجاىات القادة التربويين في األردن

نحو التغيير التنظيمي  ،مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ التربكية ك االجتماعية ك اإلنسانية ،

مجمد ( ،)19عدد ( ،)1ص .325-296

 .33الحربي  ،خمؼ ( :)2015درجة توفر متطمباًت تطبيق معايير اإلدارة االستراتيجية بمنطقة
القصيم التعميمية من وجية نظر القيادات التعميمية ،رسالة ماجستير  ،جامعة اـ القرل،

المممكة العربية السعكدية.

 .34الحربي ،قاسـ ( :)2008القيادة التربوية الحديثة ،الجنادرية لمنشر ،األردف.

 .35الحريرم ،رافدة ( :)2007ميارات القيادة التربوية في اتخاذ الق اررات اإلدارية ،دار الفكر،
عماف ،األردف.
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 .36الحريرم ،رافدة ( :)2008ميارات القيادة التربوية في اتخاذ الق اررات اإلدارية ،ط ،1دار
المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 .37الحريرم ،رافدة ( : )2011إدارة التغيير في المؤسسات التربوية  ،دار الثقافة ك النشر ك
التكزيع  ،عماف  ،األردف .

 .38حريـ ،حسيف ( :)2004السموك التنظيمي ،دار الحامد ،عماف ،األردف .

 .39حسنيف ،رائد ( :)2015التوجيات االستراتيجية لمجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في
ضوء االتجاىات المعاصرة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة،

فمسطيف.

 .40حسيف ،عمى أبك بكر ( :)2006القيادة االستراتيجية و دورىا في صياغة التوجو
االستراتيجي الجامعي ،رسالة ماجستير ،جامعة عدف  ،اليمف.

 .41الحسيني محمد ،محمد ( : )2010متطمبات تطبيق التغيير التنظيمي بالمؤسسات
التعميمية ،مجمة كمية التربية جامعو المنصكرة كمية التربية ،العدد(117 -93 )74

 .42الحسيني ،فبلح ( :)2000اإلدارة االستراتيجية – مداخميا وعممياتيا المعاصرة .دار كائؿ،
عماف ،األردف .

 .43حمكد ،ميرغني (  : )1987التطوير التنظيمي والخصوصية العربية ،المنظمة العربية
لمعمكـ اإلدارية ،عماف ،االردف

 .44حنا ،فاضؿ ( :)2012متطمباًت تطبيق اإلدارة االستراتيجية من وجية نظر أعضاء
الييئة التعميمية في كمية التربية بجامعة دمشق(دراسة ميدانية) ،مجمة جامعة دمشؽ،

المجمد ( ،)28العدد( ،)4ص.112 -59

 .45الحكراني ،سناء ( :)2007تحديد االحتياجات التدريبية لمقيادات التربوية في ضوء مفاىيم
اإلدارة االستراتيجية الحديثة و تقنياتيا لمواجية تحديات القرن الحادي و العشرين في

األردن ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عماف.

 .46الحية ،كليد ( :)2015درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لإلدارة االستراتيجية و
عالقتيا بتحقيق التميز اإلداري من وجية نظرىم  ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .47الخزاعنة ،محمد ( :)2011دور مشرفي التربية العممية في تحقيق ميارات االتصال
التربوي لمطمبة المعممين في كميتي تربية جامعة الزرقاء الخاصة وآل البيت ،مجمة

الجامعة اإلسبلمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) المجمد  ،19العدد  ،1ص. 541
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 .48خضير ،كاظـ ( : )2010منظمة المعرفة ،ط  ،1دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.

 .49الخضيرم ،محسف ( : )2003إدارة التغيير ،دار الرضا لمنشر ،دمشؽ ،سكريا.

 .50خطاب  ،ايفيت ( :)2015درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمقيادة التكنولوجية و

عالقتيا بدرجة قيادة التغيير في مدارسيم من وجية نظر المعممين في العاصمة عمان ،
رسالة ماجستير ،مقدمة لكمية العمكـ التربكية في جامعة الشرؽ األكسط عماف  ،األردف .

 .51خمؼ  ،محمد كريـ ( :)2010عالقة القيادة التحويمية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء
األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة  ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .52الخميسي ،السيد ( :)2002قراءات في اإلدارة المدرسية ،دار الكفاء ،اإلسكندرية ،مصر.

 .53الدجنى ،إياد ( :)2011دكر التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي " دراسة

وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية  ،رسالة دكتكراه ،لكمية التربية في

جامعة دمشؽ بالجميكرية العربية السكرية.

 .54الدرة ،عبدالبارم( : )1986التغيير في المنظمات_ بحوث في السموك التنظيمي في البالد
العربية ،دار القمـ لمنشر كالتكزيع ،الككيت.

 .55الدىدار ،مركاف ( :)2006العالقة بين التوجو االستراتيجي لدى اإلدارة

العميا في

الجامعات الفمسطينية وميزتيا التنافسية – دراسة ميدانية عمى جامعات قطاع غزة ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف .

 .56الدكرم ،زكريا ( :)2005اإلدارة االستراتيجية مفاىيم وعمميات وحاالت دراسية  ،دار
اليازكرم العممية ،عماف ،األردف.

 .57الديب ،إبراىيـ ( :)2007التطوير الميني في المؤسسات التعميمية الحديثة ،مؤسسة أـ
القرل ،الرياض ،السعكدية.

 .58الرشيد  ،محمد أحمد ( : )2000رؤية مستقبمية لمتربية و التعميم في المممكة السعودية،
الرياض .

 .59الركابي ،كاظـ ( :)2004اإلدارة االستراتيجية  -العولمة و المنافسة  ،دار كائؿ لمنشر،
عماف ،األردف.

 .60الركام ،زكبع ( :)2001الخصائص الشخصية و عالقتيا بالتوجو االستراتيجي  :دراسة
استطالعية لعينة من القيادات اإلدارية في المجنة األولمبية العراقية  ،أطركحة دكتكراه
غير منشكرة ،كمية اإلدارة ك االقتصاد ،جامعة بغداد  ،العراؽ .
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 .61ركبنسكف ،دانا ،ربنسكف ،جيمس ( :)2000التغيير – أدوات تحويل األفكار إلى نتائج،
ترجمة(:عبد الرحمف تكفيؽ) ،مكتبة بميؾ ،القاىرة ،مصر.

 .62الزىراني  ،نكره ( :)2015متطمباًت تطبيق إدارة التغيير في اإلدارة المدرسية لدى مدي ارًت
المدارس المتوسطة و الثانوية بمدينة مكة المكرمة  ،رسالة ماجستير ،مقدمة لكمية التربية

 ،جامعة أـ القرل بالسعكدية.

 .63الزىراني ،سعد عبد اهلل ( :)1995تخطيط التغيير وادارتو في مؤسسات التعميم العالي –
المبادئ واألسس  -مدخل تطويري ،مجمة جامعة أـ القرل لمبحكث العممية المحكمة،

العدد (.)12

 .64الزىراني ،سياـ بف حاتـ ( :)2013الكفايات المينية لقيادة التغيير لدى مدي ارًت مدارس
التعميم العام الحكومي بمدينة مكة المكرمة – دراسة ميدانية من وجية نظر المعمماًت

والموجيات اإلدارياًت ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة،

السعكدية.

 .65الزىراني ،عبد الخالؽ حنش ( :)2008واقع ممارسة إدارة التغيير من قبل مديري مراكز
اإلشراف التربوي بمنطقة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل،

مكة المكرمة ،السعكدية.

 .66سادلر ،فيميب ( :)2008القيادة ،ترجمة (ىدل فؤاد محمد) مجمكعة النيؿ العربية ،القاىرة،
مصر

 .67السالـ ،مؤيد ك النجار ،فايز ( :)2002العالقة بين وضوح المفيوم لمتخطيط االستراتيجي
و مستوى ممارستو في المنظمات الصناعية الصغيرة :دراسة ميدأن ميدانية في

محافظات إربد ،مجمة دراسات العمكـ اإلدارية ،عمادة البحث العممي ،الجامعة األردنية،
المجمد( ،)29العدد( ،)2عماف ،األردف.

 .68السبيعي ،عبيد ( : )2008األدوار القيادية لمديري التربية والتعميم في ضوء متطمبات
إدارة التغيير .رسالة دكتكراه ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،السعكدية.

 .69سفر ،مناؿ ( :)2004اتجاىات مسؤولي مؤسسات التعميم العالي نحو تطبيق ثقافة إدارة
أم القرى .كمية التربية  ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.
األعمال في إدارة جامعة ِّ
 .70السكارنة ،ببلؿ ( :)2010التخطيط االستراتيجي ،دار المسيرة ،عماف .األردف .

 .71سككت ،سنتا ،جيؼ ،نيس ( :)2002إدارة التغيير في العمل ،ترجمة(بشير البرغكثي) ،دار
المعرفة ،الرياض ،السعكدية.
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 .72سكيؾ ،سامية( :)2008تنمية ميارات مديري المدارس الثانوية في مجال التخطيط

االستراتيجي في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة

االسبلمية ،غزة.

 .73السممي ،عمي ( : )2001إدارة الموارد البشرية االستراتيجية ،دار غريب ،القاىرة ،
مصر.

 .74السممي ،عمي ( :)2005مالمح اإلدارة الجديدة في عصر المتغيرات وانعكاساتيا عمى
إدارة التغيير ،الممتقى اإلدارم الثالث ،الجمعية السعكدية لئلدارة ،جدة ،السعكدية.

 .75سميماف ،عرفات( :)2001استراتيجية اإلدارة في التعميم مالمح من الواقـع المعاصـر،
مكتبة األنجمك مصرية ،القاىرة ،مصر.

 .76السكيداف ،طارؽ ،كالعدلكني ،محمد أكرـ ( : )2004فـن إدارة الـوقت ،ط ،2قرطبة لمنشر
ك التكزيع ،الرياض0

 .77السيد ،إسماعيؿ ( :)2000اإلدارة االستراتيجية – مفاىيم وحاالت تطبيقية ،الدار
الجامعية ،القاىرة ،مصر.

 .78الشاعر ،عدلي( :)2007معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى مديري المدارس
الحكومية في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة

االسبلمية ،غزة.

 .79شحاتو ،حسف( :)2001مفاىيم جديدة لتطوير التعميم في الوطن العربي ،ط ،1مكتبة
الدار العربية ،القاىرة.

 .80شحادة ،حاتـ ( : )2008واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية و التعميم في محافظات
قطاع غزة في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية و سبل تطويرىا ،رسالة ماجستير ،مقدمة
لكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية غزة.

 .81شريؼ ،عمي ( :)2003اإلدارة المعاصرة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية  ،مصر.

 .82شقبكعة ،داككد ( :)2001أنظمة أعداد المشرفين ،المركز العربي لمتدريب الميني وأعداد
المدربين ،القاىرة ،مصر.

 .83شقكرة ،منير ( : )2012إدارة التغيير و عالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية في محافظات غزة من وجية نظر المعممين ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

التربية  ،جامعة االزىر ،غزة  ،فمسطيف.

 .84الشماع ،خميؿ ك حمكد ،خضير ( : )2007نظرية المنظمة ،دار المسيرة لمنشر ،عماف،
األردف.
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 .85الشمرم ،حامد ( ،)2007إدارة الجودة الشاممة – صناعة النجاح في سباق التحديات،.
الرياض ،السعكدية.

 .86الشيرم  ،خالد ( :)2009إدارة التغيير و التطوير لدى القيادات اإلدارية في المدارس
االىمية بالمنطقة الشرقية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل،

المممكة العربية السعكدية .

 .87صالحي ،أحمد ،كربكسة ،كنزة( :)2013أىمية تحفيز الموارد البشرية في تحسين أداء
المؤسسة – دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية لسيارات الصناعية بوالية ورقمة ،كمية

الحقكؽ ك العمكـ السياسية ،جامعة قاصدم مرباح كرقمة ،الجزائر.

 .88صائغ ،عبد الرحمف ( :)2001التخطيط الشامل لمتعميم في المممكة العربية السعودية:
رؤية مستقبمية لمعام 1441 / 1440ىـ.

 .89صائغ ،عبد الرحمف ( :)2004اليرم التنظيمي المقموب  :منحى إداري مقترح لإلصالح

الشامل لمنظام التعميمي في البمدان العربية ،مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج  ،الرياض.

 .90صائغ ،عبد الرحمف (:)2010التاءات االستراتيجية االثنتا عشرة رؤية مقترحة لمتوجيات

المستقبمية لتطوير التعميم العام في المممكة العربية السعودية ،كرقة عمؿ مقدمة في المقاء

السنكم االمس عشر ،تطكير التعميـ  :رؤل ك نماذج ك متطمبات  ،الجمعية السعكدية
لمعمكـ التربكية ك النفسية ،السعكدية.

 .91ضحاكم ،بيكمي كالمميجي ،رضا ( :)2011التخطيط االستراتيجي في التعميم :رؤى
مستقبمية ونماذج تطبيقية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر.

 .92الطراكنة ،إخميؼ (: )2003التصور التطويري ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.

 .93عابديف ،محمد ( :)2001اإلدارة المدرسية الحديثة ،دار الشركؽ ،عماف ،األردف.

 .94العامكدم ،عمى ( :)2011درجة توافر متطمباًت التخطيط االستراتيجي المدرسي و درجة
أىميتيا و ذلك من وجية نظر الييئة التعميمية في المرحمة الثانوية بمدينة مكة

المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة اـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.

 .95العباد ،سعد ( : )2015النجاح في العالقات اإلنسانية أساليب عممية لمتنمية الذاتية ،
تـ استرجاعو يكـ السبت 2017/6/17ـ الساعة 1:10ص عمى الرابط مكقع نكافذ-

اسبلـ اليكـ /http://www.islamtoday.net/nawafeth :

 .96العبادم ،أحمد ( : )2013درجة ممارسة ميارات االتصال الفعال لدى مديري المدارس
في لواء االغوار الشمالية  .رسالة ماجستير  ،كمية التربية  ،جامعة اليرمكؾ  ،األردف.
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 .97عبد اإللو  ،سمير ( :)2006واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة وأثرىا عمى مستوى التطوير التنظيمي لمجامعات :دراسة مقارنة ،رسالة

ماجستير ،كمية تجارة ،الجامعة االسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .98عبد الغني ،أحمد ( :)2008إدارة وبناء فرق العمل  ،ورقة عمل مقدمة لمممتقى األول
لمجودة في التعميم ،سكريا.

 .99عبد المحسف ،تكفيؽ ( :)2006اتجاىات حديثة في التقييم والتميز في اإلدارة ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.

 .100عبد اليادم  ،نبيؿ ( : )2002المدخل إلى القياس والتقويم التربوي واستخدامو في مجال
التدريس الصفي  ،دار كائؿ لمطباعة ك النشر ك التكزيع  ،عماف  ،األردف.

 .101عبداهلل ،محمد كآخركف ( : )2001التغيير لمجابية المتغيرات .سمسمة اإلدارة المثمى،
بيركت ،مكتبة لبناف.

 .102عبيد ،مصطفى ( : )2003ميارات البحث العممي ،أكاديمية الدراسات العالمية ،فمسطيف.

 .103عداربة ،محمكد( :)2006إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث األساسية
في الضفة الغربية ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة بيرزيت ،فمسطيف .

 .104العدكاف  ،كفاء ( :)2015نمط القيادة التحويمية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة البمقاء و عالقتو بمستوى التغيير التنظيمي في مدارسيم من وجيو نظر

المعممين  ،رسالة ماجستير ،مقدمة لكمية العمكـ التربكية في جامعة الشرؽ األكسط عماف،
األردف .

 .105عساؼ ،محمكد ( : )2005واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير
اإلدارة االستراتيجية ،رسالة ماجستير ،اصكؿ تربية بكمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة ،فمسطيف.

 .106عطكم ،جكدت ( :)2001اإلدارة التعميمية واإلشراف التربوي – أصوليا وتطبيقاتيا ،
الدار العممية الدكلية ،عماف ،األردف.

 .107العطيات ،محمد ( :)2006إدارة التغيير والتحديات العصرية لممدير – رؤية معاصرة
لمدير القرن الواحد والعشرين ،رسالة دكتكراه منشكرة ،دار الحامد ،عماف.

 .108عبلـ ،صبلح الديف ( :)2000القياس والتقويم والتربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو
وتوجياتو المعاصرة ،دار الفكر العربي  ،القاىرة.
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 .109عمي  ،خضرة ( : )2008الدور المتوقع لمدير المدرسة الثانوية في إحداث التغيير

التربوي من وجيو نظر اإلداريين التربويين في محافظتي القدس و رام اهلل و البيرة ،

رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة القدس  ،القدس  ،فمسطيف.

 .110عميمات ،ناصر عميمات ككصكص ،ديمة محمد ( : )2007درجة ممارسة إدارة التغيير
لدى القادة اإلداريين في مديريات التربية والتعميم التابعة إلقميم شمال األردن ،مجمة كمية

التربية  ،العدد ( ، )64ص ((.124-81

 .111عماد الديف  ،منى (  :)٤ََ٢قيادة التغيير في المؤسسات التربوية  ،ك ازرة التربية
كالتعميـ  ،عماف  ،األردف.

 .112عماد الديف ،منى ( : )2003أعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير النمط القيادي المنشود
لتحقيق التعايش الفاعل في القرن  ،21مركز الكتاب االكاديمي ،عماف  ،األردف.

 .113العمياف ،محمكد ( :)2005السموك التنظيمي في منظمات األعمال ،دار كائؿ ،عماف.

 .114العكضي  ،عائشة ( : )2012قيادة التغيير لدى مديري المدارس االبتدائية في دولة
الكويت و عالقتيا بااللتزام التنظيمي لممعممين من وجيو نظرىم  ،رسالة ماجستير ،

مقدمة لكمية العمكـ التربكية  ،جامعة الشرؽ األكسط ،األردف.

 .115عياش ،دينا ( :)2015درجة ممارسة مديري وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمتقييم
الذاتي و عالقتو بالتخطيط االستراتيجي المدرسي ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.

 .116العيثاكم ،أحبلـ إبراىيـ ،الككارم ،أسماء عمي ( :)2011دور اإلبداع اإلداري في
استراتيجية تطوير التعميم العام (مبادرة تعميم لمرحمة جديدة) بدولة قطر – من وجية نظر

العاممين بالمجمس األعمى لمتعميم ،مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات،

العدد (.)23

 .117غزاكم ،راكية ( : )2012إدارة الوقت وأثرىا عمى أداء العاممين في دائرة األحوال المدنية
والجوازات في إقميم الشمال في األ ردن من وجية نظرىم ،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد

ك العمكـ اإلدارية ،جامعة اليرمكؾ.

 .118الفاعكرم ،رفعت ( :)2005إدارة اإلبداع التنظيمي المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،
أم القرى ،رسالة دكتكراه ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية
القاىرة .في إدارة جامعة ِّ
السعكدية.

 .119فتحي ،عبد الرسكؿ محمد ( : )2008االتجاىات الحديثة في اإلدارة المدرسية ،الدار
العالمية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.
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 .120القاسـ  ،مي( : )2013أثر الخصائص الريادية في تبني التوجيات االستراتيجية لممديرين

في المدارس الخاصة في عمان  ،رسالة ماجستير ،كمية إدارة األعماؿ ،جامعة الشرؽ

األكسط ،األردف.

 .121القرشي ،مسعكد ( : )2011المشاركة المجتمعية المطموبة لتطوير اداء المدارس الثانوية
الحكومية بمحافظة الطائف ،رسالة ماجستير مقدمة لكمية التربية  ،جامعة اـ القرل ،

السعكدية.

 .122القطاميف ،أحمد ( :)1996التخطيط االستراتيجي و اإلدارة االستراتيجية مفاىيم و نظريات
و حاالت خاصة ،دار مجدالكم لمنشر ك التكزيع ،عماف  ،األردف.

 .123كابكر ،ىند ( :)2010ميارات اتصال المدير بمعمميو من وجية نظر المعمم وعالقتيا

بكفاءة المعمم الذاتية "دراسة ميدانية في مدارس مدينة دمشق الرسمية -الحمقة األولى-

تعميم أساسي ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد  ،26ص .291 – 290

 .124الكحمكت ،عمي ( : )2014درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في

محافظات غزة لمتخطيط اإلستراتيجي وعالقتو بإدارة الوقت لدييم  ،رسالة ماجستير ،كمية

التربية  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة  ،فمسطيف.

 .125الكرخي ،مجيد ( ،)2009التخطيط االستراتيجي  -عرض نظري تطبيقي ،دار المناىج،
عماف ،األردف .

 .126الكردم ،أحمد( :)2011العالقات اإلنسانية ،تـ استرجاعو يكـ السبت 2017/6/17ـ
الساعة 1:00ص عمى الرابط كنانة أكف اليف http://kenanaonline.com،

 .127المكزم ،مكسى (  : )1999التطوير التنظيمي :أساسيات ومفاىيم حديثة" ،ط ،1دار كائؿ
لمطباعة كالنشر ،عماف .

 .128ماضي ،محمد ( :)2004اإلدارة االستراتيجية  ،دار النشر غير مذككرة ،مصر.

 .129ماىر ،أحمد( : )2005السموك التنظيمي مدخل بناء الميارات ،الدار الجامعية لمطبع
كالنشر كالتكزيع ،اإلسكندرية .مصر

 .130محمد ،ىند ( :)2013أىمية تحفيز العاممين ،تـ استرجاعو يكـ السبت 2017/6/17ـ
الساعة 6:43ص عمى الرابط جامعة بابؿ http://www.uobabylon.edu.iq ،

 .131مرسي ،نبيؿ ( :)2003اإلدارة االستراتيجية تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس ،دار
الجامعة ،القاىرة ،مصر.
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 .132المساد  ،محمكد ( : )2008فاعمية إدارة التغيير في تطوير العمل المؤسسي من وجيو

نظر مديري المدارس و معممييا في مدينة الرياض بالسعودية ،مجمة عالـ التربية  ،العدد

( ، )24ص  ، 27-17االسكندرية  ،مصر.

 .133المصرم ،كماؿ ( :)2011درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة
لمتخطيط االستراتيجي و عالقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيم  ،رسالة

ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.

 .134المصرم ،مركاف( :)2015تطوير أداء مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء
نظرية قيادة النظم المعقدة ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة.

 .135المطرفي ،ذياب ( : )2012فعالية أساليب اال تصال اإلداري ومعوقاتيا لدى مديري

المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة من وجيو نظر المعممين ،رسالة ماجستير ،
كمية التربية  ،جامعة اـ القرل  ،السعكدية.

 .136المناعمة ،عمر( : )2005دور اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية و المدارس

الحكومية و الخاصة في محافظات غزة في تحسين العممية التعميمية – دراسة مقارنة .

رسالة ماجستير ،مقدمة لكمية التربية في الجامعة اإلسبلمية غزة.

 .137المكسى ،ناىد ( :)2011متطمباًت تطبيق اإلدارة االستراتيجية من وجية نظر اعضاء
الييئة التعميمية في كمية التربية بجامعة دمشق(دراسة ميدانية) ،مجمة رسالة الخميج
العربي ،العدد( ،)122ص .32

 .138المكقع اإللكتركني لكالي ،عدناف ماشي ( :)2009اإلدارة االستراتيجية ودورىا في تحقيق
أىداف

المنظمة،

استرجع

تاريخ

في

2017/2/25ـ

،

مف

الرابط

http://kenanaonline.com/users/EBENALRAFDE

 .139النخالة ،رمزم( :)2015درجة استخدام مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتفكير
االستراتيجي و عالقتو بدرجة أدائيم اإلداري  ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 .140نصراهلل ،عمر ( :)2001مبادئ االتصال التربوي واإل نساني ،ط ،1دار كائؿ لمنشر ،
عماف ،األردف.

 .141النكرم ،محمد ( :)2008نحو توجو االستراتيجي لمتمويل اإلسالمي بأوروبا (قضايا
ومشكالت التمويل التجاري) .بحث مقدـ لمدكرة الثامنة عشرة لممجمس األكركبي لئلفتاء
كالبحكث ،المنعقد في مدينة باريس ،فرنسا.
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 .142الياشمي ،أحمد ( :)2011أثر التوجو السوقي عمى أداء المشاريع اإل نشائية اليندسية
ودور التوجو االستراتيجي ،رسالة ماجستير ،قسـ إدارة األعماؿ ،كمية األعماؿ ،جامعة

الشرؽ الكسط ،عماف ،األردف.

 .143ىاينز ،ستيفف ( :)2007التخطيط االستراتيجي الناجح ،ترجمة :رفاعي حمد كسيد عبد
المتعاؿ ،دار الفاركؽ ،القاىرة.

 .144اليبيؿ ،أحمد ( :)2008واقع إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة
من وجية نظر المعممين  ،رسالة ماجستير ،اصكؿ تربية بكمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة  ،فمسطيف.

 .145الوالي  : )2010( ،تمكين الموظفين  ،دار النشر غير مذككرة .
 .146ك ازرة التخطيط ك التعاكف الدكلي الفمسطينية( :)1997اإلصدار األكؿ ،السمطة الكطنية
الفمسطينية  ،فمسطيف.

 .147ك ازرة التربية ك التعميـ( : )2015الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي ،إحصائيات اإلدارة
العامة لمتخطيط التربكم بك ازرة التربية ك التعميـ العالي بغزة.

 .148ك ازرة التربية ك التعميـ( : )2017الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي ،إحصائيات اإلدارة
العامة لمتخطيط التربكم بك ازرة التربية ك التعميـ العالي بغزة.

 .149كىبة ،ىاني ( ،)2008واقع اإلدارة االستراتيجية في الجامعات الفمسطينية في محافظات
غزة و سبل تطويراىا ،رسالة ماجستير مقدمة لكمية التربية  ،الجامعة اإلسبلمية غزة.

 .150ياسيف ،سعد(: )2010اإلدارة االستراتيجية  ،دار اليازكرم العممية ،عماف  ،األردف.
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 ممحق ( :)2قائمين بأسماء السادة المحكمين.
 ممحق ( :)3االستبانة في صورتيا النيائية.
 ممحق ( :)4رسائل تسييل ميمة لمباحثة.
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ممحق ()1
االستبانة في صورتيا األولية
جامعــة األزىـــــر -غـــــــــزة
عمــادة الدراســـات العميــــا

كــــمـــيــــــــــة الــتــــــربــــــيـــــــــة
قســـــم أصـــــول التربيـــــــــة

السيد/ة الدكتور/ة :

حفظو/ـا اهلل، ، ،

السالم عميكم ورحمة هلل وبركاتو وبعد، ،
الموضوع /تحكيم استبانة

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة ميدانية الستكماؿ متطمبانت الحصكؿ عمي درجة الماجستير مف

جامعة األزىر بعنكاف " التكجيات االستراتيجية لمديرم المدارس الثانكية ك عبلقتو بقيادة التغيير
لدييـ " .بيدؼ التعرؼ عمى مدل ممارسة أبعاد التكجو االستراتيجي مف قبؿ مديرم المدارس،

كعبلقة ىذا التكجو بممارسة مديرم المدراس لقيادة التغيير بأبعادىا المختمفة .كليذا الغرض

أعدت الباحثة استبانتيف.

األولي  /لقياس التوجيات االستراتيجية التي يرغب مديرو المدارس في تحقيقيا في المرحمة

المقبمة  ،كتتككف مف ( )60فقرة مكزعة عمى ( )7مجاالت ىي( :تحسيف التعمـ كالتعميـ ،

التطكير التنظيمي  ،التقكيـ المؤسسي  ،التمكيؿ كجمب األمكاؿ ،تمكيف العامميف  ،التميز ك
اإلبداع  ،الشراكة المجتمعية).

الثانية  /لقياس أىمية ميارات قيادة التغيير في تنفيذ التوجيات االستراتيجية لدى مديري

المدارس الثانوية  ،كتتككف مف ( )45فقرة مكزعة عمي ( )6مجاالت ىي( :تنمية العبلقات
اإلنسانية  ،بناء فريؽ إحداث التغيير ،تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ ،تحقيؽ مبدأ الشراكة في
التغيير ،إدارة كقت التغيير ،التحفيز نحك تحقيؽ أىداؼ التغيير).

ونظ ارً لما تتمتعون بو من مكانة تربوية وخبرة في ىذا المجال يرجى التكرم بتحكيم األداة وابداء

رأيكم فييا مف خبلؿ :مدم انتماء الفقرات لممجاالت المذككرة  ،كضكح الفقرات لممجاالت كسبلمة
صياغتيا  ،إضافة أك حذؼ ما تركنو مناسبان.
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ

الباحثة  /إيماف محمد مكسى رياف
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إشراؼ  /د .صييب كماؿ األغا ك د .رائد حسيف الحجار
أوالً :البيانات األولية:
 -1الجنس:
أنثى

ذكر
 -2المؤىؿ العممي:
بكالكريكس

دبمكـ

دكتكراه

ماجستير

 -3سنكات الخبرة في مجاؿ إدارة المدرسة:
أقؿ مف  5سنكات

ما بيف ( )10-5سنكات

أكثر مف  15سنة

ما بيف ( )15-11سنة

 -4عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ التكجو االستراتيجي:
ال يكجد

دكرة كاحدة

ثبلث دكرات كأكثر

دكرتاف

 -5عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ قيادة التغيير:
ال يكجد

دكرة كاحدة

ثبلث دكرات كأكثر

دكرتاف

الجزء الثاني /استبانة التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس

الثانوية.

المجال األول  /تحسين التعمم والتعميم  :من خالل

االىتمام بالبيئة المدرسية و التقنيات التعميمية الحديثة

و العاممين بالمدرسة والمنياج الدراسي والبرنامج

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

التربوي.
م

الفقــــــــــــرة

.1

تحسيف المباني كالمرافؽ المدرسية.

.2

تحسيف البيئة المدرسية لتصبح صديقة لمطالب

منتمية

كمحفزة لعممية التعمـ .
.3

تكفير التجييزات المدرسية المختمفة.

.4

تكفير التقنيات التعميمية لتحقيؽ فاعمية التدريس.
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.5

حث الك ازرة عمى تكفير ككادر بشرية ذات كفاءة

.6

العمؿ عمى تكفير برامج تدريبية مفيدة لممعمميف.

.7

أثراء كتحسيف محتكل المناىج الدراسية.

.8

تكفر مناخ مدرسي يشجع عمى تحسيف أداء

عالية.

العامميف كالطمبة.
.9

كضع خطط منيجية لضماف جكدة العممية
التربكية .

 .10تطكير أدكات التعمـ المرتبطة باألنترنت كالكسائؿ
التكنكلكجية الحديثة.

 .11ربط

استراتيجيات

التدريس

كالتقييـ

بنتائج

مخرجات التعمـ.
 .12تكظيؼ التعمـ اإللكتركني كتكفير اإلمكانات
المادية البلزمة ك المتمثمة في الحكاسيب ك
األنترنت كغيرىا.
ـ

ت

المجاؿ الثاني  /التطكير التنظيمي  :عبارة عف جيكد

مخططة ك مدركسة إلحداث تغيرات نكعية ك كمية بيدؼ

حسيف بيئة العمؿ ك تنمية قدرات العامميف ك االستفادة

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

مف التقنيات الحديثة في تحسيف األداء ك رفع الكفاءة

التعديل المقترح

اإلنتاجية
م

الفقــــــــــــرة

منتمية

 .13تغيير المفاىيـ التربكية عند المعمميف.
 .14تطكير اليياكؿ التنظيمية في المدرسة حسب
االحتياج باستمرار.

 .15تحسيف سياسات التكظيؼ لتطكير ميارات
المعمميف ككفاءتيـ األدائية.
 .16تبسيط إجراءات العمؿ كتحسينيا كتطكير
تقنياتيا.
 .17تشجيع المشاركة اإليجابية لمختمؼ األطراؼ
اإلدارية.

 .18تعميـ الخطط التطكيرية لممدرسة .
 .19ايجاد درجة مف المركنة كالتكيؼ مع متغيرات
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بيئة العمؿ.
 .20مراجعة كتطكير استراتيجيات كأىداؼ المدرسة
بصكرة دكرية.
 .21تطكير أنظمة كسياسات العمؿ باستمرار حتى
تتبلءـ كمتغيرات بيئة العمؿ.
 .22التأقمـ كاالستجابة لمتغييرات التكنكلكجية بيدؼ
زيادة فعالية األداء.
 .23االستفادة مف قدرات كخبرات العامميف لتحسيف
إجراءات العمؿ.

 .24مشاركة الجيات الخارجية لتطكير أداء اإلدارة
كالمعمميف بالمدرسة.
ا

المجال الثالث  /التقويم المؤسسي  :ىو مجموعة اإلجراءات
التي يقوم بيا المدير بيدف الكشف عن نقاط القوة

والضعف في أداء المدرسة ،والنقاط التي تحتاج إلى

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

تطوير و تحسين في ضوء معايير محددة بغرض تحسين

التعديل المقترح

األداء
م

الفقــــــــــــرة

منتمية

 .25متابعة مدل تحقيؽ المدرسة ألىداؼ الخطة
السنكية لممدرسة.
 .26تقكيـ أعماؿ المعمميف لتحديد مكاطف الضعؼ
كالقكة لدييـ.
 .27االرتقاء بمستكيات كافة عناصر العممية التعميمية
كالتربكية في المدرسة.
 .28نشر نتائج التقكيـ عمى فئات المجتمع المختمفة.
 .29تقديـ معمكمات لممسئكليف عف التعميـ كفؽ أسس
عممية كمعمكمات صادقة.
بناء
 .30مراجعة الخطط التعميمية الحالية كتطكيرىا ن
عمى نتائج التقكيـ.
 .31االستفادة مف التغذية الراجعة ككسيمة لتقكيـ
األداء.
 .32تقكيـ فاعمية المبنى المدرسي ك تجييزاتو.
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المجال الرابع  /التمويل وجمب األموال :ىو عبارة عن توفير
التمويل من مصادر مختمفة و صرفو عمى الوجو السميم و

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

االستغالل االمثل لمموارد المتاحة .
م

الفقــــــــــــرة

منتمية

غير

منتمية

التعديل المقترح
مناسبة

غير مناسبة

 .33البحث عف مصادر تمكيؿ جديدة لممدرسة.
 .34تشجيع الدعـ المجتمعي لمعممية التعميمية.
 .35ممارسة

اإلدارة

الرشيدة

الستغبلؿ

المكارد

المتاحة.
 .36تطكير أداء اإلدارة المدرسية باستمرار لتحسيف
فعاليتيا في استثمار التمكيؿ.
 .37إدارة مكازنة المدرسة كصرفيا عمى الكجو السميـ.
المجال الخامس  /تمكين العاممين :عبارة عن إشراك
العاممين في اتخاذ الق اررات واعطائيم مزيد من

المسؤوليات بدرجة أكبر حيث يشعر من خالليا الفرد

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

بالثقة والقدرة عمى العمل بنجاح وتنفيذ األعمال واأل نشطة

التعديل المقترح

المطموبة منو
م

الفقــــــــــــرة

منتمية

 .38إشراؾ المعمميف في عممية اتخاذ الق اررات.
.39

.40

.41

.42

.43

تكزيع المسؤكليات بشكؿ يتناسب مع تقسيـ العمؿ
في المدرسة.
تفكيض السمطات كفؽ معايير عممية مكضكعية
مينية.
تطبيؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة التي تعزز جانب
مشاركة المعمميف الفعالة في اإلنجاز.
تشجيع المعمميف عمى عمؿ بحكث اجرائية بما
يحقؽ التنمية المينية لدييـ .
تشجيع المعمميف عمى االلتحاؽ بدكرات تدريبية
أثناء الخدمة.
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.44

.45

.46

إفساح الحرية المقننة لممعمميف التخاذ ق اررات
تسيـ في أنجاز األعماؿ بتميز.
بناء مناخ قائـ عمى التعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ
بيف اإلدارة كالعامميف بالمدرسة.
إتاحة الفرص لممعمميف لمتعمـ كاكتساب خبرات
جديدة في مجاؿ العمؿ.

المجال السادس  /التميز واإلبداع  :ىو عبارة عن ابتكار

مدير المدرسة آلية جديدة لمعمل عن طريق التوظيف

األمثل لإلمكانات المتاحة من أجل الوصول لميدف بأقل

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

التعديل المقترح

تكمفة وأسرع وقت ممكن.
م

الفقــــــــــــرة
.47

.48

منتمية

غير
منتمية

مناسبة

غير مناسبة

اقتراح األنشطة التي تساىـ في تفجير طاقات
اإلبداع كاالبتكار لدل الطمبة.
اقتراح األنشطة التي تساىـ في تفجير طاقات
اإلبداع كاالبتكار لدل المعمميف.

 .49اكتشاؼ الطمبة األذكياء كرعايتيـ كتحفيزىـ.
 .50اكتشاؼ الطمبة المكىكبيف كرعايتيـ كتحفيزىـ.
 .51تشجيع ركح اإلبداع كالمبادرة بيف المعمميف .
.52
.53
.54

تمبية احتياجات المعمميف التي تؤدم إلي التطكير
كاإلبداع.
مكاكبة األساليب الجديدة لتشجيع اإلبداع كادارة
المكاىب.
رعاية األفكار الجديدة كمبادرات المكىكبيف مف
المعمميف .

المجال السابع  /الشراكة المجتمعية :المساىمة الفعالة و
اال ندماج بين المدرسة و المجتمع المحمي سواء مؤسسات

حكومية أو خاصة من اجل تحسين و تطوير العممية

صحة انتماء الفقرة

التعميمية
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مدى مناسبة الفقرة

التعديل المقترح

المالحق

الفقــــــــــــرة

م

منتمية

غير

منتمية

مناسبة

غير مناسبة

 .55إقامة شراكة حقيقية مع األسرة.
 .56تنمية العبلقات التكاممية مع القطاع الخاص.
 .57بناء عبلقات بناءة مع الجامعات كالكميات.
 .58بناء شراكات مع مراكز البحث العممي.
 .59بناء شراكة فعالة مع المؤسسات الدينية.
.60

مشاركة المجتمع المحمي في دعـ المدرسة
كتطكيرىا.

ثالثاً /استبانة ميارات قيادة التغيير لمديري المدارس الثانوية :
المجال األول /تنمية العالقات اإل نسانية  :من خالل التفاعل بين

األفراد لتحقيق أىداف محددة بصورة تُراعى فييا قيمة الفرد
ومواىبو وقدراتو وامكاناتو وحاجاتو في موقف متكامل يدفع إلى

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

التعديل المقترح

العمل المشترك المتعاون
م

.1
.2

الفقــــــــــــرة
التعامؿ مع كؿ معمـ كشخصية متميزة يجب احتراميا
كتقديرىا.
تقدير رغبات المعمميف المستيدفيف بالتغيير كميكليـ
كاىتمأماتيـ.

.3

التصرؼ بكضكح في ضكء أىداؼ العمؿ.

.4

تييئة بيئة العمؿ المادية المناسبة.

.5

تييئة بيئة العمؿ اإلدارية المبلئمة.

.6

التفاعؿ مع المناسبات الشخصية لمعامميف بالمدرسة.

.7

منتمية

إقامة األنشطة كالمقاءات االجتماعية التي تساعد عمى

تكطيد العبلقات اإلنسانية .
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غير
منتمية

مناسبة

غير مناسبة

المالحق
.8

معالجة األسباب الشخصية المقاكمة لمتغير.

المجال الثاني /بناء فريق إحداث التغيير و تنمية القدرات :

يتمثل في بناء فريق عمل متكامل في خبراتو وجيوده إلحداث
التغيير المطموب ،و رعاية قدرات وميارات األفراد الالزمة إلحداث

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

التغيير ،والعمل عمى تطويرىا من خالل البرامج التأىيمية

التعديل المقترح

والتدريب المستمر
م

.9
.10
.11

الفقــــــــــــرة

منتمية

غير
منتمية

مناسبة

غير مناسبة

اختيار أعضاء فريؽ التغيير عمى أساس نكع كمستكل
الميارات البلزمة لتحقيؽ أىداؼ التغيير.
التعرؼ عمى قدرات كميارات كاىتمأمات العضك في فريؽ
التغيير.
مشاركة جميع أعضاء فريؽ التغيير في

بناء القيـ

كالمبادئ كالرؤل كالطمكحات التربكية.

.12

تحديد المياـ كاألدكار المنكطة بكؿ عضك في الفريؽ.

.13

تحديد السمكؾ المقبكؿ الذم ينسجـ مع التغيير ،ككذلؾ
السمكؾ غير المقبكؿ.
تزكيد الفريؽ باإلمكانات كالتسييبلت البلزمة إلحداث

.14

التغيير.

المجال الثالث  /تحقيق االتصال الفعال مع اآلخرين :إقناع

العاممين بالمدرسة بفكرة التغيير و تعبئتيم نفسياً و فكرياً مسبقاً

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

و الحرص عمى استمرار التواصل .

م

.15

الفقــــــــــــرة

منتمية

مشاركة العامميف في التخطيط كاتخاذ الق اررات البلزمة
إلحداث التغيير.

.16

اإلعبلف الناجح عف إحداث التغيير

.17

تقديـ معمكمات كايضاحات تتعمؽ بعممية التغيير تمكف

.18

األفراد مف إدراؾ ما ينبغي عمييـ القياـ بو.
تشجيع األفراد عمى التعبير عف مشاعرىـ كمبلحظاتيـ
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غير
منتمية

التعديل المقترح
مناسبة

غير مناسبة

المالحق
كمقترحاتيـ في عممية التغيير.
.19

الحصكؿ عمى معمكمات مؤكدة مف األفراد حكؿ سير

.20

الكشؼ عف أسباب مقاكمة التغيير التي قد يعبر عنيا

عممية التغيير.

األفراد مف خبلؿ استفساراتيـ كمبلحظاتيـ.
تقبؿ االختبلؼ في الرأم مع اآلخريف حكؿ عممية

.21

التغيير.
استخداـ أسمكب الحكار في إطار االحتراـ كالتقدير

.22

المتبادؿ.
تنظيـ لقاءات مفتكحة بيف العامميف في المدرسة .

.23

المجال ال اربع  /تحقيق مبدأ الشراكة في التغيير  :إشراك مدير
المدرسة المعممين في عممية التغيير بوضع األىداف واتخاذ

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

ق اررات..
م

الفقــــــــــــرة

.24

خمؽ الرغبة في المشاركة مف قبؿ المعمميف.

.25

بياف أىمية التغيير النفسية كاالجتماعية كالمادية.

.26

أعداد المعمميف نفسيان لممشاركة في التغيير.

.27
.28
.29

منتمية

غير

منتمية

التعديل المقترح
مناسبة

غير مناسبة

مشاركة العامميف بالمدرسة في كضع أىداؼ التغيير
كآلياتو.
مشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات البلزمة لعممية

التغيير.

تمكيف العامميف مف المشاركة الفعالة لتقديـ أفكار إيجابية
جديدة كمقترحات بناءة في عممية التغيير.

المجال الخامس  /إدارة وقت التغيير بفاعمية  :وضع إطار

زمني محدد إلحداث التغيير وادراتو حيث يتم تحديد وقت مناسب
لمبداية وتحديد فترة زمنية إلتمام التغيير وتحقيق نتائجو

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

المرجوة ،وتحديد جدول زمني لفترات تدريب األفراد عمى الميارات

التعديل المقترح

الالزمة إلحداث التغيير.
م

الفقــــــــــــرة

منتمية
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غير
منتمية

مناسبة

غير مناسبة

المالحق
.30

التخطيط السميـ عند قيادة التغيير.

.31

التنظيـ السميـ لمراحؿ التغيير.

.32
.33
.34
.35
.36

ترتيب األكلكيات في تنفيذ التغيير كفقا لمحاجات القائمة ك
درجة أىميتيا.
متابعة مدل االلتزاـ بتنفيذ خطط العمؿ المرسكمة إلحداث
التغيير.
كضع برنامج زمني معمف لتنفيذ إجراءات التغيير كفؽ

مراحؿ محددة كمناسبة.

تحقيؽ التكازف بيف تحديد أىداؼ التغيير كجيكد المعمميف
كالزمف المتاح لمتغير.
استخداـ التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ الحديثة بصكرة
تساعدؾ عمى أنجاز التغيير بكقت قياسي.

سادساً :التحفيز نحو تحقيق أىداف التغيير :الحوافز ىي

اإلمكانيات المتاحة (مادية – معنوية) التي توفرىا المدرسة،
مميزً أو مجموعة من
ا
ويمكنو الحصول عمييا عند أدائو نشاطاً

صحة انتماء الفقرة

مدى مناسبة الفقرة

التعديل المقترح

األ نشطة بالشكل أو األسموب المطموب
م

الفقــــــــــــرة

منتمية

.37

تقديـ حكافز مادية لممعمميف عادلة.

.38

تقديـ حكافز معنكية لممعمميف عادلة.

.39

تحفيز المعمميف مف خبلؿ حث الك ازرة عمى منحيـ إجازة

.40
.41
.42
.43
.44
.45

تفرع الستكماؿ الدراسات العميا.
تحفيز المعمميف مف خبلؿ التحاقيـ بالدكرات كالبرامج
التدريبية ،كترشيحيـ لمقياـ بأعماؿ قيادية.
تأكيد أىمية الدكر الذم يمعبو المعمميف في عممية التغيير.
تجنب الممارسات السمبية التي تؤدم إلى احباط اليمـ

مثؿ التأنيب كالتقديرات العشكائية لمستكل األداء.
تمبية حاجات المعمميف بالمدرسة بشتى أشكاليا.

اعتماد نظاـ مكافئات يضمف مشاركة المعمميف في عممية
التغيير.
تعزيز التنافس اإليجابي بيف المعمميف إلحداث التغيير

185

غير
منتمية

مناسبة

غير مناسبة

المالحق

ممحق ()2
قائمة بأسماء السادة المحكمين
م.

مكان العمل

اسم المحكم

1

أ.د .زياد الجرجاكم

جامعة القدس المفتكحة

2

د .حمداف عبد اهلل الصكفي

الجامعة اإلسبلمية بغزة

3

أ.د .سميماف حسف المزيف

الجامعة اإلسبلمية بغزة

4

د .محمد ىاشـ أغا

جامعة األزىر بغزة

5

د .فايز عمي األسكد

جامعة األزىر بغزة

6

أ .د .فؤاد عمي العاجز

الجامعة اإلسبلمية بغزة

7

د .فايز كماؿ شداف

الجامعة اإلسبلمية بغزة

8

د .محمد عثماف األغا

الجامعة اإلسبلمية بغزة

9

د .عبد السبلـ محمد نصار

جامعة القدس المفتكحة

10

د .عماد الحديدم

جامعة األقصى

11

د .رندة محمد شرير

جامعة األقصى

12

د .زكي رمزم مرتجى

ك ازرة التربية كالتعميـ

13

ك ازرة التربية كالتعميـ

د .محمد صياـ

14

د .منير حسف شقكرة

ك ازرة التربية كالتعميـ

15

د .لينا زياد صبيح

ك ازرة التربية كالتعميـ

16

د .فتحي كمكب

ك ازرة التربية ك التعميـ

17

د .محمكد خمؼ اهلل

جامعة األقصى
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المالحق

ممحق ()3
االستبانة في صورتيا النيائية
جامعة األزهر بغزة
عمادة الدراتسات العلجا
كلجة التربجة
قتسم أصول التربجة

الموضوع  /تعبئة استبانة
أخٍ املذَش  /أخيت املذَشة
اىسالً عيُنٌ و سمحت اهلل و بشماحه ,,,
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة ميدانية كمتطمب تكميمي لمحصكؿ عمي درجة الماجستير في أصكؿ التربية مف
جامعة األزىر بعنكاف " التوجيات االستراتيجية لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتو بقيادة التغيير لدييم ".
كلتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بأعداد األداة المرفقة المككنة مف استبانتيف.

األكلى  :متعمقة بالتكجيات االستراتيجية لدل مديرم المدراس الثانكية ك شممت عمى ( )42فقرة مكزعة عمى

( )7مجاالت ىي( :تحسيف التعمـ كالتعميـ ،التطكير التنظيمي ،التقكيـ المؤسسي ،التمكيؿ كجمب األمكاؿ ،تمكيف
العامميف ،التميز كاإلبداع ،الشراكة المجتمعية).
الثانية  :متعمقة بميارات قيادة التغيير لدل مديرم المدارس الثانكية ،كتتككف مف ( )29فقرة مكزعة عمي ()5
مجاالت ىي:

(تنمية العبلقات اإلنسانية ،بناء فريؽ إحداث التغيير ،تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ ،إدارة كقت

التغيير ،التحفيز نحك تحقيؽ أىداؼ التغيير).

لذا يرجى مف سيادتكـ التكرـ باإلجابة عف جميع الفقرات المبينة ضمف مجاالت االستبانة بصدؽ كمكضكعية،
عممان بأف المعمكمات التي سكؼ تحصؿ عمييا الباحثة ستككف في سرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث
العممي فقط ،شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ.

لذا يرجى مف سيادتكـ التكرـ بكضع عبلمة (√) في العمكد المناسب مف كجية نظركـ.
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ

اىباحثت  /إمياُ حمَذ ٍىسً سَاُ
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المالحق

أوالً :البيانات األولية:
 -1الجنس :

ذكر

 -2المؤىل العممي :

أنثى
دبمكـ

دراسات عميا

بكالكريكس

 -3سنوات الخدمة في مجال اإلدارة المدرسية :
أقؿ مف  5سنكات

أكثر مف  10سنكات

مف ( )10 – 5سنكات

 -4الدورات التدريبية في مجال التوجو االستراتيجي:
ال يكجد دكرات

يكجد دكرات
 -5الدورات التدريبية في مجال قيادة التغيير:

ال يكجد دكرات

يكجد دكرات

ثانياً /استبانة التوجيات االستراتيجية لمديري المدارس الثانوية:
مف كاقع عممؾ ،أم التكجيات االستراتيجية التالية تعتبر ذات أكلكية كتستحؽ التنفيذ في المرحمة المستقبمية
المقبمة:

م

كبيرة جداً

المجال األول  /تحسين التعميم والتعمم

 .1تكفير بيئة مدرسية محفزة لمتعميـ كصديقة لمطالب.
 .2تكفير التقنيات التعميمية المطكرة لتحقيؽ فاعمية التدريس.
 .3أثراء كتحسيف محتكل المقررات الدراسية.
.4

تطكير أدكات التعمـ المرتبطة باألنترنت كالكسائؿ التكنكلكجية
الحديثة.

 .5ربط استراتيجيات التدريس كالتقييـ بنتائج مخرجات التعمـ.

188

كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة
جداً

المالحق
 .6تكفير درجة مف المركنة ك التكييؼ مع متغيرات بيئة العمؿ.
م

كبيرة جداً

المجال الثاني  /التطوير التنظيمي

كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة
جداً

 .1تحسيف المفاىيـ التربكية عند المعمميف.
 .2تطكير اليياكؿ التنظيمية في المدرسة حسب االحتياج باستمرار.
 .3تكفير مناخ مدرسي يشجع عمى تحسيف أداء العامميف.
 .4تعزيز المدرسة بالككادر البشرية ذات الكفاءة العالية.
 .5مشاركة األطراؼ المعنية في كضع رؤية كرسالة مشتركة
لممدرسة.
.6

زيادة فاعمية األداء مف خبلؿ التأقمـ كاالستجابة لمتغيرات
التكنكلكجية.

م

كبيرة جداً

المجال الثالث  /التقويم المؤسسي

كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة
جداً

 .1تقييـ مدل تحقيؽ المدرسة ألىداؼ الخطة السنكية لممدرسة .
 .2تحديد مكاطف الضعؼ كالقكة في أعماؿ المعمميف.
3

تعميـ نتائج التقكيـ عمى فئات المجتمع المختمفة.

4

تقديـ معمكمات لممسئكليف عف التعميـ كفؽ أسس عممية
كمكضكعية.

5

بناء عمى نتائج
مراجعة الخطط التعميمية الحالية كتطكيرىا
ن

6

االستفادة مف التغذية الراجعة ككسيمة لتطكير األداء.

م

المجال الرابع  /التمويل و جمب األموال

1

ممارسة اإلدارة الرشيدة الستغبلؿ المكارد المتاحة .

2

تطكير أداء اإلدارة المدرسية باستمرار لتحسيف فعاليتيا في

التقكيـ.

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة
جداً

استثمار التمكيؿ .
3

إدارة مكازنة المدرسة كصرفيا عمى الكجو السميـ.

4

تكفير مصادر تمكيؿ جديدة لممدرسة.

5

تشجيع الدعـ المجتمعي لمعممية التعميمية.
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6

التكاصؿ مع المؤسسات الدكلية لتمكيؿ بعض المشاريع.

م

المجال الخامس  /تمكين العاممين.

1

تكزيع المسؤكليات بشكؿ يتناسب مع إمكانيات العامميف كقدراتيـ.

2

تفكيض السمطات كفؽ معايير عممية مكضكعية مينية.

3

تطبيؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة التي تعزز جانب مشاركة

4

تشجيع المعمميف عمى االلتحاؽ بدكرات تدريبية أثناء الخدمة.

5

إفساح الحرية المقننة لممعمميف التخاذ ق اررات تسيـ في أنجاز

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة
جداً

المعمميف الفعالة في اإلنجاز.

األعماؿ بتميز.
6

أعداد برامج تدريبية نكعية ذات قيمة عالية لممعمميف.

م

المجال السادس  /التميز و اإلبداع.

1

قترح األنشطة التي تسيـ في تفجير طاقات اإلبداع كاالبتكار
ا ا

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة
جداً

لدل المعمميف.
2

تشجيع ركح اإلبداع كالمبادرة بيف المعمميف.

3

تمبية احتياجات المعمميف التي تؤدم إلى التطكير كاإلبداع.

4

مكاكبة األساليب الجديدة لتشجيع اإلبداع ك إدارة المكاىب.

5

تعقد جمسات مف المدير كالمعمميف لمعصؼ الذىني.

م

المجال السابع  /الشراكة المجتمعية

1

بناء عبلقات بناءة مع الجامعات كالكميات .

2

تنمية العبلقات التكاممية مع القطاع الخاص.

3

إقامة شراكة فاعمة مع األسرة.

4

بناء شراكات مع مراكز البحث العممي.

5

بناء شراكة فعالة مع المؤسسات الدينية.

6

مشاركة المجتمع المحمي في دعـ المدرسة كتطكيرىا.

7

بناء عبلقات مع مؤسسات المجتمع المدني.

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة
جداً
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ثالثاً /استبانة ميارات قيادة التغيير لمديري المدارس الثانوية :

مف كجية نظرؾ ،أم الميارات التالية تمزـ لتحقيؽ التكجيات االستراتيجية السابقة:
م

كبيرة

المجال األول  /تنمية العالقات اإل نسانية

جداً

1

التصرؼ بكضكح في ضكء أىداؼ العمؿ .

2

التعامؿ مع كؿ معمـ كشخصية متميزة يجب احتراميا كتقديرىا.

3

تقدير رغبات المعمميف المستيدفيف بالتغيير كميكليـ كاىتماماتيـ.

4

التفاعؿ مع المناسبات الشخصية لمعامميف بالمدرسة.

5
م

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

تكطيد العبلقات اإلنسانية مف خبلؿ األنشطة كالمقاءات
االجتماعية .
كبيرة

المجال الثاني  /بناء فريق إحداث التغيير

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

جداً
 .1اختيار أعضاء فريؽ التغيير عمى أساس الميارات ك القدرات
إلحداث التغيير المطمكب.
 .2بناء القيـ ك المبادئ كالرؤل التربكية مف خبلؿ مشاركة أعضاء
فريؽ التغيير.
 .3تحديد المياـ كاألدكار المنكطة بكؿ عضك في الفريؽ.
 .4تحديد السمكؾ المقبكؿ الذم ينسجـ مع التغيير ،ككذلؾ السمكؾ
غير المقبكؿ.
 .5تزكيد الفريؽ باإلمكانيات كالتسييبلت البلزمة إلحداث التغيير.
م

كبيرة

المجال الثالث  /تحقيق االتصال الفعال

جداً
 .1تشجيع األفراد عمى التعبير عف مشاعرىـ كمبلحظاتيـ
كمقترحاتيـ في عممية التغيير.
 .2مشاركة العامميف في التخطيط كاتخاذ الق اررات البلزمة إلحداث
التغيير.

3

الحصكؿ عمى معمكمات مؤكدة مف األفراد حكؿ سير عممية
التغيير.

4

تقبؿ االختبلؼ في الرأم مع اآلخريف حكؿ عممية التغيير.

5

استخداـ أسمكب الحكار في إطار االحتراـ كالتقدير المتبادؿ.
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6

تنظيـ لقاءات مفتكحة بيف العامميف في المدرسة .

م

المجال الرابع  /إدارة وقت التغيير

1

التخطيط السميـ لمفعاليات كألنشطة التغيير .

2

تنفيذ التغيير كفقان لؤلكلكيات كالحاجات القائمة كدرجة أىميتيا .

3

متابعة مدل االلتزاـ بتنفيذ خطط العمؿ المرسكمة لمتغيير.

4

تنفيذ إجراءات التغيير كفؽ برنامج زمني معمف كمراحؿ محددة .

5

تحقيؽ التكازف بيف تحديد أىداؼ التغيير كجيكد المعمميف كالزمف

كبيرة

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

جداً

المتاح لمتغير.
6

استخداـ التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ الحديثة بصكرة تساعد
عمى أنجاز التغيير بكقت قياسي.
كبيرة

م

المجال الخامس  /التحفيز نحو تحقيق أىداف التغيير

1

تقديـ حكافز مادية كمعنكية لمعامميف.

2

تجنب الممارسات السمبية التي تؤدم إلى احباط اليمـ مثؿ:

جداً

التأنيب كالتقديرات العشكائية لمستكل األداء.
3

تمبية حاجات المعمميف بالمدرسة بشتى أشكاليا.

4

ضماف مشاركة المعمميف في عممية التغيير كفؽ نظاـ مكافآت
معتمد .

5

تعزيز التنافس اإليجابي بيف المعمميف إلحداث التغيير.

6

منح العامميف شيادات تقدير بعد عقد الدكرات التدريبية.

7

تكفير إجازات تفرغ لممعمميف الستكماؿ دراساتيـ العميا.

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم
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رسائل تسييل ميمة لمباحثة
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