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أ

إهداء
إلى روح والدي ،والى روح أخي الدكتور محمود الطاهرتين ،رحمهما اهلل رحمة
واسعة وأسكنهما فسيح جناته
إلى نبع الحنان ،إلى من كان دعاؤها سر نجاحي  ...أمي الغالية
إلى أخوتي وأخواتي األعزاء
إلى رفيقة دربي التي شاركتني العناء وتحملت الكثير من أجل اتمام هذا الجهد
 ...زوجتي العزيزة
إلى األمل المتجدد  ...أبنائي وبناتي األعزاء
إلى الشهداء والجرحى واألسرى
لهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،حمدا طيبا مباركا فيه ،الذي تتم بفضائله الصالحات ،القائل في كتابه العزيز
يدَّن ُكم َولَئِن َكفَرتُم إِ َّن َع َذابِي لَ َشِديد " (إبراهيم)7،
" َوِاذ تَأ ََّذ َن َرُّب ُكم لَئِن َش َكرتُم أل َِز َ
والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،معلم البشرية أجمعين
أما بعد:

إنني وقد انتهيت من إعداد هذه الدراسة ،أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة األزهر ممثلة برئيسها ،وعمادة
الدراسات العليا ،وعمادة كلية التربية ،وأعضاء هيئة التدريس الكرام.

كما يطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر وخالص العرفان والتقدير إلى كل من كان عونا
لي وسندا في إخراج هذا العمل المتواضع ،وأخص بالذكر كل من الدكتور /محمد هاشم أغا

والدكتور /زكي رمزي مرتجى اللذين أشرفا على هذه الرسالة وقدما لي النصح واإلرشاد لتخرج هذه
الرسالة في صورتها الحالية ،فجزاهما اهلل عني وعن طلبة العلم خير الجزاء.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من الدكتور /صهيب كمال األغا والدكتور /محمود إبراهيم
خلف اهلل لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة ،وأرجو من اهلل أن تسهم مالحظاتهم القيمة وآرائهم السديدة

في إثراء هذه الرسالة وتجويدها.

كما أتقدم بالشكر إلى األساتذة المحكمين الذين تفضلوا بتحكيم أداة الدراسة ،والشكر موصول إلى أفراد

عينة الدراسة على تعاونهم في اإلجابة على بنود االستبانة.

كما أتقدم بالشكر إلى األساتذة الخبراء الذين تمت معهم المقابلة الشخصية.

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الدكتور /محمود عساف على لمساته الطيبة في إخراج االستبانة على

شكلها الحالي ،كما أتقدم بالشكر إلى األستاذ /منير شقورة على ما بذله من جهد ونصائح لي في
إعداد الرسالة ،وكذلك األستاذ حمدان األغا ،والشكر موصوال لمدير مدرسة عيد األغا األساسية بنين

األستاذ /محمد صالح البيك الذى منحني من وقت المدرسة وسهل لي الخروج للجامعة.

وأخي ار أرجو من اهلل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،ونافعا لعباده الصالحين ،فما كان فيه

من صواب فبتوفيق من اهلل وحده ،وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

ت

الباحث

ملخص الدراسة
تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس

الحكومية بمحافظات غزة.

الباحث

محمد عبد العزيز أبو وردة
إشراف

د .زكي رمزي مرتجى

د .محمد هاشم أغا

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في

رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،وذلك بعد التعرف إلى واقع دور اإلدارة العامة
لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،والكشف

عن الفروق في درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع

كفايات مديري المدارس تبعا لمتغيرات الدراسة( الجنس -المؤهل العلمي -المرحلة التعليمية -سنوات
الخدمة -المنطقة التعليمية).

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من()891

مدي ار ومديرة حكومية من مجتمع الدراسة البالغ عددهم( )593مدي ار ومديرة بنسبة( ،)%31.85وتم
اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ،وقد استخدم الباحث أداتين لجمع بيانات الدراسة واإلجابة على

أسئلتها هما(االستبانة ،والمقابلة الشخصية) ،حيث تكونت االستبانة من( )33فقرة موزعة على مجاالت
الدراسة الخمسة(كفايات التخطيط -كفايات التنظيم -كفايات اتخاذ القرار والقيادة -كفايات االتصال
والتواصل -كفايات تقويم وتنمية األداء) وبعد تطبيق االستبانة تم تحليل البيانات باستخدام برنامج

الحاسوب اإلحصائي(.)SPSS

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية :

 -1درجة تقدير مديري المدارس لدور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفاياتهم جاءت
بنسبة كبيرة بوزن نسبي قدره (.)%08

 -2كان ترتيب مجاالت االستبانة كما يلي :جاء مجال "كفايات التنظيم" في أعلى المراتب بوزن نسبي
قدره ( ،)%08..يليه مجال كفايات "االتصال والتواصل" بوزن نسبي قدره ( ،)%08..ثم مجال

"كفايات اتخاذ القرار والقيادة " بوزن نسبي قدره ( ،")%6.97ثم مجال "كفايات التخطيط " بوزن نسبي

قدره ( ،)%6.وأخي ار يأتي مجال "كفايات تقويم وتنمية األداء" بوزن نسبي قدره (.)%60

ث

 -8ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية تعزى لمتغيرات الدراسة(الجنس–

المؤهل العلمي– المرحلة التعليمية– المنطقة التعليمية).

 -4وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية تعزى لمتغير سنوات الخدمة

لصالح مجموعة(أكثر من  18سنوات).

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها:

 -8متابعة وتقويم نتائج التدريب الذي يخضع له مديرو المدارس.
 -.إشراك مديري المدارس في تحديد احتياجاتهم التدريبية.

 -5وضع خطة استراتيجية لتدريب مديري المدارس تكون مستمرة ومتابعة بصفة دورية.
 -4تعاون اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي مع إدارات أخرى في دول أخرى لتبادل الخبرات.

ج

Abstract

This study aimed at presenting suggesting proposal for developing the role
of General Administration of supervision and educational qualification in
upgrading competences of the Governmental school principals in Gaza
Governorates, after recognition to the reality of the role of General

Administration of Supervision and Educational Qualification in Upgrading
competences of the governmental school principals in Gaza Governorates,

and detecting the significant differences in ratings of individuals of the study
participant assessment to the role of the General Administration of

Supervision and Educational Qualification in Upgrading competences of

school principals according to the study variables (gender -qualification educational stage - years of service – educational area).

The researcher used the descriptive analytical method to get the study
objectives achieved as it included (198) male and female governmental

principals out of (395)ones, who were chosen in accordance with stratified
random way in percentage of (50.13%).

The researcher used two main instruments(the questionnaire and the

personal interview) to get the study data and have its questions answered.
The questionnaire included (55) items distributed into five domains (planning
competences - Organization competences - Decision Making and

Leadership competences - Communications competences - Evaluating and
Developing the performance competences).After applying the questionnaire,
data were analyzed using(SPSS), a computer program.
The Study Concluded the following result:

1-The total evaluating degree of the school principals of the role of General
Administration of Supervision and Educational Qualification in Upgrading
their competences were with large relative weight of (80%).

2-The questionnaire domains were sequenced as following: "organization
competences" came at the top ranks with relative weight of (83.2%),
ح

followed by "Communications competences" with relative weight of (80.2%),
then "Decision-making and Leadership competences" with relative weight

of(79.6%), then "Planning competences " with relative weight of (79%) and
finally comes " Evaluating and Developing the performance competences"
with relative weight of (78%).

3-There are no statistically significant differences between study participants
average of estimate degrees of the role of the General Administration of
Supervision and Educational Qualification in Upgrading competences of

school principals attributed to the study variables (gender - Qualification –
educational stage - educational area).

4-There are statistically significant differences between study participants
average of estimate degrees of the role of the General Administration of
Supervision and Educational Qualification in Upgrading competences of

school principals attributed to the study variable (years of service) for the
benefit of the group for (over 10 years).

In light of the study findings, the researcher presented a set of
recommendations including:

1- Following up and evaluating the results of training, the principals are
subject to.

2-Involving school principals in identifying their training needs.

3-Setting a regularly follow up constant strategic plan to train school
principals.

4-cooperation of the general administration of Supervision and Educational
Qualification with other departments in other countries to exchange
experiences.
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المقدمة :
يتسم عصرنا الحاضر بالتقدم العلمي والثورة التكنولوجية المستمرة في المعلومات والمعارف ،وحدوث

تغيرات شملت جميع مجاالت الحياة االقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والتكنولوجية ،مما
أثر على المنظومة التربوية باعتبارها أداة أساسية في التغيير المجتمعي.

وتلك الثورة والمتغيرات تستوجب ضرورة توفير العديد من المتطلبات ومنها وجود إدارة تربوية حديثة

واعية وفاعلة وقادرة على رؤية األبعاد الحقيقية للتقدم ،وعلى أداء أدوار أساسية ،وتحمل مسئوليات
جديدة تتطلبها عملية التحديث والعصرنة ،وذلك الستثمار الطاقات واالمكانات المتوافرة لتحقيق

األهداف المرجوة(.نتيل). :.117،

وتكتسب اإلدارة المدرسية أهمية كبيرة في السلم اإلداري لدى و ازرة التربية والتعليم كونها المسئولة عن

تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الصادرة عن اإلدارة العليا والوسطى ،فمن خاللها تترجم الق اررات إلى

اجراءات عملية وبها تتحقق األهداف التربوية(.الخميسي)44-45:.11.،

ولكي تحقق التربية أهدافها المنشودة على الوجه األكمل فإنها بحاجة إلى إدارة مدرسية فاعلة تسعى

إلى تطوير المجتمع والنهوض به ،وتسهم في تقدمه ورفاهيته وتجويده سعيا نحو التمايز والتفوق
واستجابة للتحديات المعاصرة(.عريفج).1:.118،

ولقد شهدت السنوات األخيرة اتجاهات جديدة في اإلدارة المدرسية ،فلم تعد وظيفتها تقتصر على مجرد

تسيير روتينيا ،ولم يعد هدف مدير المدرسة مجرد المحافظة على النظام في
ا
تسيير شئون المدرسة

مدرسته والتأكد من سير الدراسة وفق الجدول الموضوع ،وحصر التالميذ والعمل على إتقانهم للمواد

الدراسية ،بل أصبح محور العمل في هذه اإلدارة يدور حول التلميذ وحول توفير كل الظروف
واإلمكانيات التي تساعد على توجيه نموه العقلي والبدني والروحي إلى أقصى حد ممكن والعمل على

تحسين العملية التربوية(.أحمد).4 :.11.،

لذلك تسعى خطط التنمية اإلدارية التي تضعها اإلدارة التعليمية إلى تحقيق االنسجام بين قطاعات
الجهاز اإلداري وأنشطته ومتغيراته المختلفة ،ومن خاللها يمكن ربط المتغيرات التنظيمية بتعديل

القوانين والتنسيق بين التطور التكنولوجي الذي تدخله المؤسسات مع تدريب الكفاءات على
استخدامها(.الكبيسي)3 :8999،

وتعتمد المؤسسات التربوية لتحقيق غاياتها وأهدافها إلى حد كبير على تطوير أداء القوى العاملة

المشاركة في عملياتها وعلى قدرتها على اإلنتاج والتكيف مع المستويات الفنية واإلدارية فيها ،لذا فإن

اإلعداد والتأهيل الجيد للقوى العاملة هو األساس الذي يمكنها من الوصول إلى غاياتها ،وعليه أصبح
التدريب في الوقت الحاضر استثما ار في رأس المال البشرى ،حيث يعتبر من أهم السبل األساسية
لتكوين موارد بشرية مناسبة من حيث الكم والنوع لكونه يعمل على تزويد األفراد بالمعلومات والمهارات
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اإلدارية والفنية الالزمة ألداء عملهم بكفاءة وفاعلية ،بالتالي ينعكس بشكل إيجابي على عمل المؤسسة

وأدائها بشكل عام من خالل البرامج التدريبية.

فالتدريب عملية منظمة تهدف لتحقيق مستوى أرقى من الكفاية وحسن األداء وهو ظاهرة تربوية

مستدامة ومالزمة لإلنسان تمكنه من استغالل إمكاناته وطاقاته لبلوغ غاياته(.البدري)856 :.115،

لذا يعد التدريب أثناء الخدمة وسيلة من وسائل إعداد مديري المدارس وتطوير كفاياتهم ،وتلبية
احتياجاتهم ،ومن ثم تحسين أداء العمل وزيادة إنتاجيته ،وهو وسيلة مهمة لاللتحاق بركب التقدم

التكنولوجي).درة).8 :8998،

ولقد ظهر أثر البرامج التدريبية على مخرجات العملية التعليمية في سنغافورة التي تأثرت بتغيير

مناهجها وفقا لمتطلبات سوق االقتصاد العالمي ،وتلبية حاجتها من المهن الصناعية ،في تغيير دور

المديرين والمعلمين خالل فتره زمنية قصيرة ،وتغيير تعاملها مع الطالب كمنتج تعليمي واقتصادي ذو
صفة عالمية ،وكذلك استراليا التي ربطت مخرجات المدرسة مع النتائج الدولية لالمتحانات والذي

تطلب منها إعدادا خاصا للمديرين والمعلمين والعمل على التطوير المهني للطلبة من خالل هذه
البرامج التدريبية.)Vidovich,2004:350(.

ومن أهم القضايا التي أولتها و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية منذ نشأتها عام( )8994تطوير اإلدارة

المدرسية ،وذلك انطالقا من اعتبارها واحدة من أهم المستويات اإلدارية التي تحتل موقعا حساسا
وتؤثر بشكل كبير على النتاجات التربوية ،فهي المسئولة عن إدارة وقيادة جزء من المؤسسة التربوية

التي تتعامل بشكل مباشر مع محور العملية التربوية وغايتها وهو الطالب(.وزارة التربية)8 :.113،

ومن هنا أولت و ازرة التربية والتعليم العالي جل اهتمامها بتطوير أداء مديري المدارس من خالل اإلدارة

العامة لإلشراف والتأهيل التربوي حيث أنها إحدى إدارات و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
والمسئولة عن تأهيل وتدريب مديري المدارس لرفع كفاياتهم المهنية ليتمكنوا من القيام بدورهم اإلداري

والفني على أكمل وجه.

ولقد حظي موضوع تدريب المديرين باهتمام الكثير من الباحثين والدارسين مثل دراسة(الصاعدي،

 ،).185دراسة(نتيل ،).117،دراسة(أبو سمك ).115،التي تناولت فاعلية برامج التدريب وأثرها على

أداء المديرين ،حيث أظهرت الدور اإليجابي للتدريب في رفع كفايات مديري المدارس.

ومن خالل اطالع الباحث على هذه الدراسات وجد أنها جميعا تناولت دور البرامج التدريبية وأثرها
على أداء المدراء ولكن لم تتطرق أي من هذه الدراسات إلى دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل

التربوي في رفع كفايات مديري المدارس وكيفية تطوير هذا الدور .لذا ارتأى الباحث دراسة هذا الدور
ووضع تصور مقترح لتطوير أداء هذه اإلدارة في رفع كفايات مديري المدارس .
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مشكلة الدراسة :
الحظ الباحث من خالل عمله في مجال التربية والتعليم أن مديري المدارس بحاجة مستمرة وماسة
لمواكبة التطورات الحديثة في مجال اإلدارة المدرسية وتنمية كفاياتهم المهنية ال سيما بعد االضطرابات

التي شهدها قطاع التعليم في سبتمبر( ،).111والتي أفضت الي امتناع أعداد كبيرة من المعلمين

ومديري المدارس عن الذهاب ألعمالهم  ،واضطرار الو ازرة في محافظات غزة لتعيين معلمين ومديرين

قصور لدى البعض منهم في عملهم اإلداري مما اضطر و ازرة
ا
جدد لسد الشواغر ،وقد لوحظ أن هناك
التربية والتعليم بغزة الي تدريبهم لرفع كفاياتهم المهنية من خالل اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل

التربوي ،مما حذا الباحث إلجراء دراسته الحالية بهدف التعرف إلى دور هذه اإلدارة في رفع كفايات
مديري المدارس ،ووضع تصور مقترح لالرتقاء بها.

وقد تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي :

ما واقع دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية

بمحافظات غزة ؟ و يتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :

 -8ما درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات
مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة ؟

 -.هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى

لمتغيرات الدراسة(الجنس -المؤهل العلمي– المرحلة التعليمية -سنوات الخدمة – المنطقة التعليمية)؟

 -5ما التصور المقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري
المدارس الحكومية بمحافظات غزة ؟
فرضيات الدراسة :

 -8ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05 ≥ αبين متوسطات تقديرات

عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية
أنثي).
ِ
بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس(ذكر-

 -.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05 ≥ αبين متوسطات تقديرات

عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية

بمحافظات غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي(بكالوريوس– دراسات عليا).

 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ) 0.05 ≥ αبين متوسطات تقديرات

عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية

بمحافظات غزة تعزى لمتغير المرحلة التعليمية(أساسية – ثانوية).
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 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05 ≥ αبين متوسطات تقديرات

عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية

بمحافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة(أقل من 3سنوات 81-3 ،سنوات ،أكثر من 81سنوات)

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) )0.05 ≥ αبين متوسطات تقديرات

عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية

بمحافظات غزة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية (شمال غزة– شرق غزة– غرب غزة– الوسطى– شرق

خانيونس– خانيونس -رفح).

أهداف الدراسة :

 -8التعرف إلى واقع دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس
الحكومية بمحافظات غزة .

 -.الكشف عما إذا كان هناك فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية تبعا لمتغيرات الدراسة(الجنس -المؤهل

العلمي– المرحلة التعليمية -سنوات الخدمة– المنطقة التعليمية).

 -5وضع تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري
المدارس الحكومية بمحافظات غزة .
أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
 -8قد تستفيد من الدراسة اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في تحسين أدائها في مجال تطوير
كفايات مديري المدارس.

 -.تزود هذه الدراسة رؤساء أقسام اإلدارات التربوية بمادة أساسية يرتكز عليها في تطوير أداء مديري
المدارس.

 -5قد تكون هذه الدراسة مرجعا هاما في االحتياجات التدريبية والكفايات الالزمة لتدريب مديري
المدارس يستفيد الباحثون والمختصون والتربويون منها ،وهى بذا تعد إضافة للمكتبة التربوية.
حدود الدراسة :

 -0الحد الموضوعي :وضع تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في
رفع كفايات مديري المدارس.

 -5الحد البشري :مديري المدارس الحكومية.
 -4الحد المؤسسي :المدارس الحكومية.
 -3الحد المكاني :محافظات غزة.

 -2الحد الزماني :تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة في الفصل الثاني( .183 -.184م).
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مصطلحات الدراسة :

التصور المقترح :نظرة مستقبلية واستشراق للصورة التي تتطلب احداث نقلة نوعية تتفق مع طبيعته
واتجاهاته في سياق االدراك الشامل والعميق ألسس ومبادئ التطوير التربوي(أغا.)51 :.117،

ويعرفه الباحث اجرائياً بأنه :مجموعة من المنطلقات واألهداف االستراتيجية واألسس واإلجراءات
التنفيذية التي قد تفيد اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس.

التطوير :عملية متكاملة ومخططة ومقصودة ومستمرة تتم من خالل تغيير محكم يتم على أساس

مواجهة ايجابية لكافة التحديات ،ويشمل التطوير كافة الجوانب اإلدارية والفنية لتحقيق األهداف

المرغوبة(.أغا).83 :.117،

ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه :عملية تزويد مديري المدارس بكل ما هو جديد من مهارات ومعارف
لتحسين أدائهم الوظيفي ورفع كفاياتهم الفنية واإلدارية من أجل االرتقاء بالعملية التعليمية .

الدور :مجموعة من األنشطة أو األطر السلوكية التي تحقق ما هو متوقع في مواقف معينة ويترتب
على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف المختلفة(.مرسي. )859 :.118،

ويعرفه الباحث اجرائياً بأنه :مجموعة من األنشطة السلوكية واإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة العامة
لإلشراف والتأهيل التربوي لرفع الكفايات المهنية لمديري المدارس الحكومية .

الكفاية :المعارف والقدرات والمهارات واإلمكانات المطلوب توافرها لدى القائد ودرجة امتالكه
لها(.السكارنة) 878 :.181،

ويعرفها التميمي( )5111بأنها :المقدرة علي تطبيق المبادئ والتقنيات ألداء عمل معين بكفاءة
وفعالية في ضوء ما يمتلكه الفرد من معارف ومهارات واتجاهات(.التميمي)81 :.111،

ويعرفها الباحث اجرائياً بأنها :مجموعة المهارات والمعارف األساسية والمبادئ والمتطلبات التي يجب

توفرها لدى مدير المدرسة لتأدية مهامه وتحقيق األهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية واقتدار ،والتي تتمثل

في الكفايات التالية(التخطيط-التنظيم -اتخاذ القرار والقيادة-االتصال والتواصل-تقويم وتنمية األداء).

مدير المدرسة :هو الشخص المسئول األول عن إدارة المدرسة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة فيها

والمشرف الدائم لضمان سالمة سير العملية التربوية وتنسيق جهود العاملين فيها وتوجيههم وتقويم
أدائهم من أجل تحقيق األهداف العامة للتربية(.و ازرة التربية والتعليم)8 :.185،

المدارس الحكومية :هي المدارس التابعة إلشراف و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية إداريا وفنيا على
اختالف مراحلها التعليمية) أساسية وثانوية)(.و ازرة التربية والتعليم).185،

محافظات غزة :جزء من السهل الساحلي للبحر المتوسط والواقعة في الركن الجنوبي الشرقي منه
والذي يبلغ مساحته()563كيلومتر مربع ،ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة

إداريا الى خمس محافظات هي( محافظة شمال غزة ،محافظة غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة خان
يونس ،محافظة رفح ().و ازرة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية)84 :8997،
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تمهيد

فرضت الثورة المعرفية والتقدم التكنولوجي والتغيرات المتسارعة في كافة المجاالت ضرورة توافر إدارة
فاعلة قادرة على تحقيق أهداف المؤسسات ورساالتها ،وذلك على اعتبار أن اإلدارة لها أهمية كبيرة في
نجاح المشروعات وعليها يبنى تقدم المجتمعات التي تقود المؤسسات نحو التنافس المحلي والعالمي
مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

ويؤكد (األغا وآخرون ).119،أن اإلدارة هي المرتكز الرئيس في تطور األفراد والجماعات

والمؤسسات ،وهى العامل المؤثر في تحقيق التنمية(.األغا وآخرون)5 :.119،

ونظ ار لتعدد االحتياجات البشرية ظهرت عدة أنواع من اإلدارة مثل :إدارة االعمال ،واإلدارة العامة،
واإلدارة التربوية ،والتي وضعت نصب عينيها تسخير اإلمكانات ،والطاقات البشرية على أحسن وجه

وبأفضل الطرق من أجل فائدة كافة أفراد المجتمع ،وتوليها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء

أهمية كبرى ،فبها يرتقي مستوى العملية التربوية وتحقق األهداف(.شقورة). :.18.،

واإلدارة التربوية هي تطبيق لإلدارة العامة في المجال التربوي ،وقد أصبحت علما مستقال له كيانه
المميز ،ولقد تطورت اإلدارة التربوية نتيجة للبحوث والدراسات في مجال العلوم اإلنسانية وتأثرت

ب األنظمة االجتماعية والسياسية والفلسفة السائدة في المجتمع ،فالتربية والتعليم في أي مجتمع هي نتاج

لنوع الفلسفة السائدة فيه(.نشوان)31 :.118،

وتكتسب اإلدارة التربوية أهمية كبيرة بصورة خاصة كونها المسئولة عن إدارة المؤسسات التربوية التي
تتعامل مع األجيال والعقول البشرية حيث أن التعامل مع العقول البشرية أصعب بكثير من التعامل مع

األشياء المادية.

وتنبثق عن اإلدارة التربوية العديد من اإلدارات واألقسام ومن أهمها اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل

التربوي ،والتي يناط بها تأهيل الكوادر البشرية من معلمين ومشرفين ومديري مدارس ،وسوف يتناول
الباحث العديد من المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بموضوع الدراسة على النحو التالي:

اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي

تعتبر اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي احدى إدارات و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

والمسؤولة عن تدريب كوادر الو ازرة والمساهمة في تحسين مستواهم العلمي والمهني وتوجيه قدراتهم
نحو تحقيق أهداف العملية التربوية التعليمية وغاياتها ،حيث تم انشاء هذه اإلدارة منذ تأسيس و ازرة
التربية والتعليم الفلسطينية مع بداية قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام(8994م).
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وتنطلق اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في عملها من المبادئ اآلتية:
 -تحسين أداء المعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس واإلداريين بهدف إثراء معارفهم

واكسابهم المهارات الجديدة وصقل شخصياتهم واكسابهم االتجاهات اإليجابية وذلك من خالل تزويدهم
بالطرق واألساليب الحديثة في التعليم وتدعيم خبراتهم في مجال التخصص.

 -تحقيق التكامل مع بقية اإلدارات العامة في الو ازرة والمؤسسات ذات الصلة من أجل جودة اإلنجاز،

وتبذل جهودا كبيرة لتدريب المديرين في مجاالت ال تقف عند حدود الجانب المعرفي.

 -تسعى لرفع كفايات مدير المدرسة من خالل برامج تدريبية مناسبة ،والتي تعتمد على الحاجات

التدريبية المستندة للبحث العلمي.

 -المعرفة العلمية متجددة مما يتطلب من المعلم والمشرف والمدير واإلداري التنمية المستمرة لجعل

العمل محببا له(.اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي)8 :.183،
مهام وواجبات اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي:

لقد وجدت اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي لتحقيق مجموعة من األهداف كان من أهمها
تدريب الكوادر البشرية من مشرفين تربويين ،ومديري مدارس ،ومعلمين ،وغيرها من األهداف ،وتضم

مجموعة من الوحدات منها:

أ :اإلدارة العامة

وتهدف إلى تطوير العملية التربوية ،وتحسين جودة التعليم والتعلم من خالل تطوير أداء المعلمين
والمشرفين التربويين واإلدارات المدرسية ،بما تنفذه من برامج تطويرية.

مهام وواجبات اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي:

 -8اإلشراف على تصميم الخطط التدريبية بما تتضمنه من :تحديد لألهداف ،الفئات المستهدفة،
موضوعات التدريب ،اإلجراءات التنفيذية استنادا إلى مسوغات االحتياجات التدريبية والمشاورات مع

الجهات المعنية.

 -.متابعة توفير نظام متكامل لتدفق المعلومات ما بين اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي وبقية
اإلدارات العامة في الو ازرة من جهة ومديريات التربية والتعليم في كافة أنحاء الوطن من جهة أخرى

اعتمادا على أحدث تقنيات االتصال القائمة في هذا المجال.

 -5اتخاذ الق اررات الالزمة لتنفيذ البرامج التدريبية وفقا لتفاصيل خطة التدريب السنوية واالستراتيجية.

 -4اعتماد المواد التدريبية التي يتم إعدادها والمتعلقة بالموضوعات المحددة في البرامج التدريبية
المخطط لها واجراء التعديالت الالزمة عليها.

 -3متابعة تقييم عمليات التدريب بمختلف مراحلها ومستوياتها وأماكن انعقادها للتأكد من تحقيق
أهدافها والتعرف على نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف والمعوقات لمواجهتها وعالجها.
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 -6المشاركة في اللجان المختلفة المنبثقة عن الو ازرة وكذلك في االجتماعات والمؤتمرات والندوات
والزيارات الدراسية ذات العالقة بعمليات التدريب واإلشراف التربوي داخل فلسطين وخارجها.

 -7تشجيع المبادرات الفردية والجماعية لتكييف البرامج التدريبية وفقا لالحتياجات الخاصة بالمديرية
والمدرسة وتوفير ما يلزم لها من متطلبات ضمن اإلمكانات المتاحة.

 -1إعداد مقترحات للمشاريع والبرامج تمهيدا للمساهمة في استقطاب التمويل الالزم لها السيما ما
يتعلق بعمليات التدريب المختلفة(.اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي)8 :.183،

ب :دائرة التدريب التربوي وتهدف إلى:

 -8تنمية المهارات الفنية واإلدارية للمشرفين والمديرين والمعلمين.
 -.اقتراح مشاريع تدريب المدراء بناء على احتياجاتهم.

 -5اإلشراف على عملية تشكيل فرق إعداد المواد التدريبية.
 -4اإلشراف على التدريب المركزي إلعداد المدربين.

 -3استقبال التغذية الراجعة حول التدريب من رؤساء األقسام في الدائرة ومن مديريات التربية
والتعليم.

 -6االطالع على تقييم الدورات.

 -7عقد اجتماعات دورية لرؤساء األقسام لمتابعة وتقييم مراحل الخطة.
 -1إعداد خطة التدريب السنوية والفصلية.

 -9كتابة تقارير المشاريع الفصلية والسنوية.

 -81اقتراح الدراسات واألبحاث الالزمة لتحديد احتياجات التدريب.
 -88إعداد التقارير الدورية عن التدريب(.اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي). :.183،

مما سبق يمكن القول أن اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي لها أهمية كبيرة في و ازرة التربية
والتعليم العالي الفلسطينية خاصة أنها مسؤولة عن إعداد الكوادر البشرية لتحقيق التكيف والمواءمة مع

التغيرات العالمية وتهيئتهم لمواجهة تطورات المستقبل حتى تصل في النهاية إلي توفير مدرسة

المستقبل التي تنشئ اإلنسان والمواطن الصالح القادر على مواجهة التحديات واستش ارف المستقبل
وبناء مؤسسات الدولة.

ويعتبر تطوير مديري المدارس من مهام وواجبات اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي ،حيث أنها

تركز في عملها على تدريب مديري المدارس حسب احتياجاتهم التدريبية ووضع خطط تدريبية تتضمن
الحداثة في المواد التدريبية ،بحيث تكون مناسبة للتحديات المعاصرة والتقدم العلمي ،وهذا ما يسوق

الباحث للحديث عن التدريب.
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التدريب

مفهوم التدريب:

حتى تدخل المؤسسات في دائرة التنافس والتميز وتأخذ مكانة في سلم التطور والتقدم البد لها من
التطوير المستمر ألداء العاملين عبر إكسابهم المعلومات والمعارف والمهارات المناسبة من أجل
التكيف السريع مع المتغيرات ،ولهذا تولي المؤسسات التدريب أهمية كبرى باعتباره مهما جدا لتطوير

مهارات العاملين وذلك وفق أهداف المؤسسة وخطتها االستراتيجية.

أوالً :التدريب لغة

ب أي مرن عليه واعتاده ،ودرب صاحبه على الشيء يعني عوده إياه
التدريب كلمة مشتقة من كلمة َد َر َ
ومرنه ،وتدرب باألمر أي تمرن وتخرج(.المعتمد)837 :.111،

والفعل ُيدرب ( )to trainأصلها الكلمة الفرنسية القديمة ( )Trainerبمعنى يسحب أو يجر ،وهناك
تعاريف متعددة للفعل يدرب ومنها يغري ،ينمو بطريقة مرجوة ،التحضير ألداء بواسطة تعاليم ،التمرين
بالممارسة ،وحديثا تعنى إيصال الشخص المطلوب في السلوك أو المهارة عن طريق التعليم بعناية

خاصة(.عطوان)83 :.118،

ويتضح مما سبق بأن التدريب يعني إكساب الفرد المعارف والمهارات ،وتأهيله ونموه في مجال معين

ثانياً :التدريب اصطالحاً

عملية تهدف الي معاونة األفراد على تحسين وتطوير وتنمية خبراتهم ومهاراتهم وقدراتهم ،وزيادة

معلوماتهم ،وقد يكون الهدف منه أيضا تغيير أو تعديل سلوكهم أو اتجاهاتهم للتأكيد على النواحي
اإليجابية في العمل(.عليوة.).1 :.118،

ويري(الهيتي )5114،أن التدريب هو :جهود إدارية وتنظيمية مرتبطة بحالة االستم اررية تستهدف

إجراء تغيير مهاري ومعرفي وسلوكي في خصائص الفرد العامل الحالية أو المستقبلية لكي يتمكن من
اإليفاء بمتطلبات عمله أو يطور أداءه العملي والسلوكي بشكل أفضل(.الهيتي)..3:.115،

ويعرفه(زويلف )5114،بأنه :عملية تعديل إيجابي يتناول سلوك الفرد من الناحية المهنية وذلك

إلكسابه المعارف والخبرات التي يحتاج إليها ،وتحصيل المعلومات التي تنقصه واالتجاهات الصالحة

للعمل واإلدارة(.زويلف)885 :.115،

ويعرفه(جابر )5110،بأنه عملية تفاعل الشخص مع خبرات تعليمية تهدف إلى بناء وتطوير
خصائص وقدرات (مهارات ذهنية وأدائية واتجاهية) مرغوبة تجعله قاد ار على أداء مهام وواجبات

محددة ضمن ظروف وتسهيالت معينة(.جابر).8 :.118،
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ويشير(مصطفى )5111،إلى أن التدريب :نشاط مخطط يهدف لتنمية القدرات والمهارات الفنية
والسلوكية لألفراد العاملين لتمكينهم من أداء فاعل ومثمر يؤدي لبلوغ أهدافهم الشخصية وأهداف

المؤسسة بأعلى كفاءة ممكنة(.مصطفى).31: .111،

وُيستخلص مما سبق بأن جميع تعريفات التدريب تتفق علي أن التدريب هو:
_ تطوير كفايات الفرد في أداء األعمال وتحسين مستواه.
_ اكساب الفرد المعلومات والمهارات واالتجاهات المرغوب بها.
_ تقديم أنشطة مخططة ومنظمة لتنمية المهارات والقدرات.

وعليه يمكن القول أن التدريب عملية نمائية مستمرة ومدروسة يتم من خاللها تجهيز الفرد للعمل
المثمر الفعال من خالل تزويده بالمهارات والمعارف الالزمة إلحداث تطوير إيجابي في أدائه.
أهمية التدريب

استثمار في الموارد البشرية ،يعود بالنفع على المؤسسة والموظف ،على المدى
ا
يعد التدريب الفاعل

القريب والبعيد ،فهو عملية تعليمية يمكن أن تسهم في زيادة مهارات حل المشكالت ،وتنمية القدرات
الفكرية والتحليلية لدى الموظف ،وزيادة مهارات التعامل مع الزمالء والرؤساء والجمهور ،األمر الذي

يعني زيادة قدرات الموظفين للتكيف مع التغيرات التنظيمية واالجتماعية والتكنولوجية ،واتقان األعمال

والتقليل من األخطاء ،والتقليل من عمليات الرقابة واإلشراف على الموظفين لمتابعة أعمالهم ،ومن ثم
تقليل التكاليف ،واكتسابهم المهارات التي تؤهلهم للترقي وتقلد مناصب قيادية ذات مسؤوليات أكبر،

ورفع لروحهم المعنوية وزيادة اإلحساس بالرضا لديهم ،وتحقيق االستقرار في المؤسسة للحد من تسرب
الموظفين ،األمر الذي ينعكس ،في نهاية المطاف ،على مستوى أداء المؤسسة وتحسين خدماتها بشكل

عام(.رشيد)611: .118،

وال ينكر أحد أهمية دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في تدريب وتأهيل وتنمية قدرات

مديري المدارس في كافة المجاالت والجوانب.

ويري (موسى )0992،أن للتدريب أهمية كبيرة تتمثل في أنه:

 -8يهيئ الفرصة أمام المتدرب الكتساب معارف جديدة في مجال عمله.
 -.يساعد على اكتساب المتدرب مهارات جديدة تطلبها متطلبات مهنته.

 -5يساعد على تغيير االتجاهات واكتساب اتجاهات إيجابية تجاه المهنة الممارسة من قبل المتدرب
بما يؤدى الى رفع روحه المعنوية وزيادة إنتاجيته في العمل.

 -4يكسب المتدرب آفاقا جديدة في مجال مهنته من خالل تبصيره بمشكالت مهنته وتحدياتها وأسبابها
وكيفية التخلص منها أو التقليل من آثارها على أداء العمل.

 -3يغرس مفاهيم ويكسب أساليب التعليم المستمر من خالل تمكينه من مهارات التعلم الذاتي
المستمر.
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 -6يساعد المتدرب على االنفتاح على اآلخرين من زمالئه وتنميته مهنيا ،وذلك من خالل إيجاد
فرص االحتكاك مع الزمالء في أطر المهام والنشاطات الجماعية(.موسى)841 :8993،
بينما يرى( )Mullins,1989أن التدريب يساعد مديري المدارس في:

 -8زيادة الثقة بالنفس في أداء األعمال وتنفيذها.

 -.تدعيم المهارة القادرة على توجيه المعارف والخبرات في المسار الصحيح.

 -5البحث عن المعلومات والمعارف التي تفيدهم في تحقيق األهداف كونه وسيلة للتعلم الذاتي.
وتكمن أهمية التدريب أيضا في تحسين المعرفة والمهارة ،والتغيير في المواقف واالتجاهات المرغوب

فيها ،إذ يؤدي إلى نتائج وفوائد كثيرة مرجوة ومحتملة للمؤسسة واألفراد ،فالتدريب يعمل على:
 -8زيادة الدافعية وااللتزام لدى العاملين واإلداريين.
 -.تعزيز المسؤولية ،وزيادة احتمالية الترقية.

 -5الشعور بالرضا الشخصي واالنجازات ويوسع نطاق الفرص في المستقبل.
 -4المساعدة على تحسين أداء العاملين وجودة المنتج ()Mullins,8919:311
ويضيف (الشماع:)5113،

 -8زيادة الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة ،إذ أن تطوير مهارات األفراد في أدائهم ألعمالهم يؤدي إلى رفع
قدراتهم في أداء األعمال المنوطة بهم ،ويؤدي ذلك بدوره إلي رفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد وبالتالي

للمؤسسة ككل.

 -.تحقيق األهداف العامة للمؤسسة ،وتحسين الجودة.
 -5تطوير قدرة المدير على أداء أعماله واتخاذه الق اررات المتعلقة بذلك.

 -4إتاحة الفرص لألفراد ،وبخاصة من يشغلون مناصب إدارية لزيادة الثقافة العامة لديهم وحسن
االطالع ،وتوسعة اآلفاق(.الشماع)596 :.114،

ويتضح مما سبق أن تدريب مديري المدارس يقود إلى إكسابهم للمعلومات والمهارات واالتجاهات
وزيادة الثقة بالنفس ،مما يترتب عليه زيادة الدافعية وااللتزام والشعور بالرضا ،مما يسهم في زيادة

إ نتاجيتهم ،ومن هنا انطلقت اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي لرفع كفايات مديري المدارس من
خالل ب ارمج تدريبية تستند إلى احتياجاتهم الحقيقية لتحقيق األهداف المتوخاة.

األهداف العامة للتدريب:

إن الخطوة األولى عند إعداد أي برنامج تدريبي هو تحديد أهدافه بدقة ووضوح ،ألن وضوح األهداف
يساعد في رسم الطريق الذي يؤدي إلى تحقيقها ،كما أنها تعتبر المقياس لتقييم النشاط بعد تنفيذه
والحكم عليه بالفشل أو النجاح في ضوء عدم تحقيق هذه األهداف أو العكس ،وقد يكون هناك

برنامجان اتبعا نفس الخطوات ،األول حقق نتائج أفضل من الثاني والسبب أن األول كانت له أهداف
واضحة ومحددة يؤمن بها ويهدف إلى تحقيقها ،فتحديد الهدف من التدريب بصفة عامة هو زيادة
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القدرات الوظيفية لألفراد مما يعني رفع مستوى كفاياتهم فالتدريب ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة

لتحقيق هدف معين وهو زيادة اإلنتاج وتحسين مستواه عن طريق تهيئة الظروف المناسبة للمتدربين

الستخدام مهاراتهم ومعرفتهم وقدراتهم بعد عملية التدريب في خدمة المؤسسة التي يعملون بها وخدمة

المجتمع بوجه عام(.القاضي)81 :8991،

ويهدف التدريب بصورة عامة إلى تشكيل أو إعادة تشكيل النمط السلوكي ألفراد الفئة المستهدفة ،وذلك

لسد الثغرة بين أدائهم الحالي ومستوى األداء المرجو منهم تحقيقيه ،وتعد أهداف التدريب نتائج يجرى

تصميمها واقرارها قبل البدء في عملية التدريب ،ولم يعد التدريب قاص ار على مجرد العمل على تأهيل

من دخل المهنة دون إعداد مسبق ،أو مجرد التدخل لحل مشكلة طارئة تتعلق بأداء العاملين أو النتائج

التي تتوخاها المؤسسة ،كما لم يعد مجرد برامج عالجية لحل المشكالت أو برامج تصحيحية تهدف

إلى معالجة عيوب اإلعداد المسبق للموظف قبل الخدمة ،بل أصبح التدريب جزءا من عملية متكاملة
تستهدف تنمية العاملين مهنيا وعلميا وثقافيا في حلقات متواصلة ،وأصبح جزءا من عملية التحسين

المستمرة في المؤسسة(.سالم)36 :8996،

ومن األهداف العامة للتدريب كما حددتها(اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي )5102ما يلي:

 -8مساعدة األفراد على اكتساب مهارات ومعلومات وخبرات يحتاجونها ،وربطها باتجاهات جديدة في
العمل.

 -.تمكين األفراد من تحسين أدائهم وزيادة كفاءاتهم اإلنتاجية.
 -5معالجة جوانب ضعف معينة تؤثر سلبا على قيام األفراد بمهامهم وبلوغهم األهداف المرجوة
منهم.

 -4تلبية حاجات و ازرة التربية والتعليم من الحاجات الحالية والمستقبلية من المديرين األكفاء.

وقد جاء تدريب مديري المدارس في سلم أولويات و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ممثلة في اإلدارة

العامة لإلشراف والتأهيل التربوي نظ ار إلدراك القائمين فيها أن المدير يشكل حجر الزاوية في نجاح
المدرسة أو فشلها .وقد ُعقدت عشرات الدورات التدريبية التي استهدفت مئات المديرين والمعلمين
وسكرتيري المدارس ،وذلك في كافة مديريات التربية والتعليم في محافظات الوطن سواء في الضفة
الغربية أوفي قطاع غزة بشكل يلبي أكبر قدر ممكن من احتياجات المديرين ،ويسهم في رفع كفاءاتهم
وأدائهم اإلداري ومستوى مهاراتهم القيادية.

واشتملت الدورات على موضوعات متنوعة في المجاالت التالية :القيادة المدرسية ،ومهارات التنظيم

اإلداري والمالي ،ومهارات االتصال ،ومهارات التخطيط بعامة والتخطيط االستراتيجي بخاصة،

ومهارات القياس والتقويم ،ومهارات اتخاذ القرار ،وادارة الصراع ،وادارة التغيير ،واإلرشاد التربوي،
واإلشراف والجدير بالذكر أن الدورات التدريبية قد نفذت بالتعاون بين و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية

ومؤسسات دولية وأجنبية شملت منظمة اليونسكو ،والمعهد الدولي للتخطيط التربوي ،وجامعة أوسلو،
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وجامعة كيتا كيوشو في اليابان التي قدمت دعما فنيا ،وشاركت الحكومات اإليطالية ،والنرويجية،
واليابانية ،واألمريكية ،ومنظمة اليونسكو ،والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتمويل تلك

الدورات(.اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي). :.113،

ويشير(الزميلي )5112،أن أهداف العملية التدريبية تتمثل فيما يلي:

 -8إكساب مديري المدارس المهارات والمعارف الالزمة لتحسين أدائهم وتطوير عملهم.
 -.تنمية استعدادهم والنهوض بالمهام الجديدة التي ستوكل إليهم.

 -5تحقيق التكامل بين أدوار العاملين بالمدرسة لتحسين نوعية األداء ضمن بيئة عمل تشاركية.
 -4زيادة قدرة مدراء المدارس على التفكير المبدع لمواجهة المشكالت والتغلب عليها.

 -3محاولة تغيير سلوك األفراد لسد الثغرة بين مستوى األداء الفعلي ومستوى األداء المرجو.

 -6معالجة جوانب ضعف معينة تؤثر سلبا على قيام األفراد بمهامهم وبلوغهم األهداف المرجوة-7 .
مساعدتهم على فهم ما يستجد من تطور في مجال عملهم(.الزميلي)97 :.113،

ويمكن الخلوص مما سبق أن أهداف التدريب تتمثل في أهداف التربية من حيث تكوين شخصية
مديري المدارس من جميع الجوانب المعرفية ،والمهارية ،والوجدانية ،كما أن دور اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي يتمثل في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية في مجاالت أبرزها

(التخطيط ،التنظيم ،اتخاذ القرار والقيادة ،االتصال والتواصل ،تقويم وتنمية األداء).
أنواع التدريب :

هناك أنواع عديدة للتدريب يختلف تقسيمها باختالف المعيار المتخذ لعملية التصنيف وهي كالتالي:

 -0التدريب من حيث مدته

أ -تدريب قصير األجل :أي أن المتدرب يتفرغ كليا أو جزئيا للتدريب ويمكن أن يكرس بعض وقته
للتدريب ،ويعمل بالوقت المتبقي ،أو يكون كل الوقت للتدريب ،وتتراوح مدته من أسبوع إلى ستة
أسابيع.

ب -تدريب طويل األجل :وينظر إليه كاستثمار للمستقبل يشمل برنامجا شامال للمعلومات والمهارات

والتي ال يمكن توفيرها من خالل التدريب قصير األجل ،وتتراوح مدته بين ستة شهور إلى سنة أو أكثر

من ذلك وقد ينتهي بشهادة مهنية أو علمية(.الكعبي والسامرائي)8.3 :8991،
 -5التدريب حسب مجال التدريب:

أ -التدريب المهني والفني :ويتالءم هذا النوع من التدريب مع األعمال والوظائف التي تتطلب مستوى
عال من المهارة ،لذلك تصمم هذه البرامج لتجعل من المتدرب حرفيا ملما بالعمل وبمكوناته ،وهو
يجمع بين التدريب على العمل والتدريب في قاعات الدراسة ،وتقوم بعض المنظمات بإعداد مراكز

تدريب مهني خاصة بها في حالة غياب مراكز رسمية للتدريب المهني ،ويتطلب هذا النوع وقت أكبر

من الطرق األخرى للتدريب.
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ب -التدريب التخصصي :ويكون هدفه زيادة معلومات الفرد في مجال عملية محددة ،ويتوسع ويتعمق
فيها لغرض تمكين الفرد من تحسين مستوى األداء(.حنفي)561: 8997،

ت -التدريب اإلداري :وهو التدريب على األعمال ذات الطابع المتماثل مثل األعمال الكتابية ،وأعمال
المستودعات والمشتريات ،والشئون المالية ،وتمثل هذه األعمال جانبا هاما من األعمال اإلدارية،
وتتوقف كفاءة المؤسسة على انتظام العمل في هذه المجاالت(.عبدالباقي وحنفي).63 :8911،

ث -التدريب اإلشرافي :والهدف منه زيادة قدرات الفرد في اإلشراف والتعامل مع المرؤوسين وكسب
رضاهم ،وكيفية تنفيذ التعليمات(.الكعبي والسامرائي)8.6 :8991،
 -4التدريب حسب مكان التدريب:

كثير من المؤسسات لديها مراكز تدريب خاصة وتعقد فيها دورات
ا
أ -التدريب داخل المؤسسة :إن
بعيدا عن العمل ذاته ،ومن مزايا هذا النوع إن المتدربين هم من نفس المؤسسة وبالتالي إمكانية تبادل
الخبرات والمعارف بدون حواجز بسبب تقسيم العمل بين اإلدارات المختلفة ،وأيضا زيادة الروابط بين

المؤسسة والمتدربين ،ويؤخذ على هذا النوع احتمالية وجود بعض الضغوط على المتدرب للعودة للعمل
إذا حدثت بعض المشاكل التي تستدعي حضوره(.كامل)857: 8994،

ب -التدريب خارج المؤسسة :يعني انقطاع الموظف عن العمل لفترة محدودة ليلتحق اثناءها بدورة أو
برنامج تدريبي في أحد المراكز التدريبية في البلد أو خارجها ،ولكن ليس في المؤسسة التي يعمل بها.
ويتم التدريب ضمن مؤسسات عامة ومراكز تدريب تابعة للقطاع الخاص مثل:

 -المراكز الخاصة :مراكز متخصصة تقوم بتقديم برامج واستشارات تدريبية في مختلف المجاالت،

وتتمثل في مراكز خاصة أو معاهد تدريبية أو غير ذلك.

 -البرامج التدريبية الحكومية :والتي تعقد لموظفي الحكومة من أجل تطوير أدائهم مثل مركز

الحاسوب الحكومي في غزة ،والمعهد الوطني لإلدارة في البيرة بإشراف المجلس االقتصادي الفلسطيني

للتنمية واإلعمار (بكدار).

 -برامج تدريبية غير حكومية (NGO'S):مثل البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعات الفلسطينية،

ومؤسسة) ،)UNDPووكالة الغوث ،ومؤسسات عربية أو دولية تقدم على هيئة منح تدريبية أو تعليمية

للموظفين والعاملين في المؤسسات الفلسطينية(.ياغي)881 :8916،
 -3التدريب حسب وقت التنفيذ:

أ -التدريب قبل االلتحاق بالعمل :حيث يتم إبعاد المتدرب عن ضغط العمل ،واتاحة الفرصة للتزود
بالخبرات وتنمية المهارات ،ومقابلة موظفين من إدارات مختلفة داخل المؤسسة أو خارجها ،مما يؤدي

لتبادل المعلومات واألفكار والتجارب وتقوية العالقات ،ويكون هذا التدريب إما داخل مركز التدريب في

المنظمة أو خارجها عن طريق مراكز متخصصة)Hodgetts&Kroech,1992:375(.
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ب -التدريب أثناء العمل :وهو أكثر أنواع التدريب شيوعا وأقل كلفة ،ويحدث مباشرة أثناء العمل،
ونجاح هذا النوع يتوقف على المصدر الذي يوفر المهارة أو المعلومة ،وما إذا كانت أساليبه في العمل
غير محببة وغير سليمة ،أو كان المصدر غير قادر على توصيل المعلومات المطلوبة ،إال أنه توجد

بعض الطرق يمكن لها أن تقلل من هذه المشكالت المحتملة في التدريب الداخلي أثناء

العمل)Ivancevich&Glueck,1986:486(.
ويقسم(ماهر )0999،أنواع التدريب إلى :

 -التدريب لتوجيه الموظف الجديد :ويهدف هذا النوع لتزويد الموظف الجديد بالمعلومات الكاملة عن

المنظمة وسياساتها ،وتدريبه على كيفية أداء الوظيفة.

 التدريب أثناء العمل :من خالل تقديم المعلومات والتدريب للموظف الجديد على مستوى فرديبشكل مباشر في أداء أعمال وظيفته.

 التدريب بغرض تجديد المعرفة والمهارة :ويكون عندما تتقادم مهارات ومعارف األفراد ،ويظهر هذاالنوع عند استخدام برامج تكنولوجية وأنظمة جديدة.

 التدريب بغرض الترقية والنقل :ويهدف هذا النوع إلى تدريب الموظف على الوظيفة الجديدة ،والتيلها مهارات ومعارف جديدة خاصة بها ومطلوبة من أجل أداء عملها.

التدريب للتهيئة للمعاش :ويتم هذا النوع في المؤسسات الراقية لتهيئة كبار السن إلى الخروج علىالمعاش ،ويتم تدريبهم على البحث عن طرق جديدة للعمل ،أو االستمتاع بالحياة ،أو السيطرة على
الضغوط والتوترات التي سوف تواجههم(.ماهر)65 :8999،

ويتضح مما سبق أنواع التدريب تتحدد وفق المعيار الذي حدده الباحثون فلكل منهم هدفه وفلسفته في

هذا التقسيم ،كما أن التدريب يجب أن يكون تبعا لالحتياجات التدريبية الالزمة للمتدربين ،وأن يكون

مستم ار وشامال لجميع العاملين وفي مختلف المستويات ،وأن يأخذ بعين االعتبار األولوية في التدريب
على حسب رغبات المتدربين أنفسهم.

مجاالت التدريب:

يعمل التدريب في خمسة مجاالت أساسية هي:
 -8المعرفة( :)knowledgeمساعدة المتدرب على تعلم وفهم وتذكر الحقائق والمعلومات والمبادئ

 -.المهارات( :)skillsهي أي تصرف أو عمل مادي يقوم به المتدرب مثل تشغيل الحاسب اآللي ،أو
اللعب على البيانو أو االختزال.

 -5األساليب) :)techniquesيتضمن األسلوب عادة ،تطبيقا للمعرفة والمهارات في موقف ديناميكي،
ونقصد به طريقة التفكير والسلوك مثل قيادة السيارة أو الطائرة.
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-4االتجاهات( :)Attitudesونقصد بها االتجاهات الممكن تعديلها أو تغيرها وهناك عوامل كثيرة تؤثر
في اتجاهات الفرد ومعتقداته ،وال يمكن تغيرها بأي حال من األحوال ،لذلك يركز التدريب على السلوك

الممكن تعديله.

-3الخبرة) :)Experienceوهذا المجال نتاج الممارسة والتطبيق العلمي للمعرفة والمهارة واألسلوب
في عدة مواقف مختلفة خالل فترة زمنية طويلة(.عليوة)83 :.118،
معوقات تحد من فرص التدريب:

هناك مجموعة من المعيقات التي تواجه أي مجال أو علم ،والتدريب ليس خارجا عن هذه القاعدة،
فهناك معيقات تقف أمامه في سبيل الوصول به الى أهدافه الموضوعة ومنها:

 -8اشتراك المتدرب في برنامج ليس له عالقة مباشرة وواضحة بالوظيفة التي يشغلها.

 -.اإلحساس باإلحباط لدى المتدربين النعدام العالقة بين التدريب الذي يحصلون عليه وبين الحوافز
والترقيات ،أو المسار الوظيفي الخاص بهم.

 -5تكرار ترشيح المتدرب نفسه على البرامج نفسها أو برنامج مشابه وظهور هواة حضور البرامج
التدريبية.

 -4عدم دعم الرؤساء المباشرين للعملية التدريبية بعد استجابتهم لطلبات ترشيح مرؤوسيهم لحضور
هذه البرامج(.توفيق.)53 :8994،

ويضيف (بال ل )5113،معوقات تحد من عملية التدريب وتجعله فارغاً من محتواه وغير مجدي،

ومن أهمها :

 -8المبالغة في عقاب الموظفين الذين يعملون.
 -.إهمال عنصر الزمن نتيجة توقع اإلنجاز الكثير بوقت قصير.

 -5عدم تأييد اإلدارة العليا مما يؤدي إلي وجود مناخ غير مالئم للتدريب.
 -4عدم االهتمام بالفروق الفردية.

 -3عدم متابعة المتدربين حيث أن التدريب ال ينتهي بانتهاء البرنامج الرسمي.
 -6االفتراض بأن األفراد ذوي الخبرة ال يحتاجون إلى تدريب.

 -7إسناد مسؤولية االحتياجات التدريبية لشخص أو لوحدة غير مناسبة(.بالل)83.: .114،

وُيستخلص مما سبق أن من المعيقات التي تواجه عملية التدريب التكرار في البرامج التدريبية نفسها،
وتكرار الموضوعات التي تتضمنها ،كما أن ضعف المدرب وتدني مستوى كفاءته في التدريب يحد من
تحقيق األهداف ،فنجد بعض المدربين ال توجد لديه القدرة والمهارة على استخدام األساليب والوسائل

التدريبية المناسبة ،واص ارره على استخدام أساليب تقليدية بالية.
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التدريب في اإلسالم :
اهتم ديننا الحنيف بالتربية والتعليم ودعا الى االهتمام بذلك،وذخر القرآن الكريم والسنه النبوية بنصوص

كثيرة دلت على التدريب فكانت أول آيات القران الكريم التي نزلت على سيدنا محمد صلى اهلل عليه
ق ِ
ان ِمن َعلَ ٍ
ك
ق{ }.اق َأر َوَرُّب َ
وسلم األمر بالقراءة-قال تعالى " :اق َأر بِاسِم َرب َ
ق{َ }8خلَ َ
ِّك الَِّذي َخلَ َ
نس َ
اإل َ
األَكرم{ }5الَِّذي َعلَّم بِال َقلَِم{َ }4علَّم ِ
ان َما لَم َيعلَم{(" }3العلق)3-8،
نس َ
اإل َ
َ
َ
َُ
وقال تعالىَ " :وُقل َر ِّ
ب ِزدنِي ِعلما "(طه)884 :
َِّ
َِّ
ون"(الزمر)9:
ين َال َيعلَ ُم َ
ون َوالذ َ
ين َيعلَ ُم َ
ورفع اهلل تعالى من شأن العلماء فقال تعالى" ُقل َهل َيستَِوي الذ َ
َِّ
ِ
َّ َِّ
ين أُوتُوا ال ِعل َم َد َر َجات"(المجادلة)88 :
آمُنوا من ُكم َوالذ َ
وقوله تعالىَ " :يرفَ ِع اللهُ الذ َ
ين َ
َخ ِ
ف يو ِاري سوءةَ أ ِ
ِ ِ
ث اللّه ُغرابا يبح ُ ِ
ت
يه قَ َ
َع َجز ُ
ال َيا َويلَتَا أ َ
ويقول تعالى " :فََب َع َ ُ َ َ َ
َ
ث في األَرض لُي ِرَيهُ َكي َ ُ َ
َخي فَأَصبح ِمن َّ ِ ِ
اب فَأُو ِاري سوءةَ أ ِ
أَن أَ ُك ِ
ين "(المائدة)58 :
النادم َ
ََ َ
َ
ون مث َل َهـ َذا ال ُغ َر ِ َ َ َ
ال أَنبُِئونِي بِأَسم ِ
آدم األَسم َّ
َّ
اء هؤالء إِن ُكنتُم
ضهُم َعلَى ال َم َالئِ َك ِة فَقَ َ
اء ُكلهَا ثَُّم َع َر َ
َ َ
َ
وقوله تعالىَ " :و َعل َم َ َ
ِِ
ين "(البقرة)58 :
صادق َ
َ
ومن األحاديث الشريفة التي حثت على العلم قوله صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم" :من سلَ َك طَ ِريقا يلتَ ِمس ِف ِ
يه
َ ُ
ُ َ َََ َ َ
َ
ِعلما َسهَّ َل اللَّهُ لَهُ طَ ِريقا إِلَى ال َجَّن ِة "(رواه الترمذي").646 :
وهناك الكثير من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تحث على طلب العلم واالستزادة منه ،حيث

توضح أنه ينمى الفكر اإلنساني ،ويجعل االنسان على بصيرة من األمر في جميع أموره الدينية

والدنيوية.

فكان الرسول(ص) يدرب من يستعملهم علي مصالح المسلمين ويزودهم بالنصائح واإلرشادات ،وكثي ار
ما كان يقوم بالعمل بنفسه قبل أن يسنده إلى من يختاره حتى يحفزه ،ويشد من أزره ،ويعاونه علي أداء

مهمته ،ولم يغب عن الخلفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم ما للتدريب من أهمية بالغة في تنمية
المعارف ،والقدرة على تفهم األعمال فأولوه الكثير من اهتمامهم ،فكانت المدينة المنورة على عهد
الخليفة عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه أشبه بجامعة تخرج منها القادة والقضاة والوالة ،فلم يكن يبعث

أحدا إلى األمصار إال بعد أن يكون قد اختبره بالتدريب والمناقشة ،وكان التدريب العسكري من الدعائم
األساسية التي يركز عليها الخليفة ويهتم بها(.النمر ومحمود).16 :.116،

ويتضح مما سبق أن اإلسالم اهتم اهتماما كبي ار بالتدريب وحث عليه لما له من أهمية بالغة في تنمية

المعارف واكساب الفرد الخبرات الالزمة ألداء المهمة بشكل صحيح وفعال.

19

اإلدارة المدرسية

تعتبر المدرسة بناء أساسيا من أبنية المجتمع ،فهي مؤسسة اجتماعية تربوية أوجدها المجتمع بفعل
غ ازرة التراث الثقافي وتراكمه وتعقده لتقوم بتنشئة أبنائه وتربيتهم تربية مقصودة ،فهي تمثل جوهر

العملية التعليمية ،واذا كانت المدرسة على درجة من األهمية فإن الطريقة التي تدار بها وأساليب العمل
والتدريس فيها تمثل العمود الفقري لنجاحها في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها المنشودة.

أهمية اإلدارة المدرسية:

تعتبر اإلدارة المدرسية وسيلة مهمة لتنظيم الجهود الجماعية في المدرسة من أجل تنمية التلميذ تنمية

شاملة متكاملة ومتوازنة وفقا لقدراته واستعداداته وظروف البيئة التي يعيش فيها كما يحتاجها المعلم
لتيسير أموره وأمور أسرته(.مصطفي)75 :8999،

وقد أورد (العمايرة )5105،أهمية اإلدارة المدرسية في أربع نقاط أساسية وهي:
 -8العمل على تزويد المتعلم بخبرات متنوعة ومتجددة يستطيع من خاللها وبواسطتها مواجهة ما
يعترضه من مشكالت.

 -.تهيئة الظروف وتقديم الخدمات والخبرات التي تساعد على تربية الطالب ،وتعليمهم ،وتحقيق
النمو المتكامل لشخصياتهم.

 -5االرتقاء بمستوى أداء المعلمين للقيام بتنفيذ المناهج المقررة على أكمل وجه ،من خالل اطالعهم
على ما يستجد من معلومات ومعارف ووسائل وعقد الندوات والدورات لهم(.العمايرة)36 :.18.،

والمدير الناجح هو الذي يعمل على تشجيع الموظفين ألن يكونوا أعضاء منتجين مخلصين في

عملهم ،متطورين في معلوماتهم ،مستقلين في شخصياتهم ،والمدير يجب أن يدرك أن قوته اإلدارية

هي من قوة الموظفين في المدرسة ،وال يمكنه أن يكون قويا إال إذا احترمهم واعترف بكفاءاتهم،
وشاركهم الرؤيا في تطوير المدرسة ،وأشركهم في صنع القرار بحيث تتسلسل عملية اتخاذ القرار من

أسفل الهرم المتمثل في أعضاء هيئة التدريس العاملين الي قمته المتمثلة في الطاقم اإلداري وعلى

رأسهم المدير(.دروزة)1 :.115،

وتكمن أهمية المدير في أنه يقوم بحل المشكالت التي تحدث داخل المدرسة بين الطلبة وبعضهم

البعض وبين الطلبة والمدرسين أحيانا وفي التواصل مع المجتمع المحلي ،وهنا ال بد من التأكيد على
أهمية مشاركة مدير المدرسة للعاملين في التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقويم.

أهداف اإلدارة المدرسية:

تتأثر أهداف اإلدارة المدرسية بأهداف المدرسة كوحدة متكاملة متغيرة من عصر إلى آخر ،ومن بلد
إلى آخر ،وبطبيعة النظام التربوي في المجتمع والدولة ،وعالقته بالنظم السياسية واالقتصادية .كما
تتأثر بعدة عوامل ومتغيرات ،أهمها :حجم المدرسة ،ونوعية المرحلة التعليمية ،ونوعية العاملين
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ومؤهالتهم الشخصية وسماتهم ،وطبيعة البيئة الجغرافية ،ونوعية اإلدارة السائدة نفسها ،وشخصية

المدير وسماته.

ولم تعد اإلدارة المدرسية تهدف إلى مجرد تسيير شؤون المدرسة والمحافظة على النظام وضبط الطلبة

فيها ،أو تلقين الطلبة وحشو أذهانهم بالمعارف والمعلومات والمحافظة على األبنية والتجهيزات

المدرسية ،بل أصبحت أهدافها تتمحور حول تهيئة الظروف وتوفير اإلمكانيات التي تساعد المتعلم

على النمو المتكامل وتحقيق أهداف المجتمع(.عابدين.)68 :.118،

وقد حدد (العجمي )5111،أهداف اإلدارة المدرسية في أربع مجموعات وهي:

أوالً :مجموعة األهداف الثقافية والتربوية وتتمثل في االهتمام بتنمية قدرات التلميذ بتزويده بالمعلومات
واألفكار والخبرات المناسبة لسنه وقدراته ،وتشجيعه على التأمل والتفكير واالبتكار.

ثانياً :مجموعة األهداف االجتماعية وتتمثل في تعريف التلميذ بدوره نحو مجتمعه وأفراد أسرته،

وتشجيعه على إقامة عالقات اجتماعية سليمة بينه وبين اآلخرين من أجل التعاون البناء لتحقيق

أهداف المجتمع.

ثالثاً :مجموعة األهداف الدينية واألخالقية وتتمثل في التأكد من فهم التلميذ للعقيدة اإلسالمية فهما

سليما مع االهتمام بغرس القيم واألخالق واآلداب اإلسالمية في شخصية التلميذ.

رابعاً :مجموعة األهداف االقتصادية وتتمثل في تعريف التلميذ بمصادر الثروة الطبيعية في مجتمعه
وكيفية المحافظة عليها وتنميتها من أجل تطور المجتمع وتقدمه في ضوء االمكانات المتاحة

ومشكالت المجتمع المختلفة(.العجمي)51 :.111،

ويرى(مساد )5112،أن أهداف اإلدارة المدرسية تتركز فيما يلي:
 -8بناء شخصية الطالب بناء متكامال علميا وعقليا وجسميا وتربويا وثقافيا واجتماعيا ونفسيا .
 -.تنظيم وتنسيق األعمال الفنية واإلدارية في المدرسة تنظيما يقصد منه تحسين العالقات بين

العاملين في المدرسة ،وسرعه إنجاز األعمال وتنسيقها ،والقضاء على االحتكاك الذي قد يحدث بين

أفرادها أحيانا.

 -5تطبيق ومراعاة ومراقبة األنظمة والقوانين التي تصدر من اإلدارة العليا .

 -4إعادة النظر في مناهج المدرسة وموادها ونشاطاتها ،ووسائل تعليمها ومكتبتها وبرامجها الدراسية،
وتمويلها ،وبرامجها الرياضية ،وأنديتها الثقافية ،ومقصفها ،وجمعياتها .

 -3اإلشراف التام على تنفيذ مشاريع المدرسة حاض ار ومستقبال ،كالمباني ،أو األندية الحديثة ،أو
المشاريع التي تخصص لتمويل المدرسة من أجل سد حاجتها .

 -6العمل على إيجاد العالقات الحسنة بين المدرسة والبيئة الخارجية عن طريق مجالس اآلباء وعن
طريق النوادي ،والجمعيات والمؤسسات الثقافية الموجودة في البيئة.
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 -7توفير النشاطات المدرسية التي تساعد الطالب على نمو شخصيته نموا اجتماعيا ،وتربويا ،وثقافيا،
داخل المدرسة وخارجها.

 -1تهيئة الجو المناسب في المدرسة من أجل تحقيق هذه األهداف ،وتجنيد كافة اإلمكانيات داخل

المدرسة وخارجها لذلك .والتأكد من سالمة الوسائل المؤدية لتحقيقها وذلك بعد الدراسة الواعية لها .

 -9القيام بعمليات التخطيط ،التنفيذ ،اإلشراف ،التقييم ،التوجيه ،اإلرشاد ،المراقبة ،المتابعة ،التطوير،
تحديد المسئولية.

 -81معاونة البيئة المحلية على حل ما يستجد بها من مشكالت أو حوادث أو كوارث ،تعاونا فعاال
إيجابيا ملموسا(.مساد)55-58 :.113،

كما حدد (أحمد )5110،أهداف اإلدارة المدرسية في:

 -8توفير اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لقيام المدرسة برسالتها.
 -.توفير الجو المالئم الصالح للعملية التعليمية.
 -5تحقيق التكامل بين الجانب اإلداري والفني.

 -4العناية بالعالقات اإلنسانية الطيبة بين جميع العاملين في المدرسة.
 -3توفير قدوة حسنة للطبة(.أحمد).3 :.118،

يتضح مما سبق أن أهداف اإلدارة المدرسية تعكس دور المدرسة كمؤسسة اجتماعية مؤثرة ومتأثرة بما

يدور حولها ،وقد تختلف هذه األهداف وتتغير تبعا للمتغيرات التي تشمل جميع مناحي الحياة

السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،ولكي تتحقق هذه األهداف يجب أن تكون هناك عالقات إنسانية
منظمة ،ويكون التخطيط مشتركا ،ويكون هناك تقويم مستمر طوال العام الدراسي للوقوف على جوانب

القوة وتعزيزها وجوانب الضعف وعالجها.

صفات المدير الناجح:

لقد أجمع الباحثون والمختصون بمجال اإلدارة المدرسية على أن هناك مجموعة من الصفات التي

يجب أن يتصف بها مديرو المدارس ومن أهمها ما يلي:

 -8القدرة على إقامة عالقات سليمة مع اآلخرين ،والقدرة على اإلقناع واالقتناع بالحجة والمنطق،
والدليل والبرهان ،ال بالضغط واإلكراه.

 -.قدرته على حسن التصرف ،واتخاذ الق اررات السليمة في الوقت المناسب.
 -5الحسم في األمور وعدم التردد وبخاصة فيما يتعلق بهيبة اإلدارة ،وحسن العمل.

 -4أن تكون لديه المرونة الكافية لتعديل رأيه ،أو خطة عمله إذا ما تبدى له بالمناقشة ضرورة ذلك

 -3أن يعتمد الصدق والوضوح والموضوعية في عرضه لألمور دون تحيز أو محاباة ليحظى باحترام
الجميع ،ويكسب ثقتهم ،ويكون تعامله مع اآلخرين صريحا وواضحا.

 -6البعد عن التعصب الذميم ،فيقبل على الجديد المناسب من اآلراء واالتجاهات الحديثة.
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 -7أن يهتم بمظهره الشخصي وحسن سيرته ،وأن يتمتع بصحة نفسية وجسمية وعقلية سليمة.
 -1اإلخالص في العمل حتى يكون قدوة صالحة لغيره(.السامرائي)13-15 :.185،
وتضيف(إسماعيل ).116،بعض الصفات مثل:

 -8معرفة متخصصة لمادة دراسية أو أكثر من المواد الدراسية.
 -.خبرة عملية في التدريس والتوجيه الفني واإلدارة التربوية.

 -5ثقافة عامة وواسعة ووعى كاف بمشكالت مجتمعه وأمته ومشكالت العصر الذي يعيش
فيه(.إسماعيل)5. :.116،

ويرى(عبد اللطيف )0993،أن مدير المدرسة يجب أن يعمل على تحقيق المناخ الديمقراطي داخل
المدرسة ،وتوخي العدالة ،واختيار أسلوب القيادة الرشيد ،وأن يقوم بتفويض بعضا من صالحياته

للمعلمين(.عبد اللطيف)53 :8994،

ويتضح مما سبق أن قيام مدير المدرسة بوظائفه واتصافه بالقدوة الحسنة وثقته في العاملين وعمله
على توفير المناخ الديمقراطي داخل المدرسة وتفويضه للسلطات وتحقيقه للعدالة والمساءلة والشفافية

ومراعاة الجوانب االنسانية يسهم في تحقيق األهداف.

وترى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية()5112أن هناك صفات شخصية يجب أن تتوفر في

مدير المدرسة وهي كالتالي:

أوالً :صفات نفسية وجسمية كالنظافة وحسن المظهر ،وخلوه من العيوب النطقية ،وسالمة

األعضاء ،والحيوية والنشاط ،وتمتعه باإلخالص والجدية في العمل ،والقدرة على ضبط النفس.

ثانياً :صفات معرفية مثل الثقافة الواسعة والمعرفة بفروع متعددة من العلم ،وحسن توصيل المعلومات
المتوفرة لديه بسهولة ،وَنظم المعرفة بما يتالءم مع طبيعة الموقف ،وامتالكه لخبرات متنوعة في مجال
التعليم وأساليب اإلدارة ،والتواصل مع الجديد في موضوع اإلدارة.
ثالثاً :صفات إنسانية وأخالقية مثل االستماع الي العاملين واحترام آرائهم ،والجدية واإلخالص في

العمل ،والعدل في تقويم المعلمين والطلبة ،واإليمان بالقيم األخالقية وتعزيزها ،ومراعاة المشاعر
الوجدانية للمعلمين ،والحرص على تعزيز العمل الجماعي لدى المعلمين.

رابعاً :صفات فكرية وفلسفية مثل اإليمان بالحرية الدراسية وتشجيع المعلمين عليها ،واحترام المعتقدات

الدينية للمجتمع الذي يعيش فيه واالنتماء إليه ،واالعتزاز بدوره الوظيفي ،واإليمان بالديمقراطية والعمل
على تشجيعها ،وااليمان بالتفكير المنهجي في حل المشكالت التعليمية.

خامساً :صفات مهنية وتتمثل في توفير بيئة تعليمية مناسبة ،وحسن التواصل مع المعلمين والطالب،
ودفاعه عن المعلمين أمام اإلدارة العليا ،واهتمامه بالمعلمين حديثي التعيين ،والتواصل مع البيئة

المحيطة بالمدرسة ،وااللتزام بالدوام المدرسي ،والمشاركة في وضع الخطط العالجية مع المدرسين،

وادارة االجتماعات بفاعلية(.و ازرة التربية والتعليم العالي)88 :.113،
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ويتضح مما سبق أن المدير الناجح يجب أن يكون قاد ار على التخطيط واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية

وحل مشاكل مدرسته ،حيث يتمتع بالنشاط والحيوية ،ويمتلك الثقافة الواسعة والخلق الحسن والفكر
السديد والعالقات الحسنة مع اآلخرين ،مما يشجع العاملين على زيادة انتاجيتهم.

مهام مدير المدرسة:

ال شك أن مدير المدرسة هو المسؤول األول عن كل ما يحدث في المدرسة ،وهو المشرف المقيم

لألنشطة واألعمال المتعددة ،كما أنه يجمع في أعماله بين شقين أساسيين هما الجانب اإلداري
والجانب الفني .ويحتل مدير المدرسة دو ار مهما في برنامج المدرسة بصفة عامة ،فهو قائد المدرسة،

وكثير من نجاح األمور يتوقف على قيادته .من هنا نجد أن جميع أعضاء الهيئة التدريسية يتجهون

إليه في طلب التوجيه ،فالمعلم والتالميذ واآلباء كلهم يتجهون إليه في ظرف أو آخر طلبا

للتوجيه(.الطعاني.)851 :.113،

وقد قسم(عابدين ).118،مسؤوليات مدير المدرسة إلي أربعة مستويات وهي:

 -8المستوى اإلداري :ويتمثل في توفير الظروف المادية والبشرية لتيسير العملية التربوية.

 -.المستوى الفني :ويتمثل في المتابعة وتشجيع المعلمين على االبتكار ،وتوفير النمو المهني
للمعلمين والطلبة.

 -5المستوى االجتماعي :ويتمثل في توثيق صلة المدرسة بالمجتمع المحلي وبناء عالقة ذات تأثير
متبادل بينها.

-4المستوى اإلبداعي :ويتمثل في قيادة التجديد والتطوير في العملية التربوية(عابدين).17 :.118،
ويلخص(العمايرة )5105،مهام مدير المدرسة في النقاط التالية:

 -8إدارة شؤون التالميذ.

 -.رعاية شؤون العاملين.
 -5تنمية العالقات مع المجتمع المحلي.
 -4تنظيم التسهيالت المادية المدرسية.
 -3إدارة الشؤون المالية.

 -6تنظيم االتصال والتواصل بين المدرسة واإلدارة التربوية.

 -7التقويم الختامي ومتابعة الجوانب اإلدارية(.العمايرة)8.9 –819 :.18.،
وسوف يتم الحديث عن المهام اإلدارية والفنية بمدير المدرسة بالتفصيل.
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المهام اإلدارية والفنية لمدير المدرسة:
يعتبر مدير المدرسة المسؤول األول عن حسن سير العمل بمدرسته من جميع الجوانب ،ومن هنا
يمكن أن ندرك كبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه .وال شك أن واجبات مدير المدرسة متعددة

ومتنوعة وتتداخل فيما بينها ،إال أنه يمكن تصنيف هذه الواجبات إلى قسمين رئيسيين:

القسم األول :يشمل الواجبات التم يغلب عليها الطابع اإلداري التنظيمي.

القسم الثاني :يشمل الواجبات التي يغلب عليها الطابع الفني والمهني(.مرسي)885:.118،

أوالً :المهام اإلدارية لمدير المدرسة:

يقوم مدير المدرسة من بداية العام الدراسي حتى نهايته بأعمال تغلب عليها الناحية اإلدارية فهي تمر
بالمراحل التالية:

أ -المهام اإلدارية في بداية العام الدراسي:
وتشمل المهام اإلدارية لمدير المدرسة جميع اإلجراءات واإلعداد الجيد لبدء العام الدراسي ومراقبة سير

العمل في األيام الدراسية ومن أهمها:

 -8التأكد من وجود جميع التخصصات من المعلمين.
 -.التأكد من وجود جميع اإلداريين الذين تكون المدرسة بحاجة إلى وجودهم.
 -5التأكد من وصول جميع كتب المقررات المدرسية المقررة إلى المدرسة.

 -4التأكد أن األجهزة والوسائل والتقنيات التعليمية متوافرة وصالحة للعمل في أثناء العام الدراسي.
 -3إعداد الجدول المدرسي(.مرسي)886 :.118،

 -6التأكد من أن البناء المدرسي في وضع مالئم وكذلك قاعات التدريس وصالحيتها.
-7توفير مجموعة من السجالت المدرسية التي تسهم في تنظيم العمل اإلداري المدرسي مثل :سجل
دوام المعلمين وسجل االجتماعات اإلدارية ،وسجل حضور وغياب التالميذ ،وسجل أحوال التالميذ،
وسجل أحوال المعلمين ،والسجل المالي للمدرسة ،وسجل الكتب المدرسية ،وسجل األثاث المدرسي،

وسجل المختبر ،وسجل المكتبة المدرسية ،وسجل الزيارات الصفية لمدير المدرسة للصفوف الدراسية

المختلفة(.محامدة)98 :.113،

 -1االطالع على التشريعات التربوية المدرسية وتنفيذها.

 -9إعداد الموازنة المالية للمدرسة(.عطوي)8.. :.118،
ب -المهام اإلدارية في أثناء عملية التدريس:

يقوم مدير المدرسة بتنفيذ األنشطة واإلجراءات اإلدارية خالل عملية التدريس منها:

 -8عقد االجتماعات اإلدارية مع المعلمين لمناقشة قضايا إدارية تهم المدرسة مثل عالقة المدرسة
بالمجتمع المحلي ،وأولياء األمور ،والمشكالت المتعلقة بالتالميذ.

 -.مراقبة دوام المعلمين والتالميذ واإلداريين والفنيين.
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 -5كتابة التقارير ورفعها إلى اإلدارة التعليمية لبيان سير الدراسة أو المشكالت التي تعترض العمل
التربوي داخل المدرسة أو بيان حاجة المدرسة من المعلمين وغير ذلك من االحتياجات.

 -4تأمين اإلمكانات المالية الالزمة لتنفيذ جميع األنشطة التربوية.

 -3تأمين صيانة المبنى المدرسي ومرافقه بصفة دورية حتى يعمل بشكل إيجابي وفعال.

 -6تنظيم األنشطة المدرسية وذلك بأن يشكل مدير المدرسة بعض الجماعات من المعلمين والتالميذ
لتسيير األنشطة المدرسية اليومية مثل :جماعة الثقافة ،وجماعة الرحالت المدرسية ،وجماعة الرياضة

 ،وجماعة اإلذاعة المدرسية ،وجماعة النظام والمراقبة وغيرها(.الدعيلج)95 :.119،
ج -المهام اإلدارية في نهاية العام الدراسي:

إن التخطيط لنهاية األشياء يعني التخطيط لبدايات جديدة ذلك أن العملية اإلدارية عملية دينامية

تراكمية ممتدة لذا يقع على عاتق مدير المدرسة في نهاية العام الدراسي القيام بالمهام اإلدارية التالية :

 -8تزويده بالكتب المقررة واألدلة والوسائل التعليمية للعام القادم.

 -.التأكد من وجود األجهزة والوسائل التعليمية المناسبة لسير العملية التعليمية.

 -5التدقيق المالي واخراج التقرير الذي يبين تفاصيل المعامالت المالية خالل العام المنصرم.
 -4اإلعداد لالختبارات وتنفيذها.
 -3مراقبة سير االختبارات.

 -6اإلشراف على النتائج وكتابة الشهادات وكشوف العالمات وقوائم الناجحين والراسبين والمكملين.
 -7استالم اللوازم واألجهزة من المعلمين.

 -1تنظيم قوائم جرد بموجودات المدرسة ومطابقتها بالواقع.
 -9استالم السجالت الرسمية من المعلمين واإلداريين كدفاتر التخطيط وسجل العالمات.

-81كتابة تقرير ختامي شامل عن األنشطة اإلدارية والفنية في العام المنصرم(عايش)818:.111،

ويتضح مما سبق أن المهام اإلدارية لمدير المدرسة لها عالقة مباشرة باستقرار النظام داخل المدرسة
وتنظيم وتوجيه الجهود في جميع مجاالت العمل المدرسي ،وان ضعف مدير المدرسة في تأدية األدوار

اإلدارية قد يكون سببا في كثير من المشكالت التي تعصف بالمدرسة ،لذلك يجب على مدير المدرسة
ممارسة األعمال اإلدارية على مدار العام الدراسي من بدايته وحتى نهايته باقتدار.

ثانياً :المهام الفنية لمدير المدرسة

وتتركز المهام الفنية لمدير المدرسة في الجوانب التالية:

أوالً :تنمية المعلمين مهنياً :يجب أن يسعى مدير المدرسة جاهدا إلى تحسين كفايات المعلمين
التعليمية وتطويرهم وتنميتهم باعتباره مشرفا تربويا مقيما وذلك بتحديد حاجات المعلمين ويمكن أن يقوم

المدير باإلجراءات التالية:
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 -8دعم نمو المعلم في تخصصه ،من خالل إعداد المشاغل التربوية ،والندوات ،وتسهيل التحاق
المعلمين بالدراسات العليا.

 -.دعم نمو المعلمين في الكفايات التربوية مثل :طرق وأساليب التدريس ،ووسائل التقويم واستخدام
الوسائل المعينة والتكنولوجيا ،وذلك من خالل نفس اآلليات السابقة.

 -5الزيارات الصفية وعملية تقويم المعلم ،والتعرف على االحتياجات التدريبية له ،ومن ثم إعداد
البرامج الكفيلة بتلبية هذه االحتياجات(.الخميسي)76 :.11.،

ويرى)اإلبراهيم ).11.،أن من مهام مدير المدرسة تجاه نمو المعلم المهني ما يلي:

 -8التعاون مع المشرفين التربويين لتطوير أداء المعلمين.
 -.إعداد دورات تدريبية لتلبية الحاجات لدى المعلمين.

 -5حث المعلمين على االهتمام بمعينات التدريس السمعية والبصرية ،واستخدامها لتحقيق األهداف
التعليمية(.اإلبراهيم)844 :.11.،

وأضاف(الدويك وآخرون) أربعة إجراءات أخرى هي:

 -8االطالع على أحدث األساليب والمعلومات التربوية.

 -.توصيل هذه المعلومات إلى المعلمين باألساليب اإلشراف المختلفة.
 -5تشجيع الدروس التوضيحية ،وتبادل الخبرات بين المعلمين.

 -4مساعدة المعلمين الجدد ،ومن هم بحاجة إلى المساعدة(.الدويك وآخرون)15 :8991،
ثانياً :إثراء المنهاج الدراسي وتحسين تنفيذه:

 -8إثراء المادة الدراسية عن طريق القراءات اإلضافية أو األنشطة اإلضافية.
 -.حث المعلمين على استخدام األدوات والوسائل التعليمية بعد توفيرها لهم وتدريبهم عليها.
 -5توظيف اإلذاعة المدرسية بحيث توفر الفرص الجيدة لتزويد الطلبة بالمعلومات.
 -4تطوير نظام االختبارات واالمتحانات وفق معايير االختبار الجيد.
 -3مشاركة المعلمين في تحليل المناهج الدراسية.
 -6توفير المراجع المكتبية إلثراء المنهاج.

 -7عقد اجتماعات دورية بين المشرفين التربويين والمعلمين لمعالجة مشكالت المنهاج.

 -1وضع خطط عالجية لتحسين المستوى التحصيلي للطلبة الضعاف(.الصالحي)36 :.115،
ثالثاً :القيام بدراسات وبحوث إجرائية موجهة نحو تحسين العمل وممارسات العاملين:

تواجه مدير المدرسة خالل عمله مشكالت وعقبات كثيرة يمكن حلها بطرق كثيرة واحدى هذه الطرق

البحوث اإلجرائية التي هي وسيلة جيدة للتخفيف من حدة المشكالت التي تواجه المدير خالل عمله
الفني واإلداري وقد يتغلب المدير عليها نهائيا إذا قام بهذه البحوث أو قام بتوظيف بحوث قام بها
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زمالؤه .ويستطيع المدير تحقيق هذه المهمة إذا طبق األسلوب العلمي من حيث تحديد المشكلة ،وضع

الفرضيات ،اختبار الفرضيات ،وضع التوصيات(.الحولي)53 :.116،

رابعاً :دراسة وتحليل خطط المواد الدراسية ومذكرات الدروس التي يعدها المعلمون وتزويدهم بالتغذية

الراجعة:

إن التخطيط اليومي للدروس عملية هامة بالنسبة للمعلم والطالب ،والتخطيط تصور مسبق للمواقف

التعليمية -التعلمية ولكي يحقق المدير أهدافه عليه أن يتابع تخطيط معلميه باستمرار.
ويمكن تحقيق هذه المهمة بالخطوات التالية:

 -8دراسة خطط المعلمين اليومية.

 -.توزيع نشرة تربوية على المعلمين ذات عالقة بالتخطيط لدراستها.
 -5االجتماع بالمعلمين أصحاب الحاجة لمناقشة وتحليل النشرة التربوية.
 -4عقد ورشة عمل إلنتاج نماذج مختلفة من التحضير.
 -3عقد اجتماع للمعلمين المعنيين لتقويم ما تم إنتاجه.
 -6تنظيم زيارات صفية للمتابعة.

 -7إعداد سجالت لمتابعة التخطيط اليومي(.العمايرة)848 :.18.،
خامساً :أساليب وأدوات التدريب والنمو المهني المتاحة:

توجد طرق كثيرة للتدريب والنمو المهني منها :االجتماع الفني ،الزيارات الصفية ،الندوات ،الدروس

التوضيحية ،الزيارات التبادلية...الخ ،ويمكن لمدير المدرسة القيام بهذه المهمة باتباع الخطوات التالية:

 -8تحديد أساليب التدريب وأدواته.

 -.عمل اجتماعات فنية للمعلمين إلعطائهم فكرة عن أساليب وأدوات التدريب.
 -5االستعانة بالمختصين في هذا المجال.

 -4تنفيذ مشاغل خاصة بتوظيف أساليب التدريب وأدواته.
 -3زيارات صفية تقويمية(.الحولي)56 :.116،

سادساً :العمل على توفير فرص النمو المتكامل للمتعلمين جسمياً وعقلياً واجتماعياً ونفسياً
ورعايتها:

تتضمن هذه المهمة دراسة حاجات المتعلمين والتعرف إلى مشكالتهم بالتعاون مع األطراف المعنية
وباستخدام األدوات واألساليب المناسبة وذلك لمساعدتهم من الناحيتين النفسية والتعليمية.

ويمكن القيام بهذه المهمة باتباع الخطوات اإلجرائية التالية:

 -8تحديد حاجات المتعلمين ومشكالتهم وتصنيفها حسب أهميتها.
 -.تحديد األدوات واألساليب والتقنيات المناسبة لدراسة المشكالت.
 -5تشكيل لجنة تتولى إدارة مشكالت التالميذ.
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 -4توفير المستلزمات المادية والبشرية الالزمة لتسهيل الدراسة.

 -3اإلشراف على تنفيذ نشاطات اللجنة المذكورة ومتابعتها وتقويمها(.العمايرة)84. :.18.،
سابعاً :تقويم المعلمين والعاملين في المدرسة:

 -8االعتماد على معلومات نامية وموثوقة في تقويم األفراد.

 -.تقويم الخطط المدرسية باستمرار مثل متابعة تطبيق الخطط ،ومناقشة الثغرات والصعوبات
والحلول مع ذوي العالقة.

 -5اتسام عملية المتابعة والتقويم بالشمول لجميع البرامج والخطط المدرسية وأداء العاملين وتوظيف
المعلومات التي تحصل عليها في تحسين العملية التربوية(.أبو فروة).83 :8996،

ثامناً :العمل على تحسين وتطوير أساليب وأدوات القياس والتقويم لمختلف مباحث الدراسة المقررة

يستطيع مدير المدرسة أن ينظر نظرة فاحصة إلى أدوات التقويم وأساليبه المتبعة في مدرسته كما

قوم مدى فعاليتها ونجاحها في تحقيق األهداف المرجوة.
يمكنه أن ُي ّ
ويمكن أن تتحقق هذه المهمة باتخاذ الخطوات التالية:

 -8دراسة تحليلية لواقع أساليب وأدوات القياس المختلفة التي تقوم بها لجان مختصة.

 -.وضع خطة لتحسين وتطوير أساليب القياس والتقويم في ضوء نتائج الدراسة والتحليل.
 -5توفير االمكانات الالزمة لتنفيذ خطة التحسين في أساليب وأدوات القياس والتقويم.
 -4تجريب بعض الخطوات.

 -3اإلشراف على تنفيذ أساليب القياس والتقويم وأدواتهما وتقويمهما ومتابعتهما.
 -6كتابة التقارير وتوثيق النتائج(.العمايرة)845 :.18.،

تاسعاً :إقامة نظام فعال للتقويم التكويني والمتابعة ودراسة مستويات التحصيل المدرسي للطلبة

وتحديدها:

التقويم مهمة رئيسة من مهمات مدير المدرسة وهو من األعمال الختامية وال يتم عمله إال به كما أنه
ال يستطيع أن يعرف مدى ما حقق من أهداف وال يعرف أين يقف إال إذا أجرى عملية التقويم لكل

عمل يقوم به سواء أكان في المجال اإلداري أو المجال الفني .ولكي يستطيع المدير أن يقوم بهذه
المهمة عليه القيام بالخطوات اإلجرائية التالية:

 -8وضع خطة لدراسة تحصيل الطلبة وشؤونهم وأحوالهم العامة.
 -.توزيع مسؤوليات الدراسة على المعنيين أفرادا وجماعات.

 -5وضع برنامج للحصول على المعلومات عن أحوال الطلبة بصورة منتظمة.

 -4وضع برنامج لتوظيف المعلومات الواردة واالستفادة منها في تحسين أوضاع التالميذ ومتابعتها.

 -3دراسة المعلومات وتحليلها وتفسيرها وتصنيفها وتبويبها(.العمايرة)844 :.18.،
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ويتضح مما سبق أن المهام الفنية لمدير المدرسة متعددة ومتنوعة ومتشابكة وليست أعمال بسيطة
وسهلة ،بل أعمال تتطلب كفايات وقدرات ،لذا عليه تكريس جميع الجهود واستثمار كافة اإلمكانات

المتاحة من أجل تحقيق األهداف المنشودة.

والشكل التالي رقم( )0يوضح المهام اإلدارية والفنية لمدير المدرسة

المصدر  :الباحث
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وقد حددت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية المهام التالية لمدير المدرسة وهي:
 -8اإلحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص الطلبة وفقا لسياسة التعليم في
فلسطين.

 -.تهيئة البيئة التربوية الصالحة لبناء شخصية الطالب من جميع الجوانب واكسابه الخصال الحميدة.

 -5متابعة اإلشراف على مرافق المدرسة وتجهي ازتها وتنظيمها وتهيئتها لالستخدام األفضل مثل
المعامل والمختبرات والمقصف المدرسي وقاعة األنشطة والمالعب وغيرها.

 -4تنظيم الفصول وتوزيع الطلبة عليها.

 -3اتخاذ الترتيبات الالزمة لبدء الدراسة في موعدها المحدد ،واعداد خطط العمل في المدرسة،
وتنظيم الجداول ،وتوزيع األعمال وبرامج النشاط ،وتشكيل المجالس واللجان في المدرسة ومتابعة

قيامها بمهامها وفق التعليمات وحسب ما تقتضيه حاجة المدرسة.

 -6اإلشراف على المعلمين وزيارتهم في الفصول واالطالع على أعمالهم ونشاطهم ومشاركاتهم.
 -7اإلشراف على األمور المالية المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للمدرسة وبنودها وآلية الصرف.
 -1تقويم األداء الوظيفي للعاملين في المدرسة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك مع مراعاة الدقة
والموضوعية والشفافية.

-9إطالع هيئة التدريس على التعاميم والتوجيهات واللوائح واألنظمة الصادرة من جهات االختصاص
ومناقشتها معهم لتفهم مضامينها والعمل بموجبها ،وذلك من خالل اجتماع يعقد لهذا الغرض.

 -81اإلسهام في النمو المهني للمعلم من خالل معرفة احتياجاته التدريبية ،واقتراح البرامج المناسبة
له ،ومتابعة التحاقه بما يحتاج إليه من البرامج داخل المدرسة وخارجها ،وتقويم آثارها على أدائه

والتعاون في ذلك مع المشرف التربوي المختص.

 -88تعزيز دور المدرسة االجتماعي ،وفتح آفاق التعاون والتكامل بين المدرسة والمجتمع المحلي
وأولياء أمور الطلبة وغيرهم ممن لديهم القدرة على تحقيق األهداف المدرسية.

 -8.توثيق العالقة مع أولياء األمور ودعوتهم لالطالع على أحوال أبنائهم.

 -85تفعيل المجالس المدرسية وتنظيم االجتماعات مع هيئة المدرسة لمناقشة الجوانب التربوية
والتنظيمية ،وتعريف كل فرد بمسئولياته على الوجه المطلوب.

 -84اإلشراف على مقصف المدرسة والتأكد من تطبيق الشروط المنظمة لتشغيله.

 -83اإلشراف على أعمال االختبارات وفق اللوائح واألنظمة ومتابعة دراسة نتائج االختبارات وتحليلها
واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ذلك.

 -86اإلشراف على طابور الصباح واإلذاعة المدرسية ،وتوجيه العمل اليومي والتأكد من انتظامه
واكتمال متطلباته وتذليل معوقاته.

 -87تفقد مرافق المدرسة وتجهيزاتها والتأكد من نظافتها وسالمتها وحسن مظهرها.
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 -81تقديم تقرير في نهاية كل عام دراسي إلى مديرية التربية والتعليم يتضمن ما تم إنجازه خالل العام
إضافة إلى ما تراه المدرسة من اقتراحات ومبادرات تهدف إلى تطوير العمل في المدرسة.

 -89أي أعمال أخرى تسندها إليه مديرية التربية والتعليم مما تقتضيها طبيعة العمل التعليمي.

 -.1التعاون مع المشرفين التربويين وغيرهم ممن تقتضي طبيعة عملهم زيارة المدرسة وتسهيل
مهماتهم ومتابعة تنفيذ توصياتهم وتوجيهاتهم مع مالحظة المبادرة في دعوة المشرف المختص عند

الحاجة(.و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية)5-. :.113،

كفايات مدير المدرسة

أوالً :الكفاية لغ ًة

عرف المعجم الوسيط الكفاية بأنها من كفاه الشيء كفاية استغنى به عن غيره فهو ٍ
كاف ،والكفؤ هو

القوى القادر على تصريف العمل ،وجمعه أكفاء(.ابن منظور)798 :897.،

وقد جاءت كلمة كفاية في القرآن الكريم في عدة مواضع منها في قوله تعالى" أَولَم يك ِ
ف بِ َربِّك أََّنهُ َعلَى
َ َ
ُك ّل َشيء َش ِهيد"(فصلت )35 ،أي أنه بين لهم ما فيه كفاية في الداللة على توحيده.
ثانياً :الكفاية اصطالحاً

يرى جود ( )Goodأن الكفاية هي "القدرة على إنجاز النتائج المرغوبة مع اقتصاد في الجهد والوقت

والنفقات(.الفتالوي).9 :.115،

 ويعرفها  Daviesبأنها القدرة على أداء العمل وفق معايير مرضية(Davies, 1997:41). ويذكر جرينفيلد( (Greenfield,.111أن الكفاية تتناول التمكن من المعارف والمهارات والقدراتالضرورية ألداء مهمة معينة أو وظيفة في محيط العمل.

ويذهب(درة )8911،في تعريف الكفاية إلى أنها تلك المقدرة المتكاملة التي تشمل مجمل مفردات
المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء مهمة ما أو جملة مترابطة من المهام المحددة بنجاح

وفاعلية(.درة).78 :8911،

وقد عرفت(الفتالوي ).115،الكفاية أنها :قدرات نعبر عنها بعبا ارت سلوكية تشمل مجموعة مهام

كون األداء النهائي المتوقع إنجازه بمستوى معين مرض من ناحية
(معرفية ،مهارية ،ووجدانية) تُ ّ
الفاعلية ،والتي يمكن مالحظتها وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة(.الفتالوي.).9 :.115،
ويخلص الباحث إلى أن الكفاية هي مجموعة المهارات والمعارف األساسية التي ينبغي توافرها في

مديري المدارس ليكونوا قادرين على تحقيق األهداف التربوية التعليمية للمدرسة ،ومواجهة التحديات
المفروضة عليهم ،واالنتقال بواقع المدرسة لألفضل بكل كفاءة واقتدار.

والتدريب يتيح الفرصة للكفاية بالظهور في مستوى األداء المطلوب ليكون فعاال عن طريق ما يوفره

من جهود تبذل بشكل منظم عن طريق التمرين والممارسة العملية لجوانب التعلم المختلفة (المعرفية،

المهارية ،الوجدانية) الالزمة ألداء العمل بشكل فعال وبكفاءة وانتاجية عالية(.الفتالوي)51 :.115،
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أقسام الكفايات

يعتبر مدير المدرسة القائد التربوي المهم في العملية التعليمية والجزء األساس من اإلدارة التعليمية
وعليه تقع مسئولية التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتوجيه والتقويم والمتابعة في المدرسة من أجل تحقيق

األهداف ورفع مستوى التدريس بكفاءة واقتدار.

ومدير المدرسة تتركز مهمته على تنسيق مختلف الجهود ،وتوفير جميع التسهيالت الالزمة لتحقيق

أهداف مدرسته المنبثقة من فلسفة وأهداف التربية في مجتمعه وتفرض هذه المهمة الحساسة علي

المدير أدوا ار مختلفة يجب أن يضطلع بها ليتسنى له تحقيق أهدافه بدرجة تنسجم ومستوى
تطلعاته(.الدويك)56 :8916،

ولم يعد كافيا أن يهتم مدير المدرسة باألعمال التقليدية أو اإلدارية فيجب أن تتعدى السجالت وادارة
الملفات وحصر الحضور والغياب لتتالءم مع متطلبات واحتياجات التقدم العلمي والتكنولوجي في

العصر الحديث ،ولكي ينجح مدير المدرسة في عمله ال بد له من امتالك مجموعة من الكفايات
الالزمة للقيام بذلك ،وبالرغم من اختالف المتخصصين والتباين في تعدد هذه الكفايات إال أن الباحث
سوف يتناول خمس كفايات أساسية في هذه الدراسة ،وهي التي اعتمد عليها في أداة الدراسة ،وال تتسع

دراسة الباحث ألكثر من ذلك مما يتيح فرصة لباحثين آخرين في التطرق لكفايات أخرى.
والشكل التالي رقم ( )5يوضح هذه الكفايات

كفايات تقويم وتنمية

كفايات التخطيط

األداء

كفايات التنظيم

كفايات االتصال
كفايات اتخاذ القرار
والقيادة
المصدر  :الباحث
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والتواصل

أوالً :كفايات التخطيط

يعتبر التخطيط بداية العمل اإلداري وهو تفكير منظم يسبق عملية التنفيذ من خالل استقراء الماضي
ودراسة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل التخاذ الق اررات المطلوبة لتحقيق األهداف بالوسائل الفعالة ،فهو
عملية محورية تساعد المخطط على وضع برنامج لترتيب األولويات(.شحادة)88 :.111،

ولذلك ُي مارس التخطيط في كافة مناحي الحياة ،وعلى جميع المستويات سواء الفرد ،أو المؤسسات ،أو
الدول ،وعلى كافة التخصصات سواء التربوية ،أو االقتصادية ،أو االجتماعية ،أو العسكرية ،أو
السياسية ،والتخطيط بمعناه العلمي البحثي واحد ،وينحصر االختالف في حجم ونوعية األهداف المراد
تحقيقها(.الحديدي.)81 :.119،

مفهوم التخطيط :هناك الكثير من التعريفات للتخطيط فمنها:
محاولة التحكم في مستقبل نشاط أو مجموعة من األنشطة نحو أهداف محددة بقصد الوصول إلى
أقصى درجة من اإلنجاز والكفاءة التي ما كانت تتحقق لهذا النشاط أو مجموعة األنشطة إذا تركت
وشأنها تتحرك على هواها أو كيفما وفق ما درجت عليه(.البستان وآخرون)818 :.115،

ويعرفه(مصطفى ) .113،بأنه :تحديد المهام الالزمة لتحقيق األهداف التنظيمية وكيف ومتى يتم القيام
بها(.مصطفى.)7 :.113،

كما يعرفه(زاهر )8993،بأنه :العملية التي يتم خاللها تحديد الغايات والوسائل عن طريق إصدار
الق اررات ،ورسم السياسات ،ووضع البرامج والميزانيات التي تساعد على الموازنة بين األهداف من جهة

والموارد من جهة أخرى وذلك خالل سياق زمني محدد(.زاهر.)86 :8993،

أما ريتشارد( )Richardفقد عرف التخطيط بأنه :عبارة عن تصرف يختص بتحديد أهداف المؤسسة
ووسائل الوصول اليها) Richard,8998: 855(.

والتخطيط يعني أيضا :تحديد األهداف لإلنجاز المستقبلي ،واتخاذ الق اررات المتعلقة بالنشاطات،
واستخدام الموارد المطلوبة لتحقيقها ،وتختلف أهمية التخطيط باختالف المستوى التنظيمي حيث تزداد

أهمية التخطيط في المستويات اإلدارية العليا ،وتنخفض كلما اتجهنا إلى المستويات الدنيا في التنظيم،

حيث توجد الخطط االستراتيجية في المستويات اإلدارية العليا ،والخطط التكتيكية في المستويات
اإلدارية الوسطى ،والخطط التشعبية في المستويات اإلدارية الدنيا(.محمد.)74: .111،
ويتضح من خالل التعريفات المختلفة للتخطيط أنه يقوم على عنصرين أساسيين هما:

 -8التنبؤ بالمستقبل :حيث تعتمد الخطط على التقديرات التي يتوقع تحقيقها في المستقبل ،اعتمادا
على المعلومات الدقيقة والموضوعية والشاملة مع األخذ بعين االعتبار احتمالية الخطأ واالستعداد

لتقليل احتمالية الوقوع فيه.
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 -.االستعداد للمستقبل :وهذا يعتمد على مدى توفر المعلومات واإلحصاءات والتقديرات لإلمكانيات

البشرية والمادية التي تساهم في مواجهة الظروف المستقبلية والمحافظة على االستمرار في الخطة

حتى تحقيق األهداف(.عليان وسالمة)45 :.11. ،

ويرى(عطوي)5113،أن كفايات التخطيط تشتمل على العناصر التالية:

 -8تحديد األهداف المطلوب تحقيقها بالجهد الجماعي بأقل التكاليف الممكنة.

 -.رسم السياسات ،أي مجموعة القواعد التي ترشد المرؤوسين في إتمامهم لألعمال.
 -5التنبؤ بما ستكون عليه األحوال في المستقبل ،وتحديد احتياجات العمل من القوى المادية والبشرية.
 -4إقرار االحتياجات ،أي الخطوات التفصيلية التي تتبع في تنفيذ مختلف األعمال.

 -3وضع برامج زمنية تبين األعمال المطلوب القيام بها مرتبة ترتيبا زمنيا(.عطوي)..: .114،
أهمية التخطيط في العملية التربوية:

يعد التخطيط عنص ار أساسيا من عناصر اإلدارة التربوية ،ويأخذ األولوية على جميع العناصر
األخرى ،ألنه مرحلة التفكير التي تسبق البدء بتنفيذ العمل ،والتي تنتهي باتخاذ الق اررات المتعلقة بما
ينبغي عمله ،وكيف يتم العمل ومتي ،ومن سيقوم به؟ وتوجد أنواع عديدة للتخطيط منها :التخطيط

طويل المدى ،والتخطيط قصير المدى ،والتخطيط الجزئي ،والتخطيط الشامل ،والتخطيط المعتمد في
ميدان التربية والتعليم هو "التخطيط التربوي " ،ولتنفيذه ينبغي توافر اإلحصاءات المتنوعة ،والبيانات،
واإلمكانيات المادية ،والبشرية الضرورية ،وهو أكثر أنواع التخطيط شيوعا(.الحديدي.)89 :.119،
ويعتبر التخطيط ضروريا للمدير ،حيث تنبع أهميته كما حددها (الزغبي ).118،فيما يلي:

 -8يساعد في تقليل الغموض والتناقض عند العاملين داخل المؤسسة حيث تصبح عملية التنبؤ
بسلوكهم أسهل.

 -.يقلل من إمكانية إصدار المديرين لق اررات عشوائية فيها ضرر بمصالح المؤسسة.
 -5يساعد في التعامل مع العوامل المفاجئة وغير المتوقعة بكفاءة أكبر.

-4يساعد التخطيط الجيد في تحقيق العمليات اإلدارية األخرى بشكل أفضل(.الزغبي)89. :.118،
ويضيف(عليان وسالمة ).11.،التالي:

 -8تؤدي عملية التخطيط إلى ق اررات تأخذ بعين االعتبار عدة متغيرات ،وهو أمر يعني عدم إهمال
عدة بدائل مهمة.

 -.يساهم التخطيط في منع االرتجال واللجوء للتجربة والخطأ ،مما يؤدي إلى تقليل اإلسراف في
الوقت والنفقات(.عليان وسالمة)46 :.11.،
مبادئ التخطيط:

للتخطيط العديد من المبادئ األساسية العامة :

 -8أولوية التخطيط :فالتخطيط يسبق الوظائف اإلدارية األخرى.
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 -.شمولية التخطيط :فالتخطيط يشمل جميع مجاالت المؤسسة على السواء.
 -5استم اررية التخطيط :لذا فهو عملية مستمرة ودائمة وليس ظرفية.

 -4مرونة التخطيط :يتسم بأنه وظيفة حيوية وغير جامدة تخضع للظروف والمتغيرات المستجدة مما
يتطلب مرونته لتسهيل إجراء التعديل دون التعرض للفشل.

 -3كفاءة وفاعلية التخطيط :حيث ضرورة أن يكون العائد من الخطة يبرر تكاليفها.
 -6مبدأ الوصول نحو الهدف :أي ضرورة أن تكون تفصيالت التخطيط باتجاه تحقيق أهداف
المؤسسة المرسومة(.الشامي ونينو)849 :.118،

وتتمثل كفايات التخطيط في اإلدارة المدرسية كما يوضحها(األغبري )0993،في المجاالت التالية:

 -8اإلعداد للعام الدراسي الجديد ،وتشكيل اللجان الخاصة والتأكد من تجهيزات المبنى المدرسي
وصالحيته.

 -.تحديد أنواع األنشطة واألعمال التي ينبغي تنفيذها لتحقيق األهداف.
 -5اإلدارة الجيدة للوقت وتنظيمه لتنفيذ الخطط.

 -4وضع برامج عمل زمنية للتنفيذ على مدار العام.
 -3وضع لوائح النظام المدرسي مدعمة بوسائل التنفيذ السليمة.

 -6التخطيط لالمتحانات الشهرية والفصلية التي تجري داخل المدرسة.

 -7عمل خطة متكاملة للخدمات الطالبية(صحيا واجتماعيا وثقافيا وفنيا).
 -1التخطيط لتوزيع المناهج الدراسية على شهور السنة.

 -9إعداد خطة لمتابعة الطالب والمدرسين داخل الفصول ورعاية الطالب ذوي اإلعاقات.
 -81التنبؤ بالصعوبات والعقبات والمشكالت المحتمل حدوثها داخل المدرسة.

 -88عمل الجدول المدرسي في بداية كل عام دراسي(.األغبري)8. :8994،

ويضيف(أحمد )5110،مجاالت أخرى لكفايات التخطيط يقوم بها مدير المدرسة وهى:

 -8دعم صالت المدرسة بخرجيها وبالمدارس الواقعة في محيطها من خالل الزيارات المتبادلة.
 -.إشراك المدرسين في وضع خطة تجريبية لتنفيذ بعض االتجاهات الحديثة في السياسة التعليمية
الجديدة.

 -5توزيع الميزانية وتحديد احتياجات المدرسة من السلف للتمويل(.أحمد).9 :.118،

ويمكن الخلوص مما سبق أن التخطيط عملية توقع للمستقبل وبداية أي عمل إداري حيث يتم من
خالله ترتيب األولويات واالستغالل األمثل لإلمكانيات المتاحة وذلك لتحقيق األهداف التعليمية
المنشودة من خالل تحسين المستوى التعليمي ورفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وفق جدول زمني

محدد.
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ثانياً :كفايات التنظيم

يمثل التنظيم الوظيفة اإلدارية الثانية من عمل المدير ،وهو يتضمن تحديد المراحل التي يمر بها
التنفيذ ،وتحديد متطلبات كل مرحلة من هذه المراحل من اإلشراف والرقابة وتعبئة الموارد واختيار

األنشطة المناسبة ،فالتنظيم يمكن اعتباره إطا ار تتحدد فيه األهداف وتتوزع من خالله المسؤوليات
والسلطات واالختصاصات(.شحادة.)85 :.111،

مفهوم التنظيم:

هو تحديد األنشطة والمهام واألدوار الالزمة لتحقيق أهداف المؤسسة ،واسنادها إلى األفراد بما يوائم

مهاراتهم من خالل إيجاد آلية لتنفيذ الخطط(.مصطفي)1 :.113،

ويعرفه(عطوي).114،بأنه :عملية حصر الواجبات الالزمة لتحقيق الهدف وتقسيمها إلى اختصاصات

لإلدارات واألفراد ،وتحديد وتوزيع السلطة والمسؤولية ،وانشاء العالقات لتمكين مجموعة من األفراد من
العمل معا في انسجام وتعاون بأكثر كفاية لتحقيق هدف مشترك(.عطوي).. :.114،

كما يعرفه(سليمان ).118،بأنه :وضع الترتيبات الالزمة ،والوسائل التي يتم بها تنفيذ العمل المدرسي،
وت حقيق األهداف ،وهو عملية تتضمن تقسيم العمل ،وتوزيعه بين وحدات النشاط في المدرسة ،وتحديد
سلطات واختصاصات كل العاملين بها ،وذلك لتفادي الخلط والتكرار والتداخل بينها ،كما يتضمن

إقامة هيكل أو بناء تنظيمي بين العالقات(.سليمان)598 :.118،

أما(بسيسو ).115،فتعرفه بأنه عملية إدارية هامة للمدرسة بغرض تحديد األعمال الالزمة لتحقيق
أهداف المؤسسة وذلك بتكليف األفراد مهام ومسئوليات وتحديد العالقة التنظيمية بينهم وتنسيق الجهود

بطريقة منظمة لضمان سير العملية اإلدارية للحصول على أفضل النتائج بأقل تكلفة وأقل جهد
ووقت(.بسيسو)881 :.115،
مبادئ التنظيم اإلداري:

لضمان نجاح عملية التنظيم المدرسي ال بد أن تتضمن مبادئ يجب أخدها بعين االعتبار وهي
تتلخص فيما يلي:

 -8تحديد أوجه النشاط المطلوب ممارستها لتنفيذ السياسات المحددة والخطط المرسومة التي عن
طريقها يتحقق الهدف المطلوب.

 -.تقسيم وتجميع أوجه النشاط ومجاالته في شكل شعب أو وحدات عمل ،لتحقيق التخصص وتسهيل
اإلشراف.

 -5تحديد وتعريف السلطات التي تمنح لكل مدير أو مشرف ،لضمان حسن أداء العمل.

 -4مدى االستفادة من اللجان ،وكيفية تنسيق جهود اللجان مع وحدات العمل وتجميعها في شكل
مترابط من خالل جهاز تنظيمي واحد.
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 -3تصميم التنظيم بالشكل الذي يحقق األهداف المرسومة إيجابيا مع عدم إهمال الجانب الشخصي
في التنظيم ومشاكل األفراد والعالقات اإلنسانية(.الشامي ونينو)861-867 :.118،

أهمية التنظيم:

تبرز أهمية التنظيم في العملية اإلدارية في أنه:

 -8يقسم العمل بين األفراد العاملين كنتيجة لتحديد االختصاصات.

 -.يحدد أسلوبا نمطيا للعمل ،ويعود ذلك إلى اإلجراءات المفصلة والقواعد التي توجه للعمل اليومي،
ومن ثم يعفي العاملين من محاولة تحديد إجراءات وقواعد العمل في كل حالة.

 -5يوفر نظاما لالتصاالت والمعلومات ،سواء االتصاالت الرسمية أو غير الرسمية.
 -4ينظم طرق االتصاالت الرسمية أفقيا ورأسيا.

 -3ينظم العالقات بين الرئيس والمرؤوسين(.الشامي ونينو)867 :.118،
ويضيف(األغا واألغا )8996،التالي :

 -8يساعد في إيجاد الوسيلة التي تمكن اإلداريين من القيام بمهامهم الوظيفية.
 -.يساعد على تنسيق الجهود أثناء الخدمة(.األغا واألغا.)853 :8996،
ويرى كل من(عليان وسالمة ).11.،أن أهمية التنظيم تكمن في أنه:

 -8ينمي المهارات اإلدارية ويسهم في توفيرها من خالل االستغالل األمثل للموارد البشرية والمادية.

 -.يساعد على االستفادة من األساليب المتطورة في أداء العمل بما يساعد على رفع كفاءة اإلدارة
المدرسية(.عليان وسالمة)91 :.11.،

وتتمثل كفايات التنظيم في اإلدارة المدرسية في الممارسات التالية:

 -8تقدير حجم األعمال الالزمة لتحقيق رسالة المدرسة في النواحي الدراسية والنشاط واإلشراف
والريادة والمجالس المدرسية والشئون اإلدارية والمالية وتقدير ما يلزمها من القوى البشرية.

 -.تحديد المسئوليات المنوطة بكل جهاز من أجهزة المدرسة ،واسناد األعمال المناسبة إلى العاملين
بالمدرسة في كافة المجاالت.

 -5إعداد الجدول المدرسي العام مع مراعاة األسس والشروط المناسبة لكل من الطالب والمعلم،
وترابط المواد ومواعيد حصص التربية الرياضية والدروس العملية بالمعامل.

 -4تنظيم جماعات النشاط من حيث اختيار المشرفين عليها وأعضائها من الطالب طبقا لرغباتهم
وميولهم واستعداداتهم مع تحديد المواعيد واألماكن وتجهيز الخامات والمواد الالزمة لممارسة النشاط.

 -3إعداد جداول زمنية بمواعيد اجتماعات المدرسين ومجلس إدارة المدرسة ومجلس اآلباء.

 -6وضع خطة لتنظيم الملفات والسجالت والدفاتر المالية واالمتحانات ،حتى يسهل متابعتها
ومراجعتها بصورة ميسرة(.أحمد)59 :.118،
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وترى(بسيسو ).115،أن ممارسات كفايات التنظيم في المدرسة تتمثل فيما يلي:

 -8تنظيم الفصول وترتيبها بحيث يسهل توزيع التالميذ عليها بما يتفق واألسس السليمة في التربية
وعلم النفس.

 -.تنظيم وتنفيذ سياسة القبول في المدرسة والتحويالت منها أو إليها أو إعادة الراسبين والنظر في
أحوالهم.

 -5تنظيم وتنفيذ برامج خدمة البيئة وكيفية التعاون مع مؤسسات المجتمع لتحقيق األهداف التعليمية
والتربوية(.بسيسو)888 :.115،

من العرض السابق يتضح أن كفايات التنظيم هي من الكفايات التي ينبغي أن يمتلكها مدير المدرسة
أثناء ممارسته للعمل اإلداري لضمان سير العمل بشكل سلس دون مشاكل ،مما ينتج عن ذلك من
نظام وترتيب منطقي وعالقات تعاونية داخل المدرسة.

ثالثاً :كفايات اتخاذ القرار والقيادة

تعتبر عملية اتخاذ الق اررات محور العملية اإلدارية ،حيث أنها تتخلل جميع العمليات اإلدارية األخرى،
وهي تؤثر وتتأثر باألفراد والجماعات داخل المؤسسة وخارجها.

ومدير المدرسة يجد نفسه إزاء العمل اليومي محتاجا إلى اتخاذ عدة ق اررات تتعلق بالتالميذ والمدرسين
وكل قرار له خلفياته ومدى مشاركة اآلخرين فيه ،وهناك بعض الق اررات التي تتطلب االستشارة من

اآلخرين ،وبالتالي فانه من الضروري أن تكون هناك عالقة بين الوقت الالزم وجدية القرار وسرعة
الحاجة إلى إصداره(.الفقي)..7 :8994،
مفهوم اتخاذ القرار:

هو عمل فكري وموضوعي يسعى إلى اختيار البديل األنسب لحل مشكلة معينة من بين مجموعة من

البدائل المتاحة أمام متخذ القرار ،وذلك بالمفاضلة بينها باستخدام معايير محددة ،وبما يتماشى مع
الظروف الداخلية والخارجية التي تواجه متخذ القرار(.همشري).38 :.111،

وتعرفه(بسيسو ).115،بأنه عبارة عن عملية ذهنية معقدة تتطلب منه قدر أكبر من اإلبداع الشخصي
الختيار بديل من ضمن بدائل مطروحة وتحليل كافة البيانات والمعلومات الستخالص القرار المناسب

لمواجهة المواقف اإلدارية داخل المدرسة(.بسيسو)8.. :.115،

وعرفه(األغا واألغا )8996،بأنه الوسيلة التي يمكن بواسطتها اختيار أفضل السبل بعد دراسة وتفكير

للوصول إلى األهداف المطلوبة ،أي أنه عملية مفاضلة بين مسالك مختلفة بهدف اختيار أنسبها

للوصول إلى الهدف المحدد ،وذلك في ظل الظروف المحيطة(.األغا واألغا)865:8996،

إن الق اررات اإلدارية في مجال اإلدارة المدرسية معقدة للغاية ،كما أن الوصول إلى قرار رشيد يتوقف
على عدد من األسباب أو الشروط ،فإذا صدر قرار معين فإنه ال يمكن التنبؤ بالنتائج التي قد تترتب
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عليه أل ن نتائج فعل معين أو سلسلة من األفعال لن تظهر إال في المستقبل ،األمر الذي يجعل تقييم

القرار تقييما واقعيا مسألة صعبة قد يكتنفها كثير من األخطاء(.أحمد)84. :.118،
أهمية صنع القرار بالنسبة للمؤسسة التربوية:

تشكل عملية اتخاذ القرار واألسلوب الذي يتبناه القائد التربوي في صنعها والوصول إليها العامل
األساسي في نجاحه أو فشله في أدائه وظائفه ومهماته المتنوعة بكفاية وفاعلية فالنجاح في عملية

اتخاذ الق اررات يشكل لحمة التماسك في العالقات اإلنسانية اإليجابية بين القائد التربوي والعاملين معه
وتقود إلى ق اررات سليمة واعية يتعاون الجميع في تنفيذها وترجمتها إلى إجراءات عملية تساهم في

تحقيق أهداف المؤسسة والعاملين فيها والفئات المستهدفة بتلك الق اررات.

وتعد عملية اتخاذ الق اررات واألساليب المتبعة في الوصول إليها أكثر أهمية وخطورة بالنسبة للمؤسسات

التربوية والتعليمية منها بالنسبة لغيرها من المؤسسات حيث تكون خطوط المسؤولية ومصدر الق اررات

أكثر تحديدا ووضوحا كما هي الحال في المؤسسات السياسية أو االقتصادية أو العسكرية .فالق اررات
التي تتخذ في المؤسسات التربوية والتعليمية ينبغي أن تستند إلى المبادئ السيكولوجية والتربوية وأن
تقوم على الشورى والمشاركة الفعلية في جميع خطوات اتخاذها أو صناعتها كي تكون الق اررات من

الجميع وللجميع ومن ثم يتعاون الجميع ويحرصون على حسن تنفيذها وانجاحها إلحداث التطويرات
والتغييرات اإليجابية المنشودة(.صالحة)63 :.181،

ويذكر(أحمد )5110،ممارسات أساسية لكفايات اتخاذ الق ارر وهي:
 -8التعرف على المشكلة والعوامل المسئولة عنها.
 -.تحديد األولويات لمواجهة المشكالت ،ومن سيتخذ القرار.
 -5تشخيص طرق تأثير القرار بالعالقات بين األفراد.
 -4اختيار الطريقة المناسبة التخاذ القرار.

 -3إشراك الطلبة والمعلمين واإلداريين في اتخاذ القرار.

 -6التعرف على المدى الزمني المطلوب وتحديد الوقت المناسب في اتخاذ القرار.
 -7تحديد من سيتحمل النتائج المترتبة على القرار.

 -1متابعة تنفيذ وتحديد مدى فاعلية القرار المتخذ(.أحمد)871 :.118،

وذكر(البوهي )5110،عدة مزايا أخرى تتحقق بمشاركة العاملين في اتخاذ القرار منها:

 -8تضمن الوصول إلى ق اررات أكثر صحة وأبعد عن الخطأ.

 -.تنال قبوال من العاملين في المؤسسة إذ يشعرون أنها منهم ،وليست مفروضة عليهم.
 -5تؤدي إلى تحسين أداء العاملين.

 -4تحقق مزيدا من االقتناع بأهداف المؤسسة والحماسة لتنفيذها والدفاع عنها.
 -3تشكل حاف از قويا للعاملين وتزيد من حبهم ألعمالهم.
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 -6تتيح المجال الكتشاف المزيد من المواهب والقدرات واالستفادة منها.
 -7تمهد السبيل لتدريب أكبر عدد من العاملين.

 -1تشيع جوا من االنفتاح(.البوهي)61 :.118،

واذا كان مدير المدرسة يعتبر المنفذ األول للق اررات التي تصدر إليه من السلطات األعلى ،فإن عملية

التنفيذ تتطلب صنع واتخاذ قرار على المستوى اإلجرائي من جديد ،أي إعادة صياغة القرار الفوقي في
إطار تنفيذي جديد ،يتفق مع طبيعة المؤسسة ليمكن تطبيقه في حدود اإلمكانيات المتاحة والمتغيرات

الطارئة والعوامل والقوى المؤثرة على عملية التنفيذ داخل المدرسة(.العجمي)6. :.111،

ويتضح مما سبق أن عملية اتخاذ القرار ليست بالمهمة السهلة ،وانما هي عملية معقدة وتتطلب قد ار
من العلم والخبرة واألساليب المختلفة لحل المشكالت ،كما أنها تعتمد على قدرة المدير على تحمل

المسؤولية بصفته قائدا إداريا ومشرفا تربويا مقيما في المدرسة.

رابعاً :كفايات االتصال والتواصل

يعتبر االتصال جزءا من حياة اإلنسان يتغير كلما تغيرت بيئة اإلنسان وكلما تغير من حوله ممن
يتفاعل معهم .والواقع أن اإلنسان دائم االتصال مع األفراد الذين يعيشون معه في المجتمع يتصل بهم

ويتصلون به للتعلم واإلفادة والمعلومات والتأثير وما إلى ذلك من األهداف ،ومعنى ذلك أن االتصال
نشاط إنساني له معنى وهدف(.عليان وسالمة)8.5 :.11.،

واإلدارة الناجحة تعتمد على المعلومات والبيانات ،وتتوقف كفاءتها على مدى توافر البيانات الصحيحة
و المعلومات الصادقة وسرعة استخدامها ،حتى ال تفقد أهميتها  ،ويعتبر االتصال وسيلة يمكن من
خاللها نقل المعلومات الالزمة التخاذ ق اررات معينة أو االتصال بين مراكز اتخاذ الق اررات لتنفيذ عمل
أو التخاذ ق اررات أخرى ومن ثم فإن نجاح اإلدارة إلى حد كبير يتوقف على مقدرة المدير على تفهم

األشخاص اآلخرين وعلى مقدرة اآلخرين على تفهمه ،حيث يساعد االتصال الجيد على أداء األعمال

بطريقة أفضل ،كما أن إحداث التغييرات المرغوبة في األداء تعتمد على االتصال
الكفء(.عزب)37 :8999،
مفهوم االتصال

هو تلك العملية الديناميكية التي يؤثر فيها شخص سواء عن قصد منه أو غير قصد على مدركات

شخص آخر من خالل مواد ووسائل مستخدمة بشكل وطرق رمزية(.العجمي)883 :.111،

ويعرف(مصطفى )8999،االتصال بأنه :عملية نقل المعلومات والتعليمات واألوامر والق اررات من

مستوى اإلدارة العليا(مدير المدرسة) إلى مستوى التنفيذ(المعلمين _ اإلداريين_ الطالب) والعكس سواء
بالطريقة غير اللفظية أو الشفهية أو الكتابية وذلك بهدف إحداث تأثير في سلوك أفراد أسرة المدرسة

بما يخدم مصلحة المدرسة ويحقق أهدافها(.مصطفى)859 :8999،
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ويعرفه (الدويك وآخرون )8991،بأنه االحتكاك المباشر وغير المباشر بين المدرسة والمجتمع المحلي

الذي توجد فيه ،واقامة عالقة إيجابية معه(.الدويك وآخرون).47 :8991،

وعرفه(أبو إصبع )8996،بأنه نشاط يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع أو تبادل األفكار أو اآلراء

من شخص أو جماعة إلى أشخاص أو جماعات باستخدام رموز ذات معنى موحد ومفهوم بنفس

الدرجة لدى كل من الطرفين(.أبو إصبع)1 :8996،
أهمية االتصال

تتمثل أهمية االتصال في الجهاز اإلداري المدرسي فيما يلي:

 -8نقل المعلومات والبيانات ،مما يسهم بشكل أو بآخر في اتخاذ الق اررات اإلدارية وحل المشكالت
المدرسية.

 -.االتصال وسيلة فعالة في إحداث التأثير المطلوب على أفراد األجهزة التنفيذية من أجل إنجاز
األهداف المطلوبة.

 -5يساهم في إحكام المتابعة والسيطرة على األعمال التي يمارسها أعضاء المدرسة.

 -4تعد عملية االتصال بين األفراد ضرورة أساسية في توجيه وتغيير السلوك الفردي والجماعي
للعاملين في المدرسة ،كما تعد أحد العوامل المؤثرة في اتجاهاتهم وتوحيد جهودهم المختلفة.

 -3االتصال وسيلة هامة إلبالغ القيادات العليا ،بما تم إنجازه من أهداف ،وما هي المشكالت التي
ظهرت أثناء تنفيذ الخطط اإلدارية والتعليمية واالقتراحات الالزمة لعالج تلك المشكالت.

 -6عملية االتصال داخل المدرسة تحتوي على جانب انفعالي وآخر نفسي مما يكون له أكبر األثر
على المناخ األكاديمي واإلداري في النظام المدرسي(.العجمي)886 :.111،

أهداف االتصال

تتمثل أهداف االتصال المدرسي فيما يلي:

 -8نقل األوامر والتعليمات من القادة إلى المرؤوسين.

 -.توصيل المعلومات والبيانات والتقارير المطلوبة إلى القادة ليتمكنوا من اتخاذ الق اررات الرشيدة.
 -5نقل آراء وأفكار ووجهات نظر المرؤوسين وردود فعلهم تجاه التعليمات الصادرة إلى اإلدارة العليا.

 -4التنسيق بين جهود العاملين في المدرسة بشكل يمكنهم من القيام بأعمالهم ووظائفهم بكفاءة عالية.
 -3تعريف العاملين في المدرسة بما يدور حولهم من أحداث بشكل يمكنهم من مراعاة الظروف
الداخلية والخارجية عند قيامهم بوظائفهم.

 -8إحكام اإلشراف على المرؤوسين ومتابعة أوجه نشاطهم المختلفة ،والتأكد من أن كل تصرف تم
أداؤه في الوقت واألسلوب المحددين له.

 -.رفع الروح المعنوية بين العاملين نتيجة لتوضيح األهداف والغايات التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها
وبيان الخطط والسياسات الالزمة لبلوغ تلك األهداف(.العجمي)889 :.111،
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وسائل االتصال:
توجد عدة وسائل أو أساليب لالتصال لمدير المدرسة ،وقد حددها(العثيمين )8995،فيما يلي:

 -0الوسائل الشفهية :وهي الوسائل لتي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل والمتصل به
شفاهه عن طريق الكلمة المنطوقة ال المكتوبة مثل(المقابالت الشخصية ،والمكالمات الهاتفية ،والندوات
واالجتماعات ،المؤتمرات).

ونظ ار للمهام المباشرة لمدير المدرسة فهو يستخدم ويحتاج هذه الوسائل أكثر من غيرها.

 -5الوسائل الكتابية :وهي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل والمتصل به
عن طريق الكلمة المكتوبة مثل(األنظمة والمنشورات والتقارير والتعاميم والمذكرات والمقترحات
والشكاوى ...الخ)

-4الوسائل غير اللفظية :وهي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل والمتصل به
عن طريق اإلشارات أو اإليماءات والسلوك(تعبي ارت الوجه وحركة العينين واليدين وطريقة الجلوس
...الخ) ،ويطلق عليها أيضا لغة الجسم(.العثيمين).9-.4 :8995،
وتتمثل كفايات االتصال في اإلدارة المدرسية بالممارسات التالية:

 -8االتصال المباشر بين مدير المدرسة والمعلمين واإلداريين والتالميذ وأولياء األمور ،وذلك
باستخدام الندوات والمحاضرات واللجان والمجالس المدرسية.

 -.التعميمات والنشرات التي يصدرها مدير المدرسة للمعلمين واإلداريين والتالميذ.

 -5المجالت والصحف المدرسية التي تستطيع اإلدارة المدرسية نشر ما توده خاللها من توجيهات
وتعليمات.

 -4التقارير التي يرفعها المعلمون إلى اإلدارة المدرسية والتي تتصل بمشكلة تعليمية أو مدرسية معينة.
-3الزيارات الصفية التي يقوم بها المدير للمعلمين داخل الفصول المدرسية(مصطفى)843 :8999،
ولكي يمتلك المدير كفايات االتصال ينبغي عليه أن:

 -8يؤمن بضرورة االتصال باآلخرين.
 -.يمتلك مهارات االتصال.

 -5يوفر قاعدة للبيانات والمعلومات في المدرسة.
 -4يحسن إدارة االجتماعات وجلسات العمل.

 -3يعمل على إزالة معوقات عملية االتصال(.حجي وآخرون)595:8991،

خامساً :كفايات التقويم وتنمية األداء

يعد التقويم التربوي عنص ار رئيسا من عناصر العمل التربوي ،فهو حجر الزاوية إلجراء أي تطوير أو
تجديد تربوي يهدف إلى تحسين عملية التعليم والتعلم ،كما يسهم في الوقوف على فاعلية اإلجراءات
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التي تتم ضمن المؤسسة التربوية ،والتأكد من مدى فاعليتها ،وبيان نقاط القوة والضعف ،مما يسهم في

عمليات التخطيط والتطوير.

والتقويم إحدى العمليات الهامة المرتبطة بأداء العاملين على مختلف مستوياتهم في العمل يقوم على
أساس الفحص الدقيق والتحليل الموضوعي لنتائج العمل ،وهو بمثابة أداة تدريبية تساعد العاملين على

رفع كفايتهم اإلنتاجية وتحسينها كما وكيفا ومعرفة مدى التقدم الذي حققه األفراد في بلوغ األهداف
المرجوة(.العرفي ،ومهدي)47 :8996،
مفهوم التقويم

هو عملية مستمرة وال تقف عند مجرد إعطاء درجة أو تقدير ،وانما ترتبط بإصدار أحكام على ضوء
أهداف أو معايير محددة(.حبيب)9 :.11.،

ويعرفه(الوكيل ) .113،بأنه :العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو الفشل في

تحقيق األهداف العامة ،وكذلك نقاط القوة والضعف به حتى يمكن تحقيق األهداف المنشودة بأحسن

صورة ممكنة(.الوكيل)86. :.113،

وتعرفه(مجيد ).188،أنه :الحكم الكيفي الوصفي على الدرجة ممثال في التقدير النوعي لألداء ،وهذا
الحكم يفيد في اتخاذ قرار معين بشأن الدرجة أو اقتراح إجراء مناسب له(.مجيد).3 :.188،

وترى(الحريري ).117،أنه :عملية إصالح وتعديل يتم من خاللها تشخيص جوانب القصور ووصف

العالج الالزم لتعديل جوانب الضعف ،وهو العملية التي يتم من خاللها اكتشاف مواطن القوة في
العملية التربوية وتعزيزها ،والتقويم عملية مستمرة شاملة لكل العناصر التي تتداخل وتتشابك فيما بينها

لكل أركان العملية التربوية وذلك بغية تحقيق األهداف المرجوة(.الحريري)8.:.117،

أهمية التقويم

 -8يتيح فرصة لمراجعة األهداف المرسومة ،وادخال تعديالت عليها لتصير أكثر واقعية ،حتى يمكن
الوصول إليها.

 -.يشخص ما يقابل التعليم من عقبات ومشكالت ،وما يترتب على ذلك من عقبات والوقوف على
أسباب هذا القصور ،وتلك المشكالت.

 -5يساعد على توجيه الجهود نحو تحسين التعليم عن طريق عالج المشكالت التي تقابله ،وتدعيم
الجوانب اإليجابية في العملية التعليمية(.حجي)864: 8991،
وترى(دروزة ).115،أن لكفايات التقويم أهمية كبرى كونها:

 -8تمد المسئولين اإلداريين بمعلومات وبيانات حول مستوى العاملين والمعلمين والبرامج التي
يحتاجونها لالرتقاء بمستوى األداء لديهم ،وتمدهم أيضا بالمعلومات الوافية حول مدى نجاح إدارتهم،
وما هي الثغرات الموجودة فيها وكيفية إصالحها.
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 -.تبين لهم االحتياجات الالزمة للمؤسسة التعليمية ،واإلصالحات المطلوبة في المبنى المدرسي

والمرافق التي يجب إضافتها والتجهيزات والمواد التي تحتاجها المدرسة ،إضافة إلى تلك التي تحتاج

إلى صيانة أو إتالف(.دروزة)41-57:.115،

كما حددت(أبو لبدة ).188،أهمية تقويم مديري المدارس في النقاط التالية:

 -8تعتبر عملية تقويم مديري المدارس عملية مهمة وضرورية لجميع المهتمين في العملية التربوية
فهي تقدم المعلومات الضرورية لمديري المدارس وألولياء األمور وللجهات المسؤولة.

 -.تمد المديرين بمعلومات وافية حول مدى نجاح إدارتهم وما هي الثغرات الموجودة فيها وكيفية
إصالحها.

 -5تشخص الصعوبات التي يواجهها مديرو المدارس وتقدم الحلول المناسبة.

 -4تمد الجهات المسؤولة بمعلومات وبيانات حول مستوى مديري المدارس والبرامج التي يحتاجونها
للتصعيد من مستوى األداء لديهم ،وتمدهم أيضا بالمعلومات الوافية حول مدى نجاح إدارتهم ،وما هي
الثغرات الموجودة فيها وكيفية إصالحها.

 -3إعداد قاعدة بيانات يستفاد منها في تطوير أداء مديري المدارس ،وبالتالي تطوير العملية
التعليمية(.أبولبدة)84 :.188،

أهداف التقويم

يحدد(األغبري ).111،أهداف تقويم اإلدارة المدرسية فيما يلي:
 -8التأكد من مدى تحقيق المدرسة ألهدافها الخاصة بالعملية التعليمية بكافة جوانبها.

 -.جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشكالت والصعوبات التي تواجه المدرسة وتحليل تلك
البيانات والمعلومات من أجل تشخيص المشكالت وايجاد الحلول الالزمة لها.

 -5تحسين مستوى أداء العملية التعليمية عن طريق تقديم المقترحات والحلول الالزمة.

 -4متابعة الحلول المقترحة للتأكد من مدى التحسن الذي ط أر على مستوى المدرسة والتالميذ بما يقود
إلى تحقيق األهداف المرسومة(.األغبري)4.8:.111،

وتضيف(الحريري ).117،أهدافا أخرى لكفايات تقويم اإلدارة المدرسية منها:

 -8تحديد أسلوب القيادة لمدير المدرسة.

 -.تحديد مدى توفر الصفات النفسية والعقلية للقائد الناجح.

 -5تحديد مدى كفاءة اإلدارة المدرسية في العمليات اإلدارية ،وتوفير اإلمكانات المساعدة على خلق
المناخ المناسب لإلنتاج والداعي إلى التطوير المستمر وتوطيد عالقة المدرسة بالمجتمع.

 -4تحديد مسؤوليات ودور المشرف التربوي في رفع مستوى أداء المدرسة(.الحريري)875:.117،
ويضيف(الطعاني ).113،األهداف التالية:

 -8تحديد حاجات العاملين من تدريب وتطوير.
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 -.تحديد األفراد الذين يمكن ترقيتهم في المستقبل إلى مناصب أعلى.
 -5تحديد الحوافز الممنوحة وقيمتها.

 -4مساءلة القائمين على البرامج التربوية في ضوء نتائج التقويم(.الطعاني)875: .113،
وتتضمن كفايات التقويم كما ذكرها(نتيل )5111،في الممارسات التالية:

 -8تقويم عمل المعلمين خالل العام الدراسي.

 -.القيام بتقويم مردود الزيارات الصفية للمعلمين.
 -5تقويم عمل آذن المدرسة.

 -4تقويم الخطط العالجية الموضوعة والتي نفذت في المدرسة.
 -3تقويم االختبارات المدرسية ونتائجها.

 -6تقويم األعمال الكتابية للمعلمين وللطالب.

 -7تقويم عمل اللجان المدرسية المختلفة ولجان المواد الدراسية.
 -1تقويم أوجه النشاط المنهجي الالصفي وبرامجها.
 -9تقويم طرق إعداد المعلمين وتنفيذها.

 -81تقويم العالقات اإلنسانية في المجتمع المدرسي.

 -88تقويم فاعلية الوسائل التعليمية العلمية في المدرسة.

 -8.تقويم الممارسات التعليمية تقويما ذاتيا(.نتيل)818 :.117،
يتضح مما سبق أن كفايات التقويم من الكفايات األساسية التي يقوم بها مدير المدرسة ،وذلك للوقوف
على ما تم تحقيقه من األهداف وما لم يتم تحقيقه ،وتدعيم الجوانب اإليجابية حتى يمكن تغيير ما

يحتاج إلى التغيير وتجنب السلبيات في الخطة الجديدة.

مهارات مدير المدرسة

إن نجاح القائد التربوي في المدرسة يتطلب توافر مجموعة من المها ارت األساسية ،وهذه المهارات

قسمها(العمايرة )5105،إلى أربعة أقسام وهي كما يلي:
 -8المهارات الذاتية(الشخصية)
 -.المهارات اإلنسانية

 -5المهارات اإلدراكية(التصورية)
 -4المهارات الفنية(المهنية)
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والشكل التالي رقم ( )4يوضح أقسام المهارات

المصدر  :الباحث
أوالً :المهارات الذاتية (الشخصية)

تلعب شخصية المدير دو ار هاما في ممارسته لمهامه القيادية واإلدارية حيث أن صفاته الشخصية

لها أثر كبير في تحديد استجابات واتجاهات المعلمين لنواحي النشاط اإلشرافي ،والصفات الشخصية
هي مجموعة من الصفات الجسمية واالنفعالية للفرد ،وتؤثر هذه الخصائص منفردة أو مجتمعة في

سلوك أو تصرفات الفرد كما أنها تؤثر بال شك في ردود فعل اآلخرين.

وتتمثل المهارات الذاتية في الصحة السليمة بدنيا ونفسيا  ،فالمدير يحتاج إلى بذل جهد كبير ،ومركز
وشاق ،وهذا يحتاج إلى صحة جيدة ونفسية سليمة ،كما أن المهارات الذاتية تتمثل في قوة الشخصية،
والطالقة اللفظية ،والحيوية والنشاط ،والسلوك الحسن ،والعدالة في التعامل مع اآلخرين ،والبعد عن

التحيز والمحاباة  ،والترفع عن سوء الظن باآلخرين ،وتشمل أيضا القدرة على اإلبداع ،والمبادرة،

واالتزان ،وحسن التصرف في المواقف الحرجة ،وباإلضافة إلى هذا كله ،فإنه يتوجب على المدير أن

يتمتع بقدرات عقلية كالذكاء والتصور والتنبؤ والقدرة على التحليل والربط واالستنتاج وسرعة البديهة.

والصفات الشخصية لمدير المدرسة تنعكس عادة على العاملين والتالميذ ،فهم يكتسبون من شخصيته

الكثير فيما إذا كانت شخصية فذة ،ذلك ألنه القدوة الحسنة ،ويفترض أن يمتلك مهارة ذاتية
عالية(.العمايرة .)97 :.18.،

وقد أورد (بلقيس )8991،مجموعة من السمات الشخصية التي يري وجوب توافرها في القائد التربوي

وهي:

 -0النشاط :إن الشخصية القيادية تحتاج إلي الكثير من النشاط للتعرف الي الجماعة التي تتولى
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قيادتها ،ودراسة ديناميكيتها ،والطرائق التي تتعامل وتتفاعل بها وتحديد المشكالت التي تتطلب اهتماما
عاجال وتحليلها ومعالجتها ،حفاظا على تماسك الجماعة وروحها المعنوية.

 -5الصبر والمثابرة :يجب أن تتميز شخصية القائد بالصبر والمثابرة وعدم اليأس عند مجابهة
المشكالت التي يصعب حلها.

 -4القدرة على اإلثارة واإلقناع :وتعني ثقة المدير بنفسه وقدرته علي كسب احترام اآلخرين على
أساس من الجدية والتفاني في خدمة الجماعة ،والثقة بالنفس أمر مهم بالنسبة للمدير ألن من ال يثق

بنفسه يفشل في غرس اإليمان والثقة في اآلخرين.

 -3الفهم :يجب أن يكون المدير فاهما وعارفا لكل األمور القائم على إدارتها ،وأهم شيء هو أن يفهم
من يعمل معه من المرؤوسين ،وحالة الفهم هذه هي التي تخلق المقدرة على اإلثارة واإلقناع.

 -2االتصاف بروح المبادرة أو المبادأة :وهي القدرة على الخلق واالبداع ،وهي تعني أن يكون
مصد ار لكل األفكار الجديدة والمفيدة(.بلقيس)9 :8991،
ويمكن الخلوص مما سبق أن المهارات الذاتية تعني السمات والقدرات والقيم الذي يتبناها مدير المدرسة
قادر علي قيادة العاملين وتوجيههم بصفاته وسماته الشخصية المناسبة والتي تمثل
ا
بحيث يكون
سلوكيات يحتذى بها ونموذج يقتدى به ،وتتمثل في النشاط والصبر واإلقناع والفهم وحسن التصرف

في المواقف المختلفة .

ثانياً :المهارات اإلنسانية

وتعني قدرة القائد على التعامل مع مرؤوسيه وتنسيق جهودهم وخلق روح العمل الجماعي بينهم،

ويتطلب ذلك وجود الفهم المتبادل بينه وبينهم ومعرفته آلرائهم وميولهم واتجاهاتهم ،وهذه المهارة تعكس
قدرة القائد على التعامل مع األفراد وهي أكثر صعوبة من المهارة الفنية التي تعكس رغبة القائد في

التعامل مع األشياء ألن ما يدخل في مجال العالقات اإلنسانية هو أكثر تعقيدا وتنوعا من المجاالت
الفنية وأن التعامل مع األفراد أكثر صعوبة من التعامل مع األشياء.

ويرتبط بهذه المهارة مجموعة من السمات األساسية منها االستقامة وتكامل الشخصية  :وتعني هذه

السمة توافر االنسجام واالتزان في سلوك القائد سواء في شؤونه العامة أو الخاصة ،كما تعنى أن يكون
القائد رقيبا على نفسه لتحقيق التكامل الالزم في سلوكه وأخالقه ،فالشخصية المتكاملة تتطلب توافر

سمات األمانة ،اإلخالص ،الخلق الطيب .واالستقامة ال تعني احترام األنظمة فقط ولكنها تعني أيضا

سالمة النهج والهدف والتطلع إلى المثل العليا وأن يكون القائد قدوة حسنة لمرؤوسيه ،كما أن األمانة
واإلخالص والخلق الطيب تساعد القائد على خلق الثقة بقيادته لدى مرؤوسيه واالطمئنان إلى أن

مصالحهم مصونة لديه(.عدس وآخرون)7 :8917،

وتتطلب المهارات اإلنسانية أن يكون القائد قاد ار على بناء عالقات طيبة مع مرؤوسيه ،وادراكه الواعي

لميول واتجاهات مرؤوسيه ،وفهمه لمشاعر مرؤوسيه وثقته بهم ،وتقبله القتراحات مرؤوسيه وانتقاداتهم
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البناءة ،وافساح المجال لمرؤوسيه إلظهار روح االبتكار لديهم ،وتوفير االطمئنان وتلبية طلباتهم
واشباع حاجاتهم(.العمايرة)815 :.18.،

وقد قسم(األغا ).111،المهارات اإلنسانية إلى عدة مهارات ،وهي:

 -0مهارة االتصال والتواصل :وهي قدرة مدير المدرسة كقائد تربوي على االتصال الفعال ،والتي
تتطلب التعاون والتواصل والتنسيق المتسمر واالحترام المتبادل بين المدير والمعلمين ،والتي تسهم في
ت حقيق أهداف المدرسة ،فاالتصال الفعال بين المدير ومعلميه يرفع الروح المعنوية لديهم وينمي روح
الفريق ،ويقوي الشعور باالنتماء الي العمل المدرسي واالندماج فيه.

 -5إقامة العالقات مع اآلخرين :يقيم مدير المدرسة عالقات واتصاالت فاعلة مع كافة أطراف العمل
المدرسي ،من المسؤولين وأولياء األمور والمعلمين حتى يحصل علي أقصي درجة من تعاونهم،
وتحقيق األهداف المرغوبة وتجنب عرقلة الجهود ،وان إقامة العالقات مع المعلمين تزيد من قوة مدير

المدرسة في اتخاذ الق اررات ،وتساعد في فهم احتياجاتهم واالستماع الي آرائهم ومقترحاتهم واالستعداد

لمشاركتهم الوجدانية.

 -4بناء فريق العمل :تظهر مهارات مدير المدرسة اإلنسانية في قدرته على تنظيم المعلمين والعاملين
تحت قيادته في شكل مجموعات عمل أو فرق متعاونة ،وتتمثل قدرة القائد في تكوين فريق العمل من

الذين يتميزون بالكفاءة والمسؤولية واإلبداع وفرق العمل مفيدة وضرورية في أكثر األحيان متى أُحسن
اختيار أعضائها ،وحددت بشكل دقيق مهامها ومسؤولياتها وصالحياتها واتصاالتها والزمن الالزم ألداء

مهماتها.

 -3تقدير اآلخرين :ويظهر ذلك من خالل تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ،ومساندته للمعلمين
وتفويض الصالحيات إلى بعض األفراد ،وتدريبهم على القيادة وتحمل المسؤولية ،ومشاركتهم في صنع
القرار وتعاونهم ومساهمتهم معه في نجاح المدرسة وتحقيق أهدافها(.األغا)79 -77 :.111،

وتعتبر المهارات اإلنسانية من أكثر المهارات أهمية خاصة أنها تظهر السلوك الحسن لمدير المدرسة
في التعامل مع العاملين والطلبة من خالل تفهمه لسلوكهم وتلبية احتياجاتهم وحل مشكالتهم ،وتساهم

في إيجاد ثقافة تنظيمية مناسبة.

ثالثاً :المهارات اإلدراكية (التصورية)

وهي التي تتعلق بقدرة المدير وكفاءته في رؤية تنظيم مدرسته ،وفهمه للترابط بين أجزائه ونشاطاته،
وأثر التغييرات التي قد تحدث في أي جزء منه على بقية أجزائه ،وقدرته على تصور وفهم عالقة

الموظف بالمؤسسة ،وعالقة المؤسسة ككل بالمجتمع الذي توجد فيه.

والمهارات اإلدراكية تعني كذلك قدرة المدير على التفكير الجاد بكل المتغيرات والمستجدات ووضع

التصور المناسب لمواجهتها ،والقدرة على التنبؤ بالفرص التي يمكن أن تساعد في تعزيز مستوى

المؤسسة المدرسية في جميع الحاالت.
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وهذه المهارة من المهارات العليا وتبدو أهميتها من خالل كون القائد يعتمد عليها في توظيف مهارته

اإلنسانية ،كما أن توفرها لدى القائد ينعكس على سلوك مرؤوسيه ،ويطبع تصرفاتهم بطابع يتميز
باإلبداع كما أنها تخلق منهم مجموعة متعاونة(.عابدين)98 :.118،

وترى(الحريري وآخرون ).117،بأن المهارات اإلدراكية تتمثل في:

 -8إلمام مدير المدرسة بما توصل إليه علم النفس من نتائج أساسية تتعلق بالطبيعة اإلنسانية،
ومراحل النمو ،وسيكولوجية التعلم التي تقوم عليها طرق التدريس وتنظيمات المناهج الدراسية.

 -.امتالك مدير المدرسة خلفية جيدة بالعلوم االجتماعية لفهم المدرسة والمجتمع المدرسي كنظام
اجتماعي ،وبصفة خاصة علم االجتماع التنظيمي وسلوك الناشئة الذي سيساعد على تفهم المشكالت

المختلفة والتعامل معها.

 -5إلمام مدير المدرسة إلماما تاما بالبرامج التعليمية واألنشطة المصاحبة التي تقدمها المدرسة.
 -4قدرة مدير المدرسة على تطوير برامج المدرسة وذلك بتحديد مواطن الضعف والقوة في تلك
البرامج ،وتحديد االحتياجات الجديدة لتطويرها.

 -3قدرة مدير المدرسة على اإلشراف الفعلي على ما يدور داخل حجرات الدراسة وتقديم التوجيهات
الالزمة.

 -6تمتع مدير المدرسة بالقدرة على االستفادة القصوى من الخدمات االجتماعية المعنية مثل تلك التي
تقدم بواسطة أمناء المكتبات ،واإلخصائيين االجتماعيين ،ورجال الصحة المدرسية.

 -7قدرة المدير على تقديم العون للمعلمين الجدد ،وتوجيههم.

 -1قدرة مدير المدرسة على حماية القيم األخالقية المثالية وأن تتحقق وفقا لما يتمتع به من عالقة
طيبة ومباشرة بالمعلمين والتالميذ.

 -9امتالك مدير المدرسة خلفية ثقافية واجتماعية تمكنه من فهم األنظمة االجتماعية المحلية،
وتساعده في أداء دوره القيادي داخل المجتمع المحلي.

 -81القدرة على تشجيع العمل التعاوني ،وتشكيل فرق عمل ،وتفويض السلطة.
 -88امتالك مدير المدرسة المهارات االجتماعية الكافية التي تساعده على القيام بدور الوسيط بين
القوى المختلفة التي تؤثر في عمل المدرسة ،وذلك لصالح تحقيق أهداف المدرسة.

 -8.القدرة على البحث واالستقصاء للمستجدات التربوية واإلدارية التي تحقق الفائدة المدرسية.
 -85القدرة على تشكيل فرق عمل من التالميذ لخدمة العملية التربوية وتدريبهم على القيادة.

 -84القدرة على التعرف إلى مشكالت األفراد والجماعات داخل المجتمع المحلي ومجلس أولياء
األمور واحتياجاتهم( .الحريري وآخرون)89.-891 :.117،

ومن المهارات التي ينبغي أن يمتلكها القائد التربوي والتي تتعلق بالمهارة اإلدراكية ما يلي:
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 -8اإللمام الجيد بأبعاد ونماذج العملية التعليمية والتربوية المختلفة من مدخالت ومخرجات وعالقاتها
ببعض.

 -.اإلدراك الجيد والتصور األفضل لآلراء والمبادئ والقواعد والنظريات التربوية من جهة ،وعناصر
العملية اإلدارية من جهة أخرى والعالقة االرتباطية فيما بينها.

 -5القدرة التحليلية المرتفعة في مجال اإلحصاءات الكمية ،وفي استنتاج المؤشرات الدالة على مدى
الكفاية الداخلية والخارجية للعملية التعلمية.

 -4أن يمتلك ملكة الخيال اإلبداعي ليستطيع تكوين فكرة سليمة ورؤية متكاملة عن المدرسة التي
يديرها(.دياب.)891 :.118،

ويتضح مما سبق أن المهارات اإلدراكية(التصورية) متطلب أساسي لنجاح عمليات التخطيط المدرسي

بأنواعه خاصة أنها تتطلب رؤية شمولية للعملية التعليمية بجميع عناصرها والعناصر المؤثرة فيها،
وتحديد الفرص والتهديدات ،وهى ضرورية لعمل مدير المدرسة كونها تعينه على االطالع باألنظمة

االجتماعية والمبادئ التربوية واإلدارية.

رابعاً :المهارات الفنية (المهنية)

وتشير إلي معرفة المدير المتعمقة بمتطلبات مهنته ،ويكتسبها المدير عن طريق الخبرة والتأهيل وهو
على رأس عمله أو قبل التحاقه بالوظيفة(.العجمي)74 :.111،

وتتعلق هذه المهارات بقدرة المدير علي أداء عمله ،واإللمام بجوانبه الفنية ،وتفهم األنظمة واإلجراءات

واللوائح واإللمام بأعمال المرؤوسين(.البيالوي وآخرون).18 :.111،

والمهارات الفنية تتعلق باألساليب والطرائق التي يستخدمها المدير أثناء ممارسته لعمله ومعالجته

للمواقف التي يصادفها ،وتتطلب توافر قدر ضروري من المعلومات واألصول العلمية والفنية التي

يتطلبها نجاح العمل اإلداري ،وهكذا فهي ترتبط بالجانب العلمي في اإلدارة ،وما يستند إليه من حقائق
ومفاهيم وأصول علمية ،ويمكن الحصول على هذه المهارة بالدراسة والخبرة والتدريب.

ومن أهم الخصائص المميزة للمهارة الفنية :

 -8أنها أكثر تحديدا من المهارات األخرى أي أنه يمكن التحقق من توافرها لدى القائد بسهولة ألنها
واضحة أثناء أدائه لعمله .

 -.أنها تتميز بالمعرفة الفنية العالية والمقدرة على التحليل وعلى تبسيط اإلجراءات المتبعة في
استخدام األدوات والوسائل الفنية الالزمة إلنجاز العمل.

 -5أنها مألوفة أكثر من غيرها لكونها أصبحت مألوفة في اإلدارة الحديثة وفي عصر التخصص.
 -4هي أسهل في اكتسابها وتنميتها من المهارات األخرى(.العمايرة)814 :.18.،

ويرى (عدس وآخرون )8917،أن مدير المدرسة كقائد تربوي البد من امتالكه مجموعة من السمات

المرتبطة بالمهارات الفنية وهي:
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أوالً :القدرة على تحمل المسؤولية وترتبط بثقة القائد في نفسه ،وقدرته على إنجاز ما يكلف به،

وتحمل مسؤولية الق اررات التي يتخذها واألعمال التي يقوم بها ،عدم التهرب من المسؤولية والقائها على

اآلخرين ،توفر مستوى معين من الطموح يدفعه لتحمل المسؤولية.

ثانياً :الفهم العميق والشامل لألمور وتتضمن بأن يكون القائد ملما بالمعارف اإلنسانية وأن يكون ثريا
بثقافته ،واإلحاطة الشاملة باألمور ال تعني أن يكون القائد متخصصا في كل العلوم لكن عليه أن

يعرف شيئا من هذه العلوم وفوائدها ،وتعتبر الخبرة السابقة ضرورية للقائد ألن النجاح السابق يؤدي

إلى الثقة بالنفس كما يؤدي إلى السمعة الحسنة التي تعتبر ضرورية لكسب ثقة اآلخرين.

ثالثاً :الحزم وهو أن يكون القائد حازما وأوامره قاطعة مع المهارة في التوفيق بين الحزم من ناحية
ومراعاة شعور مرؤوسيه من ناحية أخرى ،وتتطلب هذه السمة توفر القدرة لدى القائد على التقرير
والتنفيذ والقدرة على الحكم الصائب .

رابعاً :اإليمان بالهدف وبإمكانية تحقيقه

إيمان القائد بالهدف من السمات الضرورية لنجاحه ألن مثل هذا اإليمان يمكن القائد من القدرة على

إقناع مرؤوسيه بضرورة تحقيق الهدف(.عدس وآخرون)56 :8917،
ومن األعمال التي يقوم بها مدير المدرسة وتتطلب مهارة فنية :

رسم السياسات العامة للمدرسة ،التخطيط للعملية التعليمية ،العمل على تطوير المعلمين مهنيا،

العمل على نمو التالميذ من جميع الجوانب ،إعداد الجدول المدرسي ،إعداد الميزانية السنوية

للمدرسة ،تنظيم االجتماعات بالمعلمين ،توزيع األعمال والمسؤوليات على المعلمين والموظفين ،تقويم
أداء المعلمين والموظفين ،تطوير المنهج المدرسي(.مرسي)836 :8911،

ويمكن القول أن المهارات اإلنسانية أكثر صعوبة من المهارات الفنية ،ألنها تتعامل مع العنصر

البشرى صاحب السلوك المعقد الذي يصعب فهمه ،في حين تتعامل المهارة الفنية مع األشياء ،كما
تتعلق المهارات اإلنسانية بالطريقة واألسلوب الذي يستطيع به المدير التعامل بنجاح مع اآلخرين ،ولذا

فإن مهارات التعامل والتفاعل مع اآلخرين ذات أهمية بالغة لكل المديرين ،وتعتمد اعتمادا كليا على

كيفية االتصال مع اآلخرين والتأثير فيهم وقيادتهم ودفعهم للعمل وتوجيههم والعمل على إيجاد بناء قوى
منسجم متكامل مع العنصر البشري الذي يتعامل معه.

وترتبط المهارات الفنية بالتطوير المهني والتدريب لمديري المدارس ،حيث يتم إعدادهم إعدادا أكاديميا

وعلميا يمكنهم من امتالك مهارات فنية قادرة على تنفيذ األعمال في الميدان المدرسي.

من العرض السابق للمهارات التي يجب أن تتوافر لدى مدير المدرسة يتضح أهميتها وضرورتها

واكتساب المدير لمفرداتها النعكاسها على أدائه لعمله وممارساته خاصة أننا نعيش عصر تغيرات

متسارعة ،وتحديات مفروضة تشمل كافة المجاالت ومشكالت متداخلة من جميع النواحي ،وبامتالكها

يتمكن المدير من الوصول إلدارة ناجحة مثمرة تسير بمؤسسته لبر األمان.
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الصعوبات التي تواجه اإلدارة المدرسية:

ال شك أن هناك مجموعة من المعيقات والصعوبات التي تحد من تحقيق اإلدارة المدرسية ألهدافها

ومنها ما يلي:

 -8صعوبات ذات صلة مباشرة بالعملية التدريسية أو التعليمية وتتمثل في النقص في المدرسين،
وانخفاض مستوي بعضهم ،وتنوع سلوكياتهم ،ووجود بعض الطالب الشواذ ،وتفشي الدروس

الخصوصية ،وعدم توفر اإلمكانات المادية ،وعدم استقرار الجدول المدرسي نتيجة تنقالت
المدرسين أو نقصهم.

 -.صعوبة توفيق مدير المدرسة بين النواحي اإلدارية والنواحي اإلشرافية المهنية الفنية لكثرة األعباء
اإلدارية.

 -5صعوبات العمل وتتمثل في تجاوز نسبة القبول ،وتجاوز كثافة الفصول المناسبة ،والمشكالت
السلوكية للطالب وغيرها(.الفقي)897:8994،

وقد حدد(الصالحي )8991،عددا من العوامل التي تعيق مدير المدرسة عن القيام بدوره كقائد تربوي

وهي:

 -8عدم وجود خطة قومية شاملة لتطوير النظام التعليمي في ضوء خطط التنمية الشاملة.
 -.نقص اإلمكانات المادية بسبب الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 -5ضعف العالقة بين اإلدارة التربوية والمجتمع المحلي.
 -4االهتمام بالكم واهمال الكيف عند إعداد المعلمين.
 -3اتباع أسلوب المركزية في اإلدارة بشكل عام.

 -6فرض سياسة الترفيع اآللي للطالب في مراحل التعليم األساسي.
 -7مقاومة بعض المديرين للتغير والتطوير اإلداري والتعصب بالرأي.

 -1عدم قيام بعض اإلداريين التربويين بإنجاز مهامهم اإلدارية بفاعلية.
 -9ضعف بعض اإلداريين التربويين في استخدام األساليب اإلدارية الحديثة التي تعتمد على التخطيط
بأسلوب علمي وادخال التكنولوجيات اإلدارية.

 -1سرعة التقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي في هذا العصر(.الصالحي)889 :8991،

ويرى عابدين( )5110أن اإلدارة المدرسية في فلسطين تواجه صعوبات ومعوقات أبرزها :

 -8حاجة اإلدارة المدرسية إلى اإلعداد والتأهيل وارتباطها بميادين واسعة يحتاج المدير إلى اإللمام بها
والتعرف عليها.

مهارت دقيقة في التنظيم
ا
 -.حاجتها إلى التوفيق بين المهام اإلدارية والفنية وما يتطلب ذلك من
والتفويض وادارة الوقت.
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 -5ضرورة متابعة الدراسات واألبحاث النفسية والتربوية لتحقيق النمو الشخصي للمدير ،ولتوجيه

المرؤوسين ومساعدتهم على النمو الشخصي والمهني أيضا ،وان كثرة تلك الدراسات من جهة ،وسرعة
التغيرات المجتمعية من جهة أخرى تزيدان من صعوبة األمر وتعقيده أمام المدير.

 -4حاجتها إلى كثير من سعة الصدر والحلم والحزم في معالجة أمور الطلبة والمرؤوسين وفي
التعامل مع أفراد المجتمع.

 -3كثرة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المدرسة ،بل التربية عموما ،وما يتطلبه ذلك من
تعاون مع المؤسسات غير التعليمية ونظم المجتمع األخرى(.عابدين).38 :.118،

وعليه فالبد من توافر مدير مدرسة متميز ومتمايز ،مؤهال تأهيال مناسبا ،يحمل من الصفات

والخصائص القادرة على مواجهة جميع الصعوبات والمعيقات التي تواجهه ،وحلها بالطرق العلمية

الصحيحة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أوالً  :الدراسات العربية

ثانياً  :الدراسات األجنبية

ثالثاً  :التعقيب على الدراسات السابقة
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أوالً :الدراسات العربية

 -0دراسة(الزهراني )5104،بعنوان ":الكفايات المهنية لقيادة التغيير لدى مديرات مدارس التعليم

العام الحكومي بمكة المكرمة "

هدفت التعرف إلى مدى توافر الكفايات المهنية لقيادة التغيير لدى مديرات مدارس التعليم العام
الحكومي بمكة المكرمة من وجهة نظر عينة الدراسة ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة

إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي ،وكانت أداة الدراسة
االستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من()81مشرفة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية ،و( )5.3معلمة،
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :

 -8وجود نسبة متوسطة من الكفايات المهنية لقيادة التغيير لدى مديرات مدارس التعليم العام الحكومي
بمكة المكرمة .

 -.ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في أبعاد المحور األول تعزى
لمتغير(المسمى الوظيفي– المؤهل العلمي– سنوات الخدمة) .

 -5توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في أبعاد المحور األول تعزى
لمتغير المرحلة الدراسية .
أهم توصيات الدراسة :

 -إعداد خطة شاملة لتدريب جميع مديرات المدارس على أساس الكفايات المهنية وفق االحتياجات.

 -5دراسة(الصاعدي )5104،بعنوان ":درجة فاعلية برامج التدريب أثناء الخدمة للمديرات في
المدارس المتوسطة للبنات في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهن "

هدفت الكشف عن درجة فاعلية برامج التدريب أثناء الخدمة للمديرات في المدارس المتوسطة للبنات

في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهن ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا

لمتغيرات الدراسة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة
من( )43فقرة ،وكانت عينة الدراسة هي نفس مجتمع الدراسة من جميع مديرات المدارس المتوسطة
للبنات في مدينة مكة المكرمة ،بلغ عددهن()66مديرة مدرسة ،وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج
أبرزها :

 -8درجة فاعلية برامج التدريب أثناء الخدمة جاءت بدرجة مرتفعة .

 -.مجال فاعلية اإلعداد والتخطيط لبرامج التدريب جاء في الترتيب األول وبدرجة فاعلية مرتفعة ،يليه
في الترتيب الثاني مجال فاعلية محتوى برنامج التدريب وبدرجة فاعلية مرتفعة ،وفي الترتيب الثالث

جاء مجال فاعلية متابعة وتقويم نتائج التدريب .

 -5ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغير(المؤهل العلمي–
عدد الدورات) ،بينما توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير(سنوات الخدمة) لصالح 81سنوات فأكثر
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أهم توصيات الدراسة :

ضرورة متابعة وتقويم نتائج التدريب الذي تخضع له المديرات ،واالهتمام بإجراء تقييم قبلي وبعدي
لبرامج التدريب أثناء الخدمة كي يتم تحديد أوجه االستفادة من تلك البرامج التدريبية ،وتضمين البرامج

التدريبية لمواقف تعليمية حقيقية تعتمد على التطبيق العملي .

 -4دراسة(الفار )5104،بعنوان ":درجة توافر الكفايات اإلدارية وكفايات القيادة التحويلية لدى
مديري المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين "

هدفت تحديد الكفايات اإلدارية لمديري المدارس في ضوء احتياجاتهم التدريبية ،وكفايات القيادة
التحويلية وقياس فاعليته ،واستخدمت الباحثة المنهج المسحي ،وكانت أداة الدراسة استبانتين األولي

(الكفايات اإلدارية) وبلغ عدد فقراتها( )56فقرة ،والثانية(كفايات القيادة التحويلية) وبلغ عدد فقراتها
( )17فقرة ،وتكون مجتمع الدراسة من( )664مدي ار ومديرة ،ومن( )86مدير ومديرة تربية ،ومن ()86
رئيسا ورئيسة قسم إدارات تربوية في الضفة الغربية ،وتكونت عينة الدراسة من( )67مدي ار ومديرة تم

اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وكامل مجتمع رؤساء أقسام اإلدارة التربوية والبالغ عددهم (،)86

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :

 -8درجة توافر الكفايات اإلدارية الالزمة لمديري المدارس الثانوية كانت مرتفعة في مجاالت أداة
الدراسة جميعها ماعدا مجالي التقويم ،والرقابة والتوجيه.

 -.درجة توافر جميع كفايات القيادة التحويلية لدي مديري المدارس الثانوية كانت متوسطة.
أهم توصيات الدراسة:

 -تعزيز مديري المدارس وتقديم الحوافز لهم للحفاظ على مستوي مرتفع من الكفايات اإلدارية لديهم.

 -3دراسة(الزهراني )5105،بعنوان ":الكفايات اإلدارية لدى مشرفات ومديرات ومعلمات رياض

األطفال(الحكومية– األهلية) بمكة المكرمة "

هدفت التعرف إلى الكفايات اإلدارية لدى مشرفات ومديرات ومعلمات رياض األطفال بمكة المكرمة
من وجهة نظرهن ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة،
واستخدمت الباحثة منهج المسح االجتماعي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وتكون مجتمع الدراسة

من( )711فرد ،وتكونت عينة الدراسة من( )511فرد ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:
 -8درجة توفر الكفايات اإلدارية الالزمة لمنسوبات إدارة رياض األطفال كانت بدرجة كبيرة .

 -5ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
(مشرفة -إدارية -معلمة).
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 -2دراسة(أبو لبدة )5100،بعنوان ":درجة فاعلية برنامج تقويم مديري ومديرات مدارس وكالة

الغوث الدولية بمحافظات غزة "

هدفت التعرف إلى درجة فاعلية برنامج تقويم مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات

غزة ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة ،واستخدمت الباحثة
المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من( )37فقرة وزعت على( )7مجاالت،
وكذلك مقابلة شخصية موجهة لثالثة من المسئولين عن بناء البرنامج وتطبيقه ،وقد تكون مجتمع

الدراسة من جميع مديري المدارس التابعة لوكالة الغوث الذين طُبق عليهم البرنامج في العام)- 2009
 ).181وبلغ عددهم().14مدي ار ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:

 -8أن المتوسط الكلي لإلجابات كان بدرجة متوسطة.

 -.جاء المجال الثاني(موضوعية البرنامج) في المرتبة األولى ،يليه مجال(صدق البرنامج) في

المرتبة الثانية ،يليهما مجال(الجدوى) ،ثم المرونة فالشمول ،والضوابط األخالقية ،وأخي ار االستم اررية.

 -5توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة المتعلقة بصدق البرنامج تعزى
لمتغير الجنس لصالح الذكور ،ولسنوات الخدمة لصالح (أقل من  3سنوات) ،بينما ال توجد فروق دالة

إحصائيا تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
أهم توصيات الدراسة :

 -8ضرورة استم اررية عملية التقويم ،وتقديم تغذية راجعة مستمرة وفورية للمديرين لتحسين األداء.
 -.شمولية البرنامج لألدوار األساسية في أداء مدير المدرسة(اإلدارية ،والفنية ،واإلنسانية).
 -5إشراك مديري المدارس في تخطيط ،و تنفيذ ،وتقويم البرنامج.

 -6دراسة(أبو شاويش )5101،بعنوان ":دور برنامج إطار ضمان الجودة في تنمية بعض الكفايات

اإلدارية لدى مديري مدارس األنروا بمحافظات غزة "

هدفت التعرف إلى دور برنامج إطار ضمان الجودة في تنمية بعض الكفايات اإلدارية لدى مديري
مدارس األنروا بمحافظات غزة من وجهة نظرهم ،ووجهة نظر المشرفين التربويين ،والبحث عن سبل

تحسين هذا الدور ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة،

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة حيث تكونت من( )33فقرة ،
وتكون مجتمع الدراسة من()..8مدي ار ومديرة ،وهم جميع مديري ومديرات مدارس األنروا بمحافظات

غزة 97( ،مدي ار ،و 8.4مديرة) ،باإلضافة إلى جميع المشرفين التربويين وعددهم( )49مشرفا تربويا،
أما عينة الدراسة فتكونت من جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ( ..8مدي ار ومديرة ،و  49مشرفا

تربويا) للعام الدراسي( .119 -.111م) ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:

 -8برنامج إطار ضمان الجودة له دور إيجابي في تنمية كفايات مديري المدارس اإلدارية التالية :
(المراجعة الذاتية المسندة ،التخطيط االستراتيجي ،التمكين ،التوثيق).
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 -.وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات المديرين لدور برنامج إطار ضمان الجودة في
تنمية كفايات(المراجعة الذاتية المسندة  -التخطيط االستراتيجي  -التمكين) تعزى لمتغير الجنس

(ذكر ،أنثى) لصالح المديرين ،أما بالنسبة لبعد التوثيق فال توجد فروق دالة إحصائيا.

 -5عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات المديرين لدور برنامج إطار ضمان الجودة
في تنمية كفايات(المراجعة الذاتية المسندة  -التخطيط االستراتيجي -التمكين  -التوثيق) تعزى
لمتغير(المؤهل العلمي -سنوات الخدمة).
أهم توصيات الدراسة :

 -8إيفاد فريق من القادة التربويين باألنروا للخارج لنقل خبرات بعض الدول التي طبقت هذا البرنامج.
 -.عقد دورات تدريبية إنعاشيه لمديري المدارس للتدرب على تطبيق البرنامج .

 -5تشكيل فريق من القادة التربويين لمتابعة تنفيذ البرنامج ،وتقديم التغذية الراجعة لمديري المدارس.

 -1دراسة(القيسي )5101،بعنوان ":درجة تأثير الدورات التدريبية في أداء مديري المدارس

لمهامهم في محافظات فلسطين ،من وجهة نظرهم "

هدفت التعرف إلى درجة تأثير الدورات التدريبية في أداء مديري المدارس لمهامهم في محافظات

فلسطين من وجهة نظرهم ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات
الدراسة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وتكون مجتمع
الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية ،والذين التحقوا بالدورات

مدير ،وتكونت عينة الدراسة
التدريبية قيد الدراسة خالل األعوام( ،).181-.113والبالغ عددهم( )411ا

مدير اختيروا بطريقة طبقية عشوائية ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :
ا
من((157

 -8درجة تأثير الدورات التدريبية في أداء مديري المدارس لمهامهم في محافظات فلسطين من وجهة
نظرهم قد حقق درجة مرتفعة جدا.

 -.عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين درجة تأثير الدورات التدريبية في أداء مديري المدارس لمهامهم
في محافظات فلسطين ،من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات(الجنس -المحافظة -المرحلة التعليمية).

 -5وجود فروق دالة إحصائيا بين درجة تأثير الدورات التدريبية في أداء مديري المدارس لمهامهم في
محافظات فلسطين من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات(المؤهل العلمي – سنوات الخدمة) لصالح
(بكالوريوس فأكثر -أكثر من  3سنوات).

أهم توصيات الدراسة:

 -8االستمرار في عقد دورات تدريبية للمديرين ،لما تتركه هذه الدورات من أثر إيجابي في أداء مديري
المدارس لمهامهم.

 -.ضرورة التنسيق مع الجامعات في إعداد البرامج والدورات التدريبية.
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 -8دراسة(بدر )5101،بعنوان ":تطوير مهارات مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة في
ضوء مفهوم إدارة المعرفة "

هدفت التعرف إلى آليات تطوير مهارات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء مفهوم

إدارة المعرفة ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة،
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة حيث تكونت من()47

فقرة ،وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للعام الدراسي (-.119
 ).181والبالغ عددهم( ،)8.9وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :

 -8درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة لمهارات(إدارة المعرفة  -توليد المعرفة -
التشارك بالمعرفة -تنظيم وتخزين المعرفة -تطبيق المعرفة) كانت عالية من وجهة نظرهم.

 -.ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس

الثانوية بمحافظات غزة لمهارات إدارة المعرفة تعزى لمتغيرات الدراسة(الجنس -سنوات الخدمة-

التخصص) وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة .
أهم توصيات الدراسة:

 -8التعاون مع المؤسسات العلمية كالجامعات في إعطاء مدراء المدارس الثانوية دورات متخصصة
في مجال إدارة المعرفة.

 -.وضع برامج تدريبية لتطوير مهارات المدراء البحثية.

 -9دراسة(صالحة )5101،بعنوان " :دور مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث الدولية بغزة في
تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس وسبل تفعيله "

هدفت التعرف إلى درجة قيام مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث بدوره في تطوير األداء اإلداري
لمديري المدارس التابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزة  ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة

إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة
االستبانة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس التابعة لوكالة الغوث بغزة والبالغ عددهم

ير مديرة ،وهم يمثلون عينة الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:
( )8..مد ا

 -8يقوم مركز التطوير التربوي بممارسة دوره بدرجة كبيرة في تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس.
-.التوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة قيام مركز التطوير التربوي
بوكالة الغوث بغزة بدوره في تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس التابعة لوكالة الغوث بمحافظات

غزة تعزى لمتغيرات الدراسة(الجنس– المؤهل العلمي– التخصص األكاديمي).

 -5توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدارسة لدرجة قيام مركز التطوير التربوي
بوكالة الغوث بغزة بدوره في تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس التابعة لوكالة الغوث بمحافظات
غزة تعزى لمتغيرات الدراسة(سنوات الخدمة) لصالح أفراد العينة األكثر خدمة .
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أهم توصيات الدراسة :

 -8استمرار المركز في القيام بدوره مع تعزيز هذا الدور من خالل زيادة الدعم المادي وتوفير
التسهيالت للقيام بهذا الدور واعطاء المركز صالحيات أكثر وأوسع مما هي عليه في الوقت الحالي.

 -.زيادة اهتمام المركز بتعزيز مهارات الرقابة ألداء المعلمين .

 -01دراسة(شهاب )5119،بعنوان ":أثر برنامج تطويري لرفع مستوي مهارات القيادة اإلدارية
والتربوية لمديري المدارس االبتدائية في مركز محافظة نينوى "

هدفت التعرف إلي أثر البرنامج التطويري في رفع مستوى مهارات القيادة اإلدارية والتربوية لمديري
المدارس االبتدائية ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة،
واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من()111

معلم ومعلمة موزعين على مدارس الذكور واإلناث في الساحلين األيمن واأليسر في مركز محافظة
نينوى ،وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أبرزها :

 -8تباين مستوى أداء المديرين والمديرات في المرحلة االبتدائية في المهارات اإلدارية والتربوية.
 -.وجود فروق دالة إحصائيا في بعض المهارات اإلدارية والتربوية لصالح االختبار البعدي ما عدا
المهارات الذهنية .

أهم توصيات الدراسة:

مدير ومديرة مدرسة.
ا
سنا واألكثر خبرة حين ترشيحهم لمهمة
 -8اختيار المعلمين األكبر ّ
 -.تشجيع مديري المدارس على االلتحاق بجميع البرامج والدورات التدريبية بغض النظر عن سنوات
الخدمة من أجل تجديد وتطوير خبراتهم في مجال اإلدارة المدرسية.

 -00دراسة(الجهني )5118،بعنوان ":التدريب اإلداري لمديري المدارس في ضوء احتياجاتهم
التدريبية"

هدفت التعرف إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري مدارس التعليم العام بمدينة ينبع الصناعية
مرتبة حسب أهميتها ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة،
واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي حيث قام بإجراء دراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة
والبالغ عددهم( )31بواقع( 83مدي ار 53 ،وكيال) ،وكانت أداة الدراسة االستبانة حيث احتوت على

4.عبارة موزعة على أربعة أبعاد هي(المهارات اإلدارية ،المهارات الفنية ،المهارات اإلنسانية ،المهارات
اإلدراكية) ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :

 -8أبرز االحتياجات التدريبية في بعد المهارات اإلدارية(إدارة وقت المدرسة بفاعلية -إتقان مهارات

التطوير الذاتي -إتقان مهارة ادارة األولوية) ،وفي بعد المهارات اإلدراكية(إتقان طرق ادارة الخالفات
والقدرة على تحفيز العاملين بالمدارس لتنمية أساليب الحوار لتبادل األفكار مع اآلخرين ،وفي بعد

المهارات اإلنسانية( إتقان طرق إدارة الخالفات– القدرة على تحفيز العاملين بالمدرسة– تنمية أساليب
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الحوار مع اآلخرين) ،وفي بعد المهارات الفنية(اإللمام باالتجاهات الحديثة في التعليم -اإللمام بأساليب

االشراف الحديثة  -اإللمام بأساليب تقويم أداء العاملين في المدرسة) .

 -.ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في تحديد درجة االحتياج
التدريبي تبعا لمتغيرات الدراسة(المرحلة التعليمية– سنوات الخدمة– طبيعة العمل اإلداري).

 -5توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في تحديد درجة االحتياج التدريبي
تبعا لمتغير(سنوات الخدمة) لصالح الحاصلين على أكثر من  81سنوات.
أهم توصيات الدراسة :

 -8تصميم برامج تدريبية لمديري المدارس لمدينة ينبع الصناعية تغطي االحتياجات التدريبية التي
أظهرتها نتائج الدراسة.

 -4التأكيد على استخدام األساليب العالمية المتنوعة في تحديد االحتياجات التدريبية وهي تحليل
المنظمة ،وتحليل الوظيفة ،وتحليل الموظف.

 -05دراسة(الدعدي )5118،بعنوان ":درجة مالئمة برامج تدريب مديري المدارس في اإلدارة
المدرسية بجامعة أم القرى الحتياجاتهم التدريبية من وجهة نظرهم "

هدفت إلى استقصاء وجهات نظر المتدربين من مديري المدارس حول درجة مالئمة البرامج التدريبية
في اإلدارة المدرسية المقدمة لهم بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ،والكشف عما إذا كان هناك فروق

ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة( المؤهل العلمي -وسنوات الخدمة -عدد الدورات)،

واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،حيث تكونت من( )44فقرة ،وكانت

مدير ووكيال ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من
ا
عينة الدراسة هم الملتحقون بالبرنامج والبالغ عددهم()77

النتائج أبرزها :

 -8أن خطط البرامج التدريبية وأهدافها تالئم أفراد العينة بدرجة متوسطة ،وأن محتوى البرامج التدريبية
يالئم المتدربين بدرجة متوسطة ،وأن المحاضرين يقومون باألدوار المطلوبة منهم بدرجة متوسطة ،وأن

األساليب واألنشطة المتبعة في البرامج التدريبية كانت أيضا تالئم المتدربين بدرجة متوسطة ،وكذلك

طرق القياس والتقويم وبيئة التدريب وقدرة البرامج على تنمية بعض الكفايات اإلدارية كانت تالئم

احتياجاتهم بدرجة متوسطة.

 -.درجة تحقيق الراحة النفسية للمتدربين بالبيئة التدريبية بالبرنامج ودرجة استخدام األنشطة والتقنيات
الحديثة في البرنامج التدريبي كانت ضعيفة .

 -5المحاضرون يشجعون المتدربين على المشاركة اإليجابية في فعاليات التدريب بدرجة عالية .
 -4درجة توافر الخدمات المساندة (وسائل النقل والمواصالت المناسبة) بشكل دائم لمكان التدريب
كانت ضعيفة جدا.
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 -3توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمالءمة البرامج التدريبية
الحتياجات مديري المدارس تعزى لمتغير(سنوات الخدمة– عدد الدورات) لصالح سنوات الخدمة
األطول وعدد الدورات األكثر ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المؤهل الدراسي.

أهم توصيات الدراسة :

 -8وضع خطة طويلة األجل لتدريب مديري المدارس تكون مستمرة وبصفة دورية ومتابعتها بصفة
دورية.

 -.إجراء بحوث حول الكفايات اإلدارية الالزمة لمديري المدارس ،ثم التعرف على أثر البرامج
التدريبية في اكتسابها.

 -3إجراء بحوث حول المعوقات التي تمنع البرامج التدريبية من تحقيق أهدافها.

 -04دراسة(دورسوه )5118 ،بعنوان ":أثر برامج التطوير التربوي على طبيعة المهام واألعباء

اإلدارية والفنية ومستويات إنجازها لدى المعلمين والمديرين في المدارس االستكشافية في محافظة
عمان "

هدفت التعرف إلى أثر برامج التطوير التربوي على طبيعة المهام واألعباء اإلدارية والفنية ومستويات
إنجازها لدى المعلمين والمديرين في المدارس االستكشافية في محافظة عمان ،والكشف عما إذا كان
هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،

وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومعلمي المدارس االستكشافية

التابعة لو ازرة التربية والتعليم في محافظة عمان ،وكانت عينة الدراسة هي نفسها مجتمع الدراسة،
وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أبرزها :

 -8هناك أثر إيجابي لبرامج التطوير التربوي على مستوى إنجاز المهام واألعباء اإلدارية والفنية لدى
مديري المدارس االستكشافية ومعلميها .

 -.ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات عينة الدراسة ألثر برامج التطوير التربوي تعزى
لمتغير(الجنس -المؤهل العلمي -سنوات الخدمة).

 -03دراسة(قايد )5118،بعنوان ":برنامج تدريبي مقترح لتنمية المهارات القيادية لدي مديري
المدارس الثانوية في الجمهورية اليمنية في ضوء بعض االتجاهات العالمية الحديثة "

هدفت التعرف إلى أهم االتجاهات العالمية الحديثة في مجال تدريب وتنمية المهارات القيادية لدى
مديري المدارس الثانوية  ،والكشف عن أهم االحتياجات التدريبية لتنمية مهاراتهم القيادية ،والكشف
عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي  ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية في
الجمهورية اليمنية والبالغ عددهم( )711مدي ار ومديرة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :
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 -8هناك احتياج بدرجة كبيرة للتدريب على المهارات القيادية التي تضمنتها مجاالت االستبانة
الثمانية ،حيث تعد ذات أهمية كبيرة من وجهة نظرهم والتي تم تحديدها وترتيبها من وجهة نظر مديري
المدارس الثانوية أنفسهم .

 -.ال توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد الدراسة إزاء الحاجات التدريبية لمديري المدارس
الثانوية باختالف متغيري الريف والحضر ،وعليه تم تصميم البرنامج التدريبي المقترح لمديري المدارس

الثانوية في الجمهورية اليمنية استنادا الستجابات أفراد الدراسة إزاء المواد والوحدات التدريبية التي

حصلت علي احتياج بدرجة كبيرة .
أهم توصيات الدراسة :

 -8ضرورة التشريع والتقنين لعملية التدريب والتنمية في الخطط االستراتيجية لمؤسسات الدولة ،ومنها
المؤسسات التعليمية والتربوية .

 -.وجود الشراكة الفعالة في التنمية البشرية بين الحكومة ومنظمات المجتمع متمثلة في إدارة وتمويل
مراكز التدريب المختلفة .

 -02دراسة(نتيل )5111،بعنوان ":دور التدريب في تطوير كفايات مديري مدارس وكالة الغوث

الدولية في قطاع غزة "

البرمج التدريبية والتعرف إلى
هدفت التعرف إلى محتوى التدريب واالحتياجات التدريبية وتصميم ا
الطريقة المتبعة في عملية التقييم التي تسهم في رفع كفايات مديري المدارس بوكالة الغوث الدولية،

والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة ،واستخدم الباحث المنهج

الوصفي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع مفردات
المجتمع الذي تكون من( )894مدي ار ومديرة من مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ،وقد
تم جمع بيانات الدراسة من( )819من المجتمع األصلي صالحة للتحقيق أي بنسبة (.)%97.4.

وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أبرزها :

 -8دور برنامج التدريب في برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث والخاص بتطوير كفايات مديري
المدارس حصل على نسبة مئوية كبيرة مقدارها(.)%71.91

 -.ال توجد فروق دالة إحصائيا حول دور التدريب في رفع كفايات مديري المدارس بقطاع غزة تعزى
لمتغير(الجنس– سنوات الخدمة).

 -5توجد فروق دالة إحصائيا حول دور التدريب ورفع كفايات مديري المدارس بقطاع غزة تعزى
لمتغير(الحالة االجتماعية -المؤهل العلمي).

 -4توجد هناك عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائيا بين كفايات مديري المدارس وبين كل مجال من
مجاالت البرنامج التدريبي.
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أهم توصيات الدراسة :

 -8العمل على استم اررية تقديم برامج التدريب بالوكالة لثبات فعاليتها الكبيرة في تحقيق االهداف.
 -.العمل على التنوع في استخدام األساليب التدريبية ،وتحديد االحتياجات التدريبية وخاصة عملية
التحليل(الفرد ،العمليات ،المدرسة) .

 -5العمل على استخدام أحدث نماذج القياس في عملية التقويم والمتابعة ،وأن تكون عملية التقويم
مستمرة في فترة تقديم البرامج .

 -06دراسة(الشريجة )5116،بعنوان ":الحاجات اإلدارية والفنية لمديري المدارس الثانوية
الحكومية في دولة الكويت من وجهة نظر المديرين أنفسهم "

هدفت إلى تقييم الحاجات اإلدارية والفنية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت من
وجهة نظر المديرين أنفسهم ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات

الدراسة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من( )16فقرة ،و تكون
مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت للعام الدراسي

مدير و) (57مديرة ،وتوصلت الدراسة
ا
مدير ومديرة(54)،
ا
( ).116-.113والبالغ عددهم)(111

عدد من النتائج أبرزها :

 -8توجد فروق دالة إحصائيا بين القدرة واألهمية في المجاالت التالية) :التخطيط) لصالح األهمية
(العمل مع المعلمين وتنميتهم مهنيا -العمل مع المجتمع المحلي) لصالح القدرة.

 -.توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية بين)القدرة واألهمية ككل( وكانت هذه الفروق
لصالح القدرة .

 -5توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة للحاجات اإلدارية والفنية تبعا
لمتغير(الجنس) لصالح اإلناث ،بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير(سنوات الخدمة–

المؤهل العلمي) .

أهم توصيات الدراسة:

إعداد برنامج تربوي متكامل من قبل و ازرة التربية إلعداد مديري ومديرات المدارس ،وتأهيلهم بالتنسيق

مع الجامعات وأصحاب المؤهالت والخبرات اإلدارية ،والتركيز على الحاجات الفعلية للمديرين.

 -01دراسة(الغامدي )5116،بعنوان ":بناء برنامج لتنمية مهارات القيادات التربوية في حل
المشكالت اإلدارية بأساليب إبداعية "

هدفت إلى بناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات القيادات التربوية في حل المشكالت اإلدارية عن طريق
تحديد عناصر خطة البرنامج ،ووضع الحقيبة التدريبية التي تحقق أهداف البرنامج ثم تحديد أدوات

قياس البرنامج  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة والمقابلة،
واختار عينة قصدية من المتخصصين لتحكيم البرنامج ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها
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 -8تحديد أهداف البرنامج التدريبي .

 -.تحديد خطة البرنامج ،وهي محتوي البرنامج وأساليب التدريب والمواد والوسائل التدريبية ونوعية
المتدربين والحوافز ومدة البرنامج ومكانه وأساليب تقويمه .

 -5بنى الباحث علي خطة البرنامج الحقيبة التدريبية والمكونة من( )8.جلسة تدريبية .

 -4إعداد أدوات لتقويم البرنامج وهي عبارة عن اختبار تحصيلي واستفتاء للمدربين في نهاية البرنامج.
أهم توصيات الدراسة:

 -8توفير كوادر المدربين المؤهلين علميا ومهنيا لتدريب البرنامج .
 -.توفير الحوافز المشجعة للقيادات التربوية لاللتحاق بالبرنامج .

 -5مراجعة البرامج التدريبية التي تقدم للقيادات التربوية للتحقق من قيامها علي أسس علمية .

 -08دراسة(الرشيدي )5112،بعنوان ":تقويم برامج تدريب مديري المدارس في مجال تقنية التعليم
في منطقة حائل التعليمية ومدى تحقيقها ألهدافها من وجهة نظر المتدربين "

هدفت التعرف إلى واقع برامج تدريب مديري المدارس في مجال تقنية التعليم المنفذة من قبل و ازرة
التربية والتعليم ،والكشف عن المعوقات التي تواجه هذه البرامج ،ومعرفة االتجاهات الحديثة في برامج

إعداد مديري المدارس في مجال تقنية التعليم ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية
تبعا لمتغيرات الدراسة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة

مدير ووكيال ،وتكونت عينة الدراسة من( )814مدي ار
ا
تكون مجتمع الدراسة من()878
من( )6.فقرة ،و ّ
مدير و  44وكيال ) ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :
ووكيال ) 61ا

 -8أن درجة استجابة برامج تدريب مديري المدارس في مجال تقنية التعليم للكفايات التدريبية للمتدربين
كانت بدرجة متوسطة.

 -.وجود معوقات تواجه تنفيذ برامج تدريب مديري المدارس في مجال تقنية التعليم.

 -5ال توجد فروق دالة إحصائيا بين تقدير متوسطات عينة الدراسة في مجال تقنية التعليم للكفايات
التدريبية للمتدربين تعزى لمتغير(المرحلة الدراسية– سنوات الخدمة– التخصص).

 -4توجد فروق دالة إحصائيا بين تقدير متوسطات عينة الدراسة في مجال تقنية التعليم للكفايات
التدريبية للمتدربين تعزى لمتغير(طبيعة العمل) لصالح وكالء المدارس .

 -09دراسة(أبو سمك )5114،بعنوان ":دراسة تقييميه لبرنامج تدريب مديري المدارس الحكومية
أثناء الخدمة في محافظات جنوب فلسطين من وجهة نظر المديرين أنفسهم "

هدفت التعرف إلى مدي توافر المبادئ التربوية في برنامج تدريب مديري المدارس الحكومية في
محافظات غزة ومدي إسهام البرنامج في رفع الكفايات اإلدارية والفنية لمديري المدارس الذين شاركوا

في البرنامج  ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة ،واستخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة حيث تكونت من( )11فقرة ،وتكونت
66

عينة الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الذين شاركوا ببرنامج تدريب المديرين في المحافظات

الجنوبية بفلسطين والبالغ عددهم( )..1مدي ار ومديرة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :

 -8إسهام برنامج التدريب في رفع الكفايات اإلدارية والفنية لمديري المدارس المشاركين في البرنامج
بدرجة كبيرة.

 _.عدم تحديد مديري المدارس الحتياجاتهم قبل التدريب .
 _5عدم مشاركة مديري المدارس أو اطالعهم علي خطة البرنامج قبل تنفيذها .

 -4ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير(الجنس– المؤهل العلمي).

 -51دراسة(عماد الدين )5114،بعنوان ":تقويم فاعلية برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في إعداد
مدير المدرسة في األردن لقيادة التغيير"

هدفت إلى تقويم فاعلية برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في إعداد مدير المدرسة في األردن لقيادة

التغيير ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة ،واستخدمت
الباحثة المنهج شبه التجريبي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة والمقابلة ،وتكونت عينة الدارسة من

( )678عضوا من هيئة العاملين في المدارس المشاركة في الدراسة والبالغ عددهم( ).4مدرسة،
إضافة إلى مديريها ).4(،مدي ار ،و( ).5مشرفا منسقا للبرنامج ،كما شملت المقابالت الميدانية

().4عضوا من هيئة العاملين ،و( )5من مديري المدارس ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج
أبرزها :

 -8نجاح البرنامج في تحقيق هدفه الرئيس بدرجة كبيرة .
 -.ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزي لمتغيرات الدراسة(الجنس -المؤهل العلمي -المرحلة الدراسية)
مع وجود فروق دالة إحصائيا تعزي لمتغير(سنوات الخدمة) لصالح األكثر خدمة .

 -5نقاط القوة للبرنامج برزت في إعداد الخطة التطويرية للمدرسة ،وتطوير العملية التعليمية ،وتنظيم
البرامج التدريبية ،وتعزيز روح الفريق والتواصل بين العاملين ،وتعزيز قيادة التغيير في المدرسة.

 -4نقاط الضعف للبرنامج برزت في إدارة البرنامج والتخطيط له ،واإلشراف عليه ،وتوزيع األدوار،
وتفويض الصالحيات ،وتحفيز المشاركين ،وتبادل الزيارات والخبرات.

 -50دراسة(الناصري )5115،بعنوان ":الكفايات المهنية لمديري المدارس الثانوية في سلطنة

ُعمان كما يراها القادة التربويون والمديرون أنفسهم "
هدفت إلى تحديد الكفايات المهنية لمديري المدارس الثانوية في سلطنة ُعمان والتي لها عالقة بالمهام
واألدوار المنوطة بهم ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة،
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من( )35كفاية مهنية،
وتكونت عينة الدراسة من( )814فردا موزعين على فئتين :فئة القادة وعددهم( )881فردا ،وفئة مديري

المدارس الثانوية وعددهم( )74فردا ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:
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 -8تقديرات عينة الدراسة حول تحديد الكفايات المهنية الالزمة لمديري المدارس الثانوية كانت بدرجة
كبيرة.

 -.ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول تحديد الكفايات المهنية
الالزمة لمديري المدارس الثانوية تعزى لمتغير(الجنس -سنوات الخدمة -المؤهل العلمي).

 -5توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول تحديد الكفايات المهنية
الالزمة لمديري المدارس الثانوية تعزى لمتغير(الموقع اإلداري).
أهم توصيات الدراسة:

 -8تخفيف العبء الوظيفي الملقى على مديري المدارس الثانوية .

 -.التشجيع المستمر من قبل الو ازرة للمديرين الجدد  ،وتحفيزهم على العمل  ،وتحسين قنوات
االتصال بينهم .

 -55دراسة(حلس )5115،بعنوان ":دراسة تقويمية لبرامج تأهيل ال ُنظار العاملين بمدارس وكالة
الغوث بقطاع غزة "
هدفت إلى تقويم دورات تأهيل مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة ،واستخدم الباحث المنهج

الوصفي ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من( )71فقرة ،وتكون مجتمع الدارسة من جميع مديري
مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة الذين درسوا في برامج تأهيل المدراء البالغ عددهم(813مدي ارومديرة) ،
وكان هو نفسه عينة الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :

 -8قلة الوقت المخصص للبرنامج وعدم مناسبته للمتدربين .

 -.قلة كفاءة المدربين ،و منفذي البرنامج التأهيلي لدورات اإلدارة المدرسية.

 -5تغلب الجانب النظري علي الجانب التطبيقي لموضوعات البرنامج التأهيلي لدورات اإلدارة
المدرسية .

أهم توصيات الدراسة هي :

 -8تضمين البرامج التأهيلية مواد تعليمية يحتاجها المدراء في أعمالهم المدرسية وتدريبهم عليها وكيفية
تنفيذها.

 -.استخدام أساليب تدريبية غير تقليدية بالدورة ،والعمل على استخدام أساليب علمية حديثة ومتطورة
تتناسب مع التطور التربوي مثل التدريب الميداني والمؤتمرات .

 -54دراسة(عاشور )5110،بعنوان ":مدى إسهام برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في امتالك
مديري المدارس الثانوية للكفايات اإلدارية "

هدفت إلى تقويم برنامج تطوير اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المشاركين في البرنامج من مديري

مدارس محافظة إربد ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة

من( )33فقرة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء المدارس الذين شاركوا في البرنامج في محافظة
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إربد وعددهم( )815مدي ار ومديرة ،واشتملت عينة الدراسة على جميع المدراء ،وتوصلت الدراسة إلى
عدد من النتائج أبرزها :

أن المؤشر العام لدى مديري المدارس نحو برنامج تطوير اإلدارة المدرسية هو مؤشر إيجابي ،ويسهم
برنامج تطوير اإلدارة المدرسية بدرجة متوسطة في امتالك مديري المدارس للكفايات اإلدارية .

أهم توصيات الدراسة :

 -8االستمرار في تقديم برامج تدريبية لمديري المدارس من فترة ألخرى ،وذلك ألن نتائج هذه البرامج
تنعكس إيجابا في إكسابهم الكفايات اإلدارية في العمل المدرسي .

 -.تشجيع مديري المدارس على االلتحاق بجميع البرامج والدورات التدريبية ،بغض النظر عن سنوات
الخبرة لديهم ،من أجل تجديد وتطوير خبراتهم في مجال اإلدارة المدرسية.

 -53دراسة(العمري )5111،بعنوان ":تقويم برنامج تطوير اإلدارة المدرسية من وجهة نظر
المشاركين في البرنامج من مديري المدارس في محافظة إربد "

هدفت إلى تقويم برنامج تطوير اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المشاركين في البرنامج من مديري
المدارس في محافظة إربد ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات

الدراسة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من( )45فقرة
موزعة على ستة مجاالت ،باإلضافة إلى( )8.فقرة موزعة على بعض الكفايات اإلدارية ،وتكونت عينة

الدراسة من( )15مدي ار ومديرة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:

-8يسهم البرنامج في امتالك مديري المدارس ومديراتها للكفايات اإلدارية.

 -.توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مساهمة البرنامج في امتالك
مديري المدارس للكفايات اإلدارية تعزى لمتغير(الجنس– المؤهل العلمي– سنوات الخدمة) لصالح(
اإلناث-حملة البكالوريوس– الخدمة األكثر).

 -52دراسة(حسن )5111،بعنوان ":بناء برنامج تدريبي في المهارات اإلدارية لمديري ومديرات
المدارس اإلعدادية في محافظة بغداد "

هدفت إلى بناء برنامج تدريبي في المهارات اإلدارية لمديري ومديرات المدارس اإلعدادية في محافظة

بغداد ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات الدراسة ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وتكون مجتمع الدراسة من( )91فردا( 34مدي ار و 44

مديرة) وهي عينة قصدية شاملة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:

 -8بناء انموذج لمهارات(االتصال-اتخاذ القرار-إدارة الوقت-السلوك القيادي-أسلوب حل المشكالت)

 -.المستوى المهارى لمديري ومديرات المدارس اإلعدادية أعلى من المستوى المهارى للمحك النظري.

 -5لم تظهر النتائج فروقا ذات داللة معنوية بين إجابات كل من أفراد عينة المستجيبين حول هذا
المستوى عدا ما يتعلق بمستوى مهارات االتصال فقد أظهرت النتائج أن الفروق ذات داللة معنوية.
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ثانياً  :الدراسات األجنبية

 -0دراسة هيث ) (Heath,2005بعنوان ":تقويم نقدي لجهود النظام المدرسي في تطوير وتطبيق
انم بنفسك"
برنامج إعداد مديري المدارس ُ
"A critical Evaluation of a School System Effort to Develop and

"Implement a "Grow Your Own" Principal Preparation Program

هدفت إلى تقويم نظام تطوير برنامج إعداد مديري المدارس ،وتحديد عدد ونوعية مديري المدارس
المرشحين للمنصب ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة التي
أجاب عليها المشاركون في البرنامج من مديري المدارس وفريق تصميم البرنامج ،باإلضافة إلى
مقابالت شخصية مع فريق تصميم البرنامج ،والمشاركين في البرنامج من مديري المدارس ،وتكون

مجتمع الدراسة من) (95فردا من مديري المدارس وفريق تصميم البرنامج  ،وتوصلت الدراسة إلى عدد

من النتائج أبرزها :

 -8زودت الدراسة المشاركين في البرنامج من مديري المدارس و فريق تصميم البرنامج رؤية في
مختلف جوانب نظام المدرسة.

 -.تضمن البرنامج العناصر الهامة لمعايير تقويم مديري المدارس.

 -5اهتم البرنامج بجعل برنامج التدريب العملي جوهر العملية التعليمية.
أهم توصيات الدراسة :

 -يساعد برنامج إعداد مديري المدارس الجهود التي تبذلها المنظومة المدرسية في تطوير وتحسين

برنامج إعداد مديري المدارس.

 -.يزود هذا البرنامج النظم المدرسية األخرى التي تفكر في تطوير مثل هذا البرنامج برؤية واضحة.

 -5دراسة جون( )John,5115بعنوان ":االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الخاصة في بوند

شيري ،الهند "
The training needs of principals of private school in the Union Territory
"of Pondicherry
هدفت التعرف إلى الكيفية التي يتعلم بها مديرو المدارس الثانوية الخاصة في إقليم بوند شيري -الهند
على اإلدارة واإلشراف على المدارس بدون تدريب نظامي ،باإلضافة إلى معرفة االحتياجات التدريبية

لهؤالء المديرين ،وكانت أداة الدراسة المقابلة ،إذ قام الباحث بإجراء مقابالت مع()1من مديري مدارس،

الذين يمارسون العمل اإلداري من( )3-8أعوام ،حيث شملت عينة الدراسة أنواع المدارس جميعها،

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:

 -8أعرب جميع مديري المدارس أنهم بحاجة إلى المساعدة إلدارة المدارس على نحو أفضل.
 -.من أهم احتياجاتهم التدريبية(إدارة الوقت -االتصال والتواصل -التوجيه).
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أهم توصيات الدراسة:

 -8ضرورة تشغيل برامج تدريبية لمديري المدارس وجعلها الزامية.
 -.إدراج رسالة ورؤية المدرسة باعتبارها واحدة من أهم المواضيع التي سيتم تناولها في برامج إعداد
المسؤول.

 -4دراسة تشابن( ) Chapin ,5110بعنوان ":تحليل برنامج تدريب القيادة التربوية الفعالة "

"An Analysis of Effective of an Educational Leadership Training
"Program

هدفت إلي تحليل أثر برنامج القيادات اإلدارية والذي اشتمل على( )83مدرسة وذلك من أجل تحسين
اإلمكانيات القيادية لمديري المدارس اإلعدادية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت

الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :

 -8عملية االتصال داخل المدرسة قد تحسنت لدى المشاركين في البرنامج  ،كما تحسنت عملية

التغذية الراجعة للمعلمين في مجال عملية التدريس ،واعداد الخطط الدراسية ،وتكوين المهام واألهداف

المدرسية.

 -.عزز البرنامج من النواحي القيادية للمدير.
أهم توصيات الدراسة :

 -8االهتمام بتوزيع قنوات االتصال بين المدارس سواء على المستوى األفقي أو الرأسي.
 -.التركيز على مهارات القائد التربوي من خالل المشاغل الموجهة لمديري المدارس .

 -5توظيف االتجاهات العالمية المعاصرة في مجال القيادة التربوية ،وكذلك في مجال تدريب القيادات
التربوية في مختلف المستويات .

 -4دراسة جونسون( ) Johnson,5110بعنوان ":استراتيجيات اإلدارة "

" " The strategies of Management

هدفت إلى تحديد أثر برنامج استراتيجيات اإلدارة في تطوير السلوك القيادي لمدراء المدارس ،الذي

يساهم في ممارستهم اإلدارية على نحو أفضل ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت
أداة الدراسة االستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من( ).5.مدي ار من مدراء المدارس االبتدائية في

الواليات المتحدة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :

وجود أثر للتدريب في تزويد المديرين مهارات سلوكية قيادية مناسبة في أساليب التعليم والتعلم مع

الطلبة ووسائل توجيههم وارشادهم .
أهم توصيات الدراسة :

 -8ضرورة االستفادة من المدارس العلمية المختلفة في مجال تدريب القيادات التربوية .
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 -.ضرورة عقد مشاغل التدريب داخل المدرسة نفسها وذلك حرصا على وقت المتدرب ،مع تقليل
النفقات  ،واالهتمام بربط النظرية بالتطبيق .

 -2دراسة آن لودر( )A.Lauder ,5111بعنوان ":برامج إعداد مديري المدارس ،رؤية معاصرة "

"" The New Look in Principals, preparation programs

هدفت إلى وضع رؤية لتحديث البرامج التدريبية إلعداد مديري المدارس في الواليات المتحدة ،حيث

كان من المقرر عام ( (.111أن أكثر من ربع مديري المدارس سيحالون إلى التقاعد ،وال يوجد علي

قائمة االحتياط بديال مؤهال يأخذ مكانهم ،بسبب عزوف المعلمين وعدم رغبتهم في االستزادة العلمية
والحصول علي التأهيل اإلداري لمنصب مدير المدرسة  ،مما جعل من الضرورة تطوير برامج إعداد

مديري المدارس وتحديثها واصالحها ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إلى عدد
من النتائج أبرزها :

 -8التأكيد على الفعالية والكفاية للمتدربين .

 -.التركيز على مهارات المتدربين وتطويرها وصقلها من خالل المحاكاة .
 -5اختيار المنهج القائم علي تحديد احتياجات المتدربين .

 -4تبني معايير واضحة قائمة على مجاالت األداء التالية(الوظيفة ،البرنامج ،الشخصية ،المنظمة).

-6دراسة دوفيرتي( (Dougherty ,2000بعنوان ":الكفايات اإلدارية لمديري المدارس في أريزونا
" Skilled for change: administrative " competencies and employee
"perceptions in Arizona urban charter schools
هدفت إلى تحديد الكفايات اإلدارية لمديري المدارس في أريزونا ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة والمقابلة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها:
 -8أن مديري المدارس يمتلكون( )34كفاية إدارية تم تدريبهم عليها من قبل و ازرة التربية.
 -.توجد درجات متفاوتة في استخدام مديري المدارس لهذه الكفايات وتطبيقها.

 -1دراسة فاي( )Fey,0996بعنوان ":المهارات اإلدارية واحتياجات التنمية لمدراء الشؤون

الطالبية في مستوى اإلدارة الوسطى"

" Administrators Management skills and professional development

" needs Mid-Level student affairs

هدفت إلى التأكد من أهمية بعض المهارات اإلدارية لدى اإلداريين في مستوى اإلدارة الوسطى في
المؤسسات التربوية  ،ومدى إدراك هؤالء اإلداريين لحاجاتهم لهذه المهارات ،واستخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،وكانت أداة الد ارسة االستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من األفراد الذين يشغلون
مناصب إدارية في مستوى اإلدارة الوسطى من المؤسسات التعليمية ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من

النتائج أبرزها :
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 -8مهارة إدارة شؤون العاملين ومهارة القيادة سجلت أعلى درجة في األهمية من وجهة نظر
اإلداريين.

 -.حاجة أفراد العينة إلى المزيد من تطوير مهاراتهم اإلدارية التي تتعلق بالشؤون المالية والموازنة .

 -8دراسة ليجد يسوغ ( ) ledges ,0992بعنوان ":تحليل فعالية برامج التنمية المهنية لمديري

المدارس في اليابان من العام الدراسي ( )0994-0995وحتي العام الدراسي (")0993-0994

"An Effectiveness Analysis of professional Development programs for

"School Administrators in YapSY1992-1993through SY1993-1994

هدفت إلى فحص فعالية برامج التنمية المهنية لمديري المدارس في اليابان كما يدركها مديرو المدارس

اليابانية ،واستخدم الباحث المنهج المسحي ،وتكونت عينة الدراسة من( )58مدير مدرسة من الذين
اشتركوا في برامج التنمية المهنية لمدة سنتين في األعوام(8995 -899.و  ،)8994-8995ومقابلة

مع مجموعة مركزة مكونة من( )1من مديري المدارس ،و( )4من مديري المكتب ).( ،من اختصاصي
موضوعات معينة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :

 -8البرامج كانت فعالة إلى حدما.

 -.أشارت نتائج المجموعة المركزة إلى أن اليابان تفتقر إلى معايير أداء واضحة لتقييم كفاءات
مديري المدارس ،وأن أغلب مديري المدارس لم يكونوا معدين لوظائفهم بصورة جيدة ،وأن اليابان
ينقصها برنامج منظم للتطوير المهني لمديري المدارس ،كما أن اليابان لم تجر تقييما لالحتياجات

التدريبية .

أهم توصيات الدراسة :

تأسيس أكاديمية لمديري المدارس تمنح شهادات بعد إتمام برامج تدريبية مبنية على حاجات مديري

إطار للمفاهيم األكاديمية للقيادة المدرسية يمكن تطويره مع كلية المجتمع في
ا
المدارس ،وقدمت الدارسة
ميكرونيزيا.

 -9دراسة باسك( )BAX, 0992بعنوان ":التعرف إلى أهمية تقييم برنامج تدريب اإلدارة المدرسية
والمعلمين ورصد مؤشرات النجاح الدالة علي فعالية برنامج التدريب "

" " principles for evaluating Teachers development activities

هدفت التعرف إلى أهمية تقييم برامج تدريب اإلدارة والمعلمين ،ورصد مؤشرات النجاح الدالة علي
فعالية تلك البرامج ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،وتكونت عينة

الدراسة من( )34متدربا شاركوا في برامج تدريبية مختلفة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج
أبرزها:

المشاركة الفاعلة للمتدربين في األنشطة التدريبية ،وتوظيف الخبرات القديمة لديهم في مواجهة

المواقف الجديدة ،واكتساب مهارات جديدة للتعامل مع المشاكل التي تواجههم ،واستغالل الموارد
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المتاحة بشكل أفضل ،وتبادل اآلراء والتجارب مع المتدربين ،كل هذه األمور مؤشرات إيجابية نحو
برامج التدريب .

أهم توصيات الدراسة :

ضرورة االستمرار في تقييم المراحل التدريبية المختلفة لما لها من أهمية في معرفة مدي النجاح التي

تحققه تلك البرامج.

 -01دراسة ايستس( )Estes,0993بعنوان ":فاعلية برنامج التأهيل التربوي للمديرين وتطوير
تدريبهم علي صنع القرار".

"Qualitative Finding Regarding Leadership Development process
" Training for principals

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية برنامج التأهيل التربوي للمديرين وتنمية قدراتهم على صنع القرار

الذي يستلزم حاجة المديرين إلى العمل التعاوني  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وكانت أداة
الدراسة المقابلة ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:

 -8أن التأهيل والتدريب التربوي للمديرين له األثر اإليجابي على تنمية معتقدات المديرين.

 -.أصبح المديرون يقدرون فوائد صنع القرار التعاوني ،ومهارات القيادة التشاركية كنتيجة لتدريبهم
 -5نجح المديرون في تطبيق األساليب التعاونية التي تدربوا عليها ،كما أن نظرة المديرين قد تغيرت

وتغير في
ا
تأثر
بعد عملية التدريب بزيادة المهارات التعاونية بصورة أكبر ،وبينت الدراسة أن هناك ا

النظام التربوي كنتيجة لصنع القرار التعاوني.

 -00دراسة إيرثل( )Erthal,0994بعنوان ":تقييم برامج التدريب اإلداري :طريقة التقييم :استخدام
النتيجة و العوائق "

" Management Training program Evolution Evaluation Method.
"use of Results and perceived Barriers

هدفت إلى تقييم برامج التدريب اإلداري ،واظهار العالقة بين معوقات التقييم من جهة ،وبين طرق

التقييم ،واستخدام النتائج ،وتصنيف معايير الصناعة ،وحجم التنظيم من جهة أخرى ،وذلك بهدف
استخدام نتائج تقييم التدريب لتحسين البرامج التدريبية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وكانت أداة

الدراسة االستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من( )581عضوا في جمعية اإلداريين األمريكية للتدريب
والتطوير ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :

أن هناك جملة من العوامل التي تحد من فاعلية تقييم التدريب ،ومنها وجود نقص بالمعرفة واإلدراك
لطرق التقييم واإلحصاءات لدى الجهاز التدريبي ،وقلة الخبرة لدى الموظفين القائمين على عملية تقييم

التدريب .
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ثالثاً :التعقيب علي الدراسات السابقة

 -تنوعت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع تدريب مدراء المدارس واحتياجاتهم

التدريبية ،وأثر التدريب علي أدائهم اإلداري ،باعتبار مدير المدرسة هو القائد األول في المدرسة الذي
من خالله يتم نجاح العملية التعليمية داخل المدرسة .

 -أكدت جميع هذه الدراسات على أهمية تدريب مديري المدارس ،وتنمية كفاياتهم المهنية لما لها من

أثر في تحقيق األهداف الموضوعة ،وذلك عبر الهيئات والمؤسسات والدوائر التعليمية المختلفة.

وهنا سوف يقوم الباحث ببيان أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة من حيث

منهج الدراسة ،وأداة الدراسة ،ومجتمع وعينة الدراسة ،والمرحلة التعليمية ،الهدف من الدراسة باإلضافة

إلى بيان أوجه االستفادة من الدراسات السابقة .

أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

أوالً :من حيث الهدف من الدراسة

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بعض جوانبها حيث تناولت موضوع تدريب مدراء

المدارس وتقييم برامج التدريب وأثرها على أداء المدراء وأكدت على أهميته مثل دراسة(أبو

لبدة ،).188،دراسة(القيسي ،).181،دراسة(صالحة ،).181،دراسة(أبو شاويش ، ).181،دراسة
(الدعدي ، ).111،دراسة(الرشيدي ، ).113،دراسة(أبوسمك.).115،

واختلفت مع الدراسات السابقة في تناولها لدور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات

مديري المدارس ووضع تصور مقترح لالرتقاء بهذا الدور.

ثانياً :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة

اتفقت الد ارسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة العربية واألجنبية من حيث استخدام المنهج الوصفي

التحليلي ،مثل دراسة(الصاعدي ،).185،دراسة(الفار ،).185،دراسة(الزهراني ،).185،دراسة(أبو
لبدة ،).188،دراسة(بدر ،).181،دراسة(القيسي.).181،

واختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث المنهج مع دراسة(الزهراني).18.،

التي استخدمت منهج المسح االجتماعي ،دراسة(الجهني ).111،التي استخدمت المنهج الوصفي

المسحي ،دراسة(عمادالدين).115،التي استخدمت المنهج شبه التجريبي ،دراسة(ليجد يسوغ)8993،
التي استخدمت المنهج الوصفي المسحي.
ثالثاً :من حيث أداة الدارسة

اتفقت الدراسة الحالية مع كافة الدراسات السابقة العربية واألجنبية في استخدام االستبانة كأداة رئيسة

للدراسة مثل دراسة(صالحة ،).181،دراسة(أبوشاويش ،).181،دراسة(شهاب ،).119،دراسة(قايد،
 ،).111دراسة(دورسوه ،).111،دراسة(الدعدي ،).111،دراسة(نتيل.).117،
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كما اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أنها استخدمت المقابلة باإلضافة الى

االستبانة كأداة للدراسة مثل دراسة(أبولبدة،).188،دراسة(الغامدي،).116،دراسة(عمادالدين).115،
 ،دراسة(ليجديسوغ.)8993،

رابعاً :من حيث مجتمع وعينة الدراسة

اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث اختيار مجتمع الدراسة وهم مديرو

المدارس مثل دراسة(الغامدي ،).116،دراسة(الشريجة ،).116،دراسة(أبوسمك ،).115،دراسة(حلس
 ،).11.،دراسة(الناصري ،).11.،دراسة(عاشور.).118،

واختلفت مع بعض الدراسات مثل دراسة(الزهراني).185،التي اشملت على مشرفات ومعلمات ،دراسة

(الفار ).185،التي اشتملت على مديري ورؤساء أقسام اإلدارات التربوية ،دراسة(أبو شاويش).181،
التي اشتملت على مدراء ومشرفين ،دراسة(شهاب ).119،التي اشتملت على معلمين ومعلمات،

دراسة(الجهني).111،التي اشتملت على مدراء ووكالء ،دراسة(فاي)8996،التي اشتملت على إداريين
في اإلدارة الوسطى ،دراسة(ايرثل )8995،التي اشتملت على أعضاء في جمعية اإلداريين األمريكية.

خامساً :من حيث المرحلة التعليمية

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اختيار جميع المراحل التعليمية مثل دراسة

(الفار ،).185،دراسة(الزهراني ،).185،دراسة(القيسي ،).181،دراسة(الجهني ،).111،دراسة
(العمري ،).111،دراسة(جونسون ،).118،دراسة(آن لورد. ).111،

واختلفت مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة(الصاعدي ).185،التي تناولت المدارس المتوسطة،
دراسة(الزهراني ).18.،التي تناولت رياض األطفال ،دراسة(بدر).181،التي تناولت المدارس الثانوية

 ،دراسة(شهاب ).119،التي تناولت المدارس االبتدائية ،دراسة(دورسوه ).111،التي تناولت المدارس
االستكشافية .

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 -8بناء اإلطار النظري.

 -.تعريف مصطلحات الدراسة.
 -5اختيار منهج الدراسة واألداة المناسبة للدراسة.
 -4اختيار عينة الدراسة وتحديدها.

 -3تحديد متغيرات الدراسة(الجنس -المؤهل العلمي -المرحلة -سنوات الخدمة -المنطقة التعليمية).
 -6تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.

 -7بناء االستبانة وصياغة الفقرات وتطويرها.
 -1تفسير نتائج الدراسة.

 -9وسعت من فهم وادراك الباحث لموضوع الدراسة وأثرت في بناء فكره المعرفي.
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تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي:
تصور مقترحا لتطوير دور اإلدارة
ا
 -8تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من خالل وضعها
العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة وهذا لم
يتم تناوله في دراسات أخري .

 -.سوف تقدم هذه الدراسة نتائج تعمل على تطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي
وتحسين أدائها من أجل رفع كفاءة األداء المهني لمديري المدارس .
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الفصل الرابع
إجـراءات الدراسـة
 منهج الدراسة.

 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.

 أدوات الدراسة.

 صدق االستبانة.
 ثبات االستبانة.

 األساليب االحصائية.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة

يتضمن هـذا الفصـل الخطـوات واإلجـراءات التـي تمـت فـي الجانـب الميـداني مـن هـذه الد ارسـة مـن حيـث
منهجها ،مجتمعها ،العينة التي طبقت عليها ،األدوات المستخدمة والدراسة االستطالعية الختبار صدق
وثبات األدوات ،ووصفا لإلجراءات التي قام بها الباحـث فـي تقنـين أدواتهـا وتطبيقهـا ،وأخيـ ار المعالجـات
اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل نتائج الدراسة ،وذلك على النحو التالي:

أوالً :منهج الدراسة:

استخدم الباحث المنهج الوصفي كونه المالئم لهـذه الد ارسـة حيـث أن هـذا المـنهج يبحـث عـن الحاضـر،
ويهــدف إلــى تجهيــز بيانــات إلثبــات فــروض معينــة تمهيــدا لإلجابــة عــن تســاؤالت محــددة بدقــة تتعلــق
بــالظواهر الحاليــة ،واألحــداث الراهنــة التــي يمكــن جمــع المعلومــات عنهــا فــي زمــان إجـراء البحــث ،وذلــك

باستخدام أدوات مناسبة(.األغا.)48 :2882،

ثانياً :مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المرحلة األساسية والمرحلة الثانوية في و ازرة التربية

والتعليم العالي الفلسطينية في محافظات غزة للعام الدراسي(2812-2814م) ،والبالغ عددهم()8.2

مدي ار ومديرة موزعين على سبع مناطق تعليمية وهي(شمال غزة– شرق غزة– غرب غزة– الوسطى–
شرق خانيونس– خانيونس– رفح)(.الكتاب اإلحصائي السنوي لو ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية،
 )2814والجدول التالي ( )1يبين توزيع مجتمع الدراسة تبعا للمنطقة التعليمية:
جدول رقم ()1

يبين توزيع مجتمع الدراسة تبعاً للمنطقة التعليمية:
المنطقة التعليمية

العدد
77

شرق غزة

07

غرب غزة

6.

الوسطى

42

شرق خان يونس

41

خان يونس

48

رفح

80

المجموع

8.2

شمال غزة

79

يتضــح مــن هــذا التوزيــع أنــه يتفــق مــع التوزيــع الجغ ارفــي للســكان التــي تتواجــد فيهــا المنطقــة التعليميــة،

حيث تحتل محافظة غزة المرتبـة األولـى مـن حيـث توزيـع السـكان الجغ ارفـي تليهـا محافظـة خـانيونس ثـم
شــمال غ ـزة والــذى يتواجــد فيــه أكبــر مخيمــات محافظــات غ ـزة والمتمثــل بمخــيم جباليــا ويليهــا المحافظــة

الوسطى وأخي ار محافظة رفح.
ثالثاً :عينة الدراسة:

أ .العينة االستطالعية:
تــم اختيــار عينــة عش ـوائية اســتطالعية قوامهــا( )48مــن مــديري ومــديرات المــدارس مــن مجتمــع الد ارســة
األصلي ،وتم تطبيق األدوات المستخدمة في هذه الدراسة على هذه العينـة بهـدف التحقـق مـن صـالحية

األدوات للتطبيـق علـى أفـراد العينـة الكليـة ،وذلـك مـن خـالل حسـاب صـدقها وثباتهـا بـالطرق اإلحصـائية
المالئمة.

ب .العينة الميدانية:

تم اختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة األصلي ،وقد بلغ عدد أفراد العينة( )1.0مدي ار ومديرة

مــا نســبته( )%28918مــن مجتمــع الد ارســة ،مــنهم( ).8مــن الــذكور بنســبة( )%4292و( )180مــن اإلنــاث

بنس ـ ــبة( .)%2492وت ـ ــم اختي ـ ــار العين ـ ــة الطبقي ـ ــة العشـ ـ ـوائية طبق ـ ــا لق ـ ــانون حج ـ ــم العين ـ ــة الطبقي ـ ــة الت ـ ــالي
NI
n
N

= : ni

 : niحجم العينة في الطبقة(العدد المراد اختياره من مديري المدارس في المنطقة التعليمية)

 : N Iحجم الطبقة(عدد مديري المدارس في المنطقة التعليمية)
 : Nحجم المجتمع(عدد مديري المدارس في محافظات غزة)
 : nحجم العينة المراد اختيار من المجتمع الكلي

والجدول التالي( )2يبين التك اررات والنسب المئوية لتوزيع أفراد العينـة تبعـا لعـدد مـن المتغيـرات المسـتقلة

التصنيفية ،وذلك كما يلي:

جدول رقم ()2

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات التصنيفية
البيان
الجنس
المؤهل العلمي
المرحلة التعليمية

المتغير

العدد

%

ذكور

.8

4292

إناث

180

2492

بكالوريوس

174

0290

دراسات عليا

84

1692

أساسية

188

7692

ثانوية

72

8290

81

البيان
سنوات الخدمة

المنطقة التعليمية

المتغير

العدد

%

أقل من  2سنوات

12

697

18 – 2سنوات

02

429.

أكثر من  18سنوات

.0

4.92

شمال غزة

88

1796

غرب غزة

42

2296

شرق غزة

48

2892

الوسطى

28

1197

شرق خان يونس

28

1891

خان يونس

1.

.97

رفح

10

.91

رابعاً :أداة الدراسة :

بعد االطالع علـى األطـر النظريـة والد ارسـات السـابقة ذات الصـلة بموضـوع الد ارسـة قـام الباحـث بإعـداد

اس ــتبانة ته ــدف التع ــرف إل ــى دور اإلدارة العام ــة لإلشـ ـراف والتأهي ــل الترب ــوي ف ــي رف ــع كفاي ــات م ــديري

المدارس الحكومية بمحافظات غزة وذلك وفق الخطوات اآلتية:

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة وصياغة الفقرات التي تقع تحت كل بعد. -إعــداد االســتبانة فــي صــورتها األوليــة والتــي شــملت( )20فقـرة والملحــق رقــم( )1يوضــح االســتبانة فــي

صورتها األولية.

 -ع ــرض االس ــتبانة عل ــى( )10م ــن المحكم ــين الترب ــويين م ــن أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس م ــن الجامع ــات

الفلسطينية والملحق رقم( )2يبين أعضاء لجنة التحكيم.

 -بعــد إج ـراء التعــديالت التــي أوصــى بهــا المحكمــون بحــذف بعــض الفق ـرات وتعــديل وصــياغة بعضــها

بلغ عدد فقرات االسـتبانة فـي صـورتها النهائيـة( )22فقـرة موزعـة علـى خمسـة مجـاالت كمـا هـو موضـح

في الملحق رقم(.)8

 -إجـراء د ارسـة اسـتطالعية ميدانيـة لالسـتبانة لفحـص صـدق وثبـات األداة حيـث طبقـت علـى عينـة

مكونة من( )41فردا.

 -توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة لجمع البيانات الالزمة للدراسة ،ولقد تم تقسيم

االستبانة إلى قسميين رئيسيين:

 القسم األول :البيانات الشخصية للمدير من حيث(الجنس -المؤهل العلمي -المرحلة التعليمية-سنوات
الخدمة -المنطقة التعليمية).
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 القسم الثاني :وهو القسم الذي يعبر عن مجاالت ومتغيرات الدراسة المتعلق بدور اإلدارة العامة
لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس ،والجدول التالي( )8يبين توزيع فقرات

االستبانة على المجاالت:

جدول رقم ()8

يبين توزيع الفقرات على مجاالت االستبانة
المجال

عدد الفقرات

كفايات التخطيط

11
11

كفايات اتخاذ القرار والقيادة

11

كفايات االتصال والتواصل

11

كفايات تقويم وتنمية األداء

11

كفايات التنظيم

وتتم االستجابة على االستبانة وفقا لتدرج خماسي على طريقة ليكرت (كبيرة جدا – كبيرة – متوسطة –

قليلــة – قليلــة جــدا) وتصــحح علــى التـوالي بالــدرجات( ،)1 - 2 – 8 – 4 – 2وجميــع الفقـرات إيجابيــة
التصحيح.

جدول رقم ()4

يبين درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

بدرجة كبيرة جداً

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جداً

الدرجة

2

3

4

5

0

2

ويتم احتساب درجة المفحوص على االستبانة بجمع درجاته علـى كـل مجـال وجمـع درجاتـه علـى جميـع

المجاالت لحساب الدرجـة الكليـة لالسـتبانة ،وتتـراوح الدرجـة علـى االسـتبانة ككـل بـين( 262–22درجـة)
وتعبــر الدرجــة المنخفضــة عــن ضــعف دور اإلدارة العامــة لإلشـراف والتأهيــل التربــوي فيمــا تعبــر الدرجــة

المرتفعة عن قوة دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي.

إجراءات الصدق والثبات لالستبانة:

أوالً :الصدق

صــدق االســتبانة يعنــي أن يقــيس االســتبيان مــا وضــع لقياســه ،وكــذلك شــمول االستقصــاء لكــل العناصــر

التــي يجــب أن تــدخل فــي التحليــل مــن ناحيــة ،ووضــوح فقراتهــا ومفرداتهــا مــن ناحيــة ثانيــة ،بحيــث تكــون
مفهومة لكل من يستخدمها.
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وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 .1صــدق المحكمــين :تـم عــرض االســتبانة علــى عـدد مــن المحكمــين المختصـين ملحــق رقــم( ،)2حيــث
قاموا بإبداء آرائهم ومالحظتهم حول مناسبة فقرات االستبانة و مدى انتماء الفقرات إلـى كـل بعـد ،حيـث
قام الباحث بأخذ مالحظاتهم بعين االعتبار .

 .2صـدق االتساق الداخلي :يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كـل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة
مـع المجـال الـذي تنتمـي إليـه هـذه الفقـرة ،وتـم حسـاب االتسـاق الـداخلي لفقـرات االسـتبانة علـى عينـة
الد ارسـة االسـتطالعية البـالغ حجمهـا( )41مفـردة ،وذلـك بحسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون ()Pearson
بين كل فقرة ،والدرجة الكلية للمجال نفسه ،والجدول التالي( )3يبين ذلك:
جدول رقم ()2

يبين ارتباط درجة كل فقرة من االستبانة مع درجة المجال الذي تنتمي إليه
المجال الثاني

المجال األول
رقم الفقرة

االرتباط

رقم

الفقرة

المجال الثالث

االرتباط

رقم

الفقرة

المجال الرابع

االرتباط

رقم

الفقرة

االرتباط

المجال الخامس
رقم

الفقرة

االرتباط

8

**1.356

8

**1.313

8

**1.7.5

8

**1.6.7

8

**1.6.9

.

**1.683

.

**1.78.

.

**1.73.

.

**1.664

.

**1.688

5

**1.637

5

**1.736

5

**1.668

5

**1.651

5

**1.691

4

**1.76.

4

**1.745

4

**1.7.6

4

**1.7..

4

**1.646

3

**1.73.

3

**1.757

3

**1.785

3

**1.7.4

3

**1.713

6

**1.788

6

**1.757

6

**1.773

6

**1.799

6

**1.651

7

**1.757

7

**1.641

7

**1.719

7

**1.736

7

**1.787

1

**1.718

1

**1.616

1

**1.765

1

**1.743

1

**1.666

9

**1.711

9

**1.616

9

**1.74.

9

**1.719

9

**1.677

81

**1.696

81

**1.668

81

**1.691

81

**1.77.

81

**1.699

88

**1.37.

88

**1.696

88

**1.715

88

**1.785

88

**1.7.1

*= دالة عند 1.12

**= دالة عند 1.10

يتبين من الجدول السابق( )2أن جميع فقرات استبانة دور اإلدارة العامة لإلشـراف والتأهيـل التربـوي فـي

رفــع كفايــات مــديري المــدارس( 22فقـرة) حققــت ارتباطــات دالــة مــع درجــة المجــال الــذي تنتمــي إليــه عنـد
مستوى داللة(.)8981

كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة ،والجدول التالي()7
يبين ذلك:

83

جدول رقم ()6

يبين ارتباطات درجات مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة
االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة

الرقم

المجال

عدد الفقرات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

8

كفايات التخطيط

88

1.119

دال عند 1.111

.

كفايات التنظيم

88

1.118

دال عند 1.111

5

كفايات اتخاذ القرار والقيادة

88

1.911

دال عند 1.111

4

كفايات االتصال والتواصل

88

1.198

دال عند 1.111

3

كفايات تقويم وتنمية األداء

88

1.168

دال عند 1.111

يتبــين مــن الجــدول الســابق( )7أن جميــع مجــاالت االســتبانة الخمســة حققــت ارتباطــات دالــة مــع الدرجــة

الكليــة لالس ــتبانة عنــد مس ــتوى داللــة أق ــل م ــن  ،8981فقــد تراوح ــت معــامالت االرتب ــاط ب ــين(– 1.819
 ،)1.911مما يدلل أيضا على أن االستبانة في صورتها النهائية تتسم بدرجة عالية من صدق االتساق
الداخلي .كما يشير ذلك إلى أن جميع فقرات ومجاالت االستبانة تقيس ما وضعت له.

ثبات أداة الدراسة:

ويقصد بثبات االستبانة هو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه مرة ثانية  ،وتم التأكد من
ثبات االستبيان باستخدام طريقتين وهما :ثبات التجزئة النصفية ،وثبات ألفا كرونباخ.

أ -ثبات التجزئة النصفية:

تم تقسيم عبارات المقياس إلى عبارات فردية وأخرى زوجية وتم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل
الفقرات الفردية الرتبة ،ومعدل الفقرات الزوجية الرتبة لكل فقرة من فقرات المقياس ،وقد تم تصحيح

معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط جتمان للفقرات الفردية ،والجدول التالي( )6يوضح ذلك:
جدول رقم()7

يبين معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لالستبانة
الرقم

المجال

عدد الفقرات

معامل الثبات

مستوى الداللة

8

كفايات التخطيط

88

1.118

دال عند 1.18

.

كفايات التنظيم

88

1.186

دال عند 1.18

5

كفايات اتخاذ القرار والقيادة

88

1.151

دال عند 1.18

4

كفايات االتصال والتواصل

88

1.1.8

دال عند 1.18

3

كفايات تقويم وتنمية األداء

88

1.118

دال عند 1.18

االستبانة ككل

33

1.938

دال عند 1.18

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لالستبانة( )1.938وهو معامل ثبات مرتفع و عال ودال

إحصائيا عند مستوى داللة(.)1.18
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ب -ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
تــم تقــدير ثبــات االســتبانة بحســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ لفقـرات االســتبانة بمجاالتــه ،والجــدول التــالي()0
جدول رقم ()8

يبين ذلك:

يبين معامالت الثبات لمجاالت االستبانة باستخدام معامل ألفا
الرقم

المجال

عدد الفقرات

قيمة ألفا

مستوى الداللة

8

كفايات التخطيط

88

1.11.

دال عند 1.18

.

كفايات التنظيم

88

1.197

دال عند 1.18

5

كفايات اتخاذ القرار والقيادة

88

1.985

دال عند 1.18

4

كفايات االتصال والتواصل

88

1.915

دال عند 1.18

3

كفايات تقويم وتنمية األداء

88

1.11.

دال عند 1.18

االستبانة ككل

33

1.969

دال عند 1.18

يتضح من الجدول السابق( )0أن قيم ألفا مرتفعة وتدلل على أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من الثبات
تفي بمتطلبات تطبيق االستبانة على أفراد العينة األساسية.

ومما سبق يتضح أن االستبانة المتعلقة بموضوع الد ارسـة تتسـم بدرجـة عاليـة مـن الصـدق والثبـات ،ممـا
طمأن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

خامساً :األساليب اإلحصائية:

تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية( )SPSSلتفريغ البيانات ومعالجتها ،وقد استخدم

الباحث األساليب اإلحصائية التالية:

 -1معام ــل ارتب ــاط بيرســـون :للتحق ــق م ــن صـــدق االتس ــاق ال ــداخلي لالس ــتبيان ،ولثب ــات التجزئـــة

النصفية.

 -2معادلة جتمان لحساب ثبات التجزئة النصفية.
 -8معادلة ألفا كرونباخ :لحساب الثبات.

 -4المتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنح ارف ـ ــات المعياري ـ ــة واألوزان النس ـ ــبية لتحدي ـ ــد دور اإلدارة العام ـ ــة
لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس.

 -2اختبـ ـ ـ ــار "ت"  T-Testللكشـ ـ ـ ــف عـ ـ ـ ــن داللـ ـ ـ ــة الفـ ـ ـ ــروق بـ ـ ـ ــين متوسـ ـ ـ ــطات درجـ ـ ـ ــات عينتـ ـ ـ ــين

مستقلتين(الجنس _ المؤهل العلمي _ المرحلة التعليمية).

 -7تحليــل التبــاين األحــادي للكشــف عــن داللــة الفــروق بــين متوس ـطات درجــات أكثــر مــن عينتــين

مستقلتين (سنوات الخدمة_ المنطقة التعليمية).

 -6اختبار (LSDللكشف عـن اتجـاه الفـروق الناتجـة عـن تحليـل التبـاين األحادي(سـنوات الخدمـة_

المنطقة التعليمية).
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الفصل الخامس
نتائـج الدراسـة وتفسيرها ومناقشتها والتوصيات و المقترحات
 المحك المعتمد في الدراسة.

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسيرها ومناقشتها.
 اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة.

 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة.
 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة(التصور المقترح).
 التوصيات.

 المقترحات.
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الفصل الخامس

نتائـج الدراسـة وتفسيرها ومناقشتها

يتضمن هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة ،وذلك بعد استخدام األساليب

اإلحصائية المناسبة لكل من أسئلتها ،كما تم تفسير ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء
اإلطار النظري والدراسات السابقة وصياغة التوصيات والمقترحات في ضوئها:

المحك المعتمد في الدراسة :

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة ،فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل

حساب المدى بين درجات المقياس( ،)5-1=4ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول
على طول الخلية أي( ،)4/5=0.80وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس(بداية

المقياس وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو
موضح في الجدول التالي(()9التميمي)4.: .114 ،

جدول رقم ()9

يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من 1.80 – 1

من %36- %20

قليلة جدا

أكبر من 2.60 - 1.80

أكبر من %52 - %36

قليلة

أكبر من 3.40 – 2.60

أكبر من %68 -%52

متوسطة

أكبر من 4.20 – 3.40

أكبر من %84 -%68

كبيرة

أكبر من 5 - 4.20

أكبر من %100-% 84

كبيرة جدا

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطات الحسابية
على مستوى المجاالت لألداة ككل ،ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حدد الباحث درجة الموافقة

حسب المحك المعتمد للدراسة.

اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

سيقوم الباحث باإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل تحليل البيانات ،والتركيز على أعلى فقرتين،
وأدنى فقرتين وتفسير نتائجهما ومناقشتهما ومقارنتها بالدراسات السابقة.

 .1نتائج السؤال األول الذي ينص على :ما درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لدور اإلدارة العامة
لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة؟

وزن
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واأل ا

النسبية الستجابات أفراد العينة على االستبانة والجدول التالي( )81يوضح ذلك:
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جدول رقم ()01

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات عينة الدراسة على مجاالت
االستبانة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

8

كفايات التخطيط

5.93

1.73

79

4

.

كفايات التنظيم

4.86

1.75

15..

8

5

كفايات اتخاذ القرار والقيادة

5.91

1.73

79.6

5

4

كفايات االتصال والتواصل

4.18

1.77

11..

.

3

كفايات تقويم وتنمية األداء

5.91

1.79

71

3

3.11

1.16

81

المجال

الرقم

الدرجة الكلية

الترتيب

يتضح من الجدول السابق( )81أن الدرجة الكلية لتقدير مديري المدارس لدور اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية جاءت بوزن نسبي( ،)% 81وهى نسبة

كبير مبذول من قبل اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل
ا
كبيرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن هناك جهدا
التربوي في و ازرة التربية والتعليم العالي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية ،وذلك من خالل

الدورات التدريبية التي تعقدها للمديرين ،وكذلك المتابعة والتوجيه بشكل مستمر من قبل اإلدارة العليا،

وحرصها على مواكبة المستجدات والتطورات في مجال اإلدارة ألهمية الدور الذى يقوم به مدير

المدرسة واالعتناء به بشكل خاص ،فهو المسئول األول عن كل ما يدور في المدرسة والميسر لتحقيق

أهدافها.

وترتبت مجاالت االستبانة كما يلي:

 جاء مجال" كفايات التنظيم " في أعلى مراتب دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي بوزننسبي(.)%83..

 -يليه مجال" كفايات االتصال والتواصل " بوزن نسبي(.)%81..

 ثم مجال" كفايات اتخاذ القرار والقيادة " بوزن نسبي(.)%7996 -ثم مجال" كفايات التخطيط " بوزن نسبي(.)%79

 وأخي ار يأتي مجال" كفايات تقويم وتنمية األداء " بوزن نسبي()%78وهذه النتائج جاءت بدرجة كبيرة.

وبذلك فإن جميع مجاالت االستبيان تقع ضمن مستوى متقارب ،مما يشير إلى أن دور اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس بمجاالته ودرجته الكلية تقع ضمن هذا

المستوى .وهذه النتيجة توضح أهمية توافر هذه الكفايات لدى مدراء المدارس وأن امتالكها يزيد من
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فرص تحقيق األهداف التربوية والتعليمية في المدارس والوصول إلى التميز في مخرجات العملية

التعليمية.

أما في حصول كفايات التنظيم على أعلى مراتب مجاالت االستبانة فإن ذلك يرجع إلى :أن التنظيم
يساعد على تنسيق الجهود وتنظيم العالقة بين المدير والعاملين لتمكينهم من القيام بمهامهم الوظيفية ،

كما يسهم في االستفادة من األساليب المتطورة في أداء العمل لرفع كفاءة مدير المدرسة في العمل
اإلداري .كما أن التنظيم واألعمال اإلدارية تحتاجها المدرسة في كل يوم وفي جميع المجاالت حتى

يكون هناك تصنيف واضح لجميع ما يلزم المدرسة من لوازم وغيرها بحيث تسهل الوصول إليها وتيسر
األعمال المدرسية وتساهم في تحقيق األهداف المنشودة.

وحصلت كفايات تقويم وتنمية األداء على أدنى مراتب مجاالت االستبانة على الرغم من أهميتها

الكبيرة في الكشف عن مكانة المدرسة في طريق النجاح والتميز ودورها الكبير في استثمار طاقات
الموارد البشرية في المدرسة وترشيدهم نحو السلوك الصحيح ،وذلك بسبب قلة التدريب على كفايات
التقويم المناسبة لألهداف واألنشطة من قبل اإلدارة العامة لإلشراف ،وزيادة األعباء على مديري

المدارس ،ولحساسية موضوع التقويم سواء من قبل المديرين أو المعلمين ألنه يبرز نقاط الضعف التي

يحاول الجميع الهدف منها ومن التساؤالت التي يمكن أن تقع عليه نتيجة هذا التصور.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة(صالحة ،)2111،دراسة(الفار )2113،حيث حصلت كفايات
التنظيم على أعلى المراتب.

والجداول التالية توضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات كل
مجال من مجاالت االستبانة على التوالي:

جدول رقم ()11

وزن النسبية لفقرات مجال كفايات التخطيط
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واأل ا
الرقم

المتوسط

الفقرة

االنحراف الوزن

الحسابي

المعياري

درجة

النسبي %الدور

8

صياغة رسالة المدرسة ورؤيتها المستقبلية

4...

1.75

14.4

.

.

تحديد السياسات واألهداف العامة قبل البدء بالتخطيط

4..5

1.7.

14.6

8

5

وضع أسس التخطيط التربوي وأساليبه

4.84

1.61

1..1

4

4

وضع الخطة في ضوء االحتياجات المستقبلية للمدرسة

4.8.

1.7.

1..4

3

4.83

1.7.

15

5

4.11

1.66

18.6

6

5.91

1.73

71

7

3
6
7

تطبيق مبدأ األولويات عند وضع الخطة بما يتناسب مع

اإلمكانات المتاحة

تحديد البرامج واألنشطة المختلفة التي تخدم أهداف المدرسة
تحديد آليات إشراك العاملين في التخطيط لنشاطات
المدرسة وفعالياتها
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االنحراف

الوزن

5.11

1.1.

76

1

5.63

1.1.

75

9

81

تحديد آليات تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة

5.33

1.1.

78

88

88

التنبؤ بالصعوبات والعقبات المحتمل حدوثها داخل المدرسة

5.31

1.79

78.6

81

الرقم
1
9

المتوسط

الفقرة

الحسابي

بناء الخطة االستراتيجية والسنوية من حيث المكونات

والمفهوم والتفريق بينهما

تضمين الخطة المدرسية بأحدث المستجدات التربوية
واإلدارية

المعياري النسبي%

درجة

الدور

يتضح من الجدول السابق( )11أن مظاهر مجال كفايات التخطيط من وجهة نظر مدراء المدارس

كانت تتراوح بين(.)% 8496 – 71

وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم( )2والتي تنص على" تحديد السياسات واألهداف العامة قبل البدء بالتخطيط " في أعلىمراتب كفايات التخطيط بوزن نسبي( ،)% 85وهي بدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن تحديد السياسات واألهداف العامة يسهم في وضوح الرؤية والسير على

خطى واضحة المعالم والسير وفقا لها ،كما أن أولى النقاط التي تؤكد عليها اإلدارة العامة لإلشراف
والتأهيل التربوي ومدربيها تحديد السياسات واألهداف العامة قبل البدء بالتخطيط ألهميتها في نجاح

الخطة وتحقيق رسالة المدرسة وأهدافها ورؤيتها.

 الفقرة رقم( )1والتي تنص على"صياغة رسالة المدرسة ورؤيتها المستقبلية"بوزن نسبي()%8494ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي تدرك بأن رؤية المدرسة ورسالتها

تدل على فلسفتها وطموحها وتسهل تحقيق األهداف كما يدل ذلك على تعدد الدورات واللقاءات في

صياغة رسالة المدرسة ورؤيتها المستقبلية وتحديد السياسات واألهداف العامة للمدرسة كما أن نجاح
المدرسة يعتمد بشكل كبير على مدى صياغتها لرؤية ورسالة واضحة ومحددة ،حتى يتم تحقيقها

وقياسها وفقا للمؤشرات المحددة ،وتدريب المدراء بشكل رئيسي على صياغة رؤية ورسالة المدرسة
إجرائيا بشكل فعال في غالبية الدورات التدريبية التي تعقد لهم خصوصا وأن بعض مديري المدارس
يحملون شهادات عليا في تخصصات التربية المختلفة.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة(أبو شاويش )2111،ودراسة(الفار )2113،ودراسة(صالحة)2111،
في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم( )11والتي تنص على "تحديد آليات تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة " فيأدنى المراتب بوزن نسبي(.)%71

ويعزو الباحث ذلك إلى أن تحليل البيئة الداخلية والخارجية يحتاج إلى وقت من قبل مدير المدرسة

وهو لديه الكثير من األعباء اإلدارية والفنية ،كما أن التدريب على هذا التحليل ومهارته يتطلب وقتا
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كافيا من قبل اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي إلكساب مديري المدارس هذه الكفايات في

الدورات التي تنفذها غالبا أثناء الدوام أو بعده ،وتتم في بعض األحيان في ظروف غير مالئمة لمديري

المدارس.

 الفقرة رقم( )11والتي تنص على" التنبؤ بالصعوبات والعقبات المحتمل حدوثها داخل المدرسة "بوزن نسبي(.)%7196

ويعزو الباحث ذلك إلى أن التنبؤ بالصعوبات والعقبات مهارة عالية تحتاج إلى حدس وقدرة على فهم

البيئة الداخلية والخارجية ،باإلضافة إلى تنقل مديري المدارس من مدرسة ألخرى يمكن أن يؤدي إلى
عدم قدرة المدير على الفهم الجيد لبيئة المدرسة وتحديد نقاط القوة والضعف والتعامل معها.
جدول رقم ()11

وزن النسبية لفقرات مجال كفايات التنظيم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واأل ا
الرقم

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري

درجة

النسبي %الدور

8

تشكيل اللجان المختلفة من المعلمين لتسيير شئون المدرسة

4..4

1.69

14.1

5

.

تحديد أسس تنظيم وادارة االجتماعات

4.81

1.69

15.6

3

5

تنظيم الجدول المدرسي مع مراعاة ظروف المعلمين

4.4.

1.61

11.4

8

4.56

1.71

17..

.

4..4

1.75

14.1

4

6

استثمار الوقت وادارته بصورة مناسبة

4.86

1.71

15..

6

7

متابعة تحركات الموظفين (حضور ،إجازات).. ،

4.83

1.79

15

7

1

توضيح اتجاهات العالقات اإلدارية الرأسية واألفقية

5.16

1.79

77..

88

9

رصد احتياجات المدرسة والعمل على توفيرها

4.8.

1.61

1..4

1

81

تنظيم المهرجانات واالحتفاالت والرحالت

5.96

1.15

79..

81

88

تنظيم العالقات مع المعلمين الجدد ومساندتهم

4.17

1.77

18.4

9

4
3

تنظيم وتبويب البيانات الخاصة بالمعلمين ومحاضر
االجتماعات
توصيف مهام وأعمال المعلمين واإلداريين

يتضح من الجدول السابق( )12أن مظاهر مجال كفايات التنظيم من وجهة نظر مدراء المدارس كانت
بين( ،)% 88.4 – 77..وهى نسبة كبيرة إلى كبيرة جدا.

وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم ( )3والتي تنص على" تنظيم الجدول المدرسي مع مراعاة ظروف المعلمين " في أعلىمراتب كفايات التنظيم بوزن نسبي()% 88.4
ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي تركز على االحتياجات األساسية

لمديري المدارس الحكومية حيث أن الجدول المدرسي أساسي في عجلة حياة المدرسة وبدونه ال يمكن
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أن يكون هناك نظام دراسي أو بيئة دراسية ناجحة ،وهو يرافق عمل إدارة المدرسة من العطلة الصيفية

التي يبدأ بها التخطيط وتوزيع الحصص على تخصصات المعلمين المختلفة ،ويستمر مع بداية العام
الدراسي ومع بداية الفصل الثاني قد يط أر تغيير على الجدول أو تحدث أمور طارئة ومن هنا كان

تركيز اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي على رفع كفايات مديري المدارس في مجال تنظيم
الجدول المدرسي بما يتوافق مع ظروف المعلمين خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي لم يتقاضى

فيها المعلمين المعينين من قبل الو ازرة في غزة رواتبهم وعدم قدرتهم على توفير ثمن المواصالت.

 الفقرة رقم( )4والتي تنص على "تنظيم وتبويب البيانات الخاصة بالمعلمين ومحاضر االجتماعات"بوزن نسبي(.)%87..

ويعزو الباحث ذلك إلى أن تنظيم وتبويب البيانات مهم ألنه يسهل عمل مدير المدرسة في الوصول

إلى ملفات المعلمين ومؤهالتهم ،وكذلك التخطيط لتطوير أدائهم من خالل دراسة ملفاتهم ،وكذلك
تنظيم وتبويب ملفات الطلبة لمعرفة مستوياتهم وايجاد الخطط العالجية المناسبة لهم.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة(القيسي )2111،والتي تؤكد على تنظيم الجدول المدرسي وحصوله على
أعلى المراتب ،ودراسة(نتيل )2117،ودراسة(الشريجة.)2116 ،
في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم( )8والتي تنص على " توضيح اتجاهات العالقات اإلدارية الرأسية واألفقية " في أدنىالمراتب بوزن نسبي(.)%77..

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى اعتقاد اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي أن العالقات اإلدارية

ضمن السياسات العامة وأنها مفهومة ضمنا لدى مدراء المدارس .

 الفقرة رقم( )11والتي تنص على" تنظيم المهرجانات واالحتفاالت والرحالت" بوزن نسبي(.)%7992ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي لديها أولويات وقضايا بالغة
األهمية تركز عليها ،وأن ذلك من اختصاص قسم األنشطة وتصدر التوجيهات والنشرات بهذا

الخصوص من دوائر مختصة بهذا الشأن ،وبرغم حصول هذه الفقرة على مرتبة أخيرة إال أنها حصلت

على وزن نسبي عال مما يدل على جهد مبذول من قبل اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي

ومدراء المدارس في هذا المجال ،ألن تنظيم المهرجانات واالحتفاالت يرفع من مكانة المدرسة ،وأن

الرحالت تعود بالنفع واالرتياح على طلبتها.
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جدول رقم()11

وزن النسبية لفقرات مجال كفايات اتخاذ القرار
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واأل ا
والقيادة

المتوسط االنحراف

الوزن

النسبي%

الدور

8

إقناع العاملين بقيمة األهداف التي يعملون على تحقيقها

4.13

1.61

18

4

.

توظيف أساليب القيادة التربوية الفاعلة في إدارة المدرسة

4.15

1.77

11.6

6

5

تقبل النقد ووجهات النظر المختلفة برحابة وسعة صدر

4.13

1.78

18

3

4

تحمل مسئولية الق اررات التي يتم اتخاذها

4.87

1.75

15.4

.

3

تشجيع روح العمل الجماعي والفريقى داخل المدرسة

4..7

1.76

13.4

8

6

اختيار األسلوب القيادي التربوي المناسب حسب الموقف

4.15

1.71

11.6

7

4.17

1.78

18.4

5

1

تتبع المراحل والخطوات العلمية والعملية لصنع القرار واتخاذه

5.14

1.71

76.1

9

9

تنمية سمات القيادة لدى العاملين

5.15

1.77

77

1

81

إعادة النظر في مضمون القرار إذا وجد ما يبرر ذلك

5.67

1.73

75.4

88

88

إشراك العاملين في صنع الق اررات المتعلقة بهم

5.73

1.11

73

81

الرقم

7

الفقرة

الحسابي المعياري

معالجة القضايا والمشكالت اإلدارية داخل المدرسة بهمة
واقتدار

درجة

يتضح من الجدول السابق( )13أن مظاهر مجال كفايات اتخاذ القرار والقيادة من وجهة نظر مدراء
المدارس كانت بين( ،)% 85.4 – 7394وهى نسبة كبيرة.
وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم( )5والتي تنص على" تشجيع روح العمل الجماعي والفريقي داخل المدرسة " في أعلىمراتب كفايات اتخاذ القرار والقيادة بوزن نسبي()% 85.4

ويعزو الباحث ذلك إلى إيمان اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي بأهمية تشكيل أسرة مترابطة

وثقافة تنظيمية محفزة للعمل واإلبداع في المدرسة سبيل لنجاح العمل وبناء القادة بحيث تظهر قدراتهم

في المواقف المختلفة كما أنها تشعر كل فرد داخل المدرسة معلما أو إداريا بأنه عضو له قيمة داخل
المؤسسة مما يدفعه للسعي بقوة نحو العمل المطلوب منه وتحقيق األهداف بفعالية واقتناع ،وقد يعزى

إلى إدراك عينة الدراسة أهمية العمل الجماعي في تحقيق رسالة المدرسة.

 الفقرة رقم( )4والتي تنص على" تحمل مسئولية الق اررات التي يتم اتخاذها "بوزن نسبي (.)%83.4ويعزو الباحث ذلك إلى أن القرار عندما يتخذه المسئول قد يترتب عليه في بعض األحيان نتائج غير
مرغوبة قد ال تكون في االتجاه الصحيح ،ولذا فال بد من التأني ود ارسة القرار والنتائج المتوقعة منه،
كما أن مدير المدرسة يواجه الكثير من الظروف واألزمات نتيجة الظروف السياسية الراهنة تتطلب منه
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اتخاذ اجراءات فورية ،ومن هنا ال بد لمدير المدرسة من تمثل درجة مناسبة من التمكن بحيث يكون

قاد ار على اتخاذ الق اررات المناسبة في المواقف المختلفة وتحمل مسئولياتها.
في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم( )11والتي تنص على "إعادة النظر في مضمون القرار إذا وجد ما يبرر ذلك" في أدنىالمراتب بوزن نسبي(.)%73.4

ويعزو الباحث ذلك إلى أن المدير إذا تخذ القرار فإنه يصعب عليه في كثير من األحيان التراجع عنه،

فمدير المدرسة في بعض األحيان يعتز برأيه واذا تراجع عن قرار غير صائب فإن ذلك يعده نقصا أو
عيبا واألولى أن االعتراف بالذنب والخطأ فضيلة يثاب عليها المرء ولكنها طبيعة النفس البشرية ترفض

في بعض األحيان االعتراف بالخطأ.

 الفقرة رقم( )11والتي تنص على" إشراك العاملين في صنع الق اررات المتعلقة بهم" بوزن نسبي(.)%75

ويعزو الباحث ذلك إلى قلة تدريب مديري المدارس على عملية صنع الق اررات مما يؤدي إلى قلة

تدريب العاملين على صنع القرار ،وقد يعزى إلى اعتقاد مدراء المدارس أن العاملين غير قادرين على
اتخاذ القرار السليم ،وأن مشاوراتهم تؤدي في بعض األحيان إلى حدوث فوضى وجدل عقيم غير مفيد.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة(الفار ).185،التي بينت أن إشراك المعلمين في اتخاذ القرار يأتي في

أدنى الم ارتب  ،بينما تختلف مع نتائج دراسة(أبوشاويش ).181،التي بينت أن إشراك المعلمين في
اتخاذ القرار يأتي في أعلى المراتب.

جدول رقم ()11

وزن النسبية لفقرات مجال كفايات االتصال والتواصل
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واأل ا
الرقم
8

الفقرة
آليات التواصل مع أولياء األمور والمؤسسات الحكومية

المتوسط االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي المعياري

النسبي%

الدور

4.18

1.75

11..

6

4.83

1.69

15

5

5.98

1.18

71..

9

5.36

1.15

78..

88

4...

1.71

14.4

.

6

عقد اللقاءات الدورية مع العاملين لتبادل وجهات النظر

4..3

1.76

13

8

7

تهيئة الظروف المناسبة لتوصيل الرسالة االتصالية

4.16

1.7.

18..

3

.
5
4
3

واألهلية
اإلشراف على عملية الرد على المراسالت الرسمية
استخدام األساليب التكنولوجية في التواصل مع اإلدارة العليا
والمعلمين والمجتمع المحلي
توظيف لغة الجسد للتواصل مع اآلخرين
إعالم العاملين بالمدرسة بالتعليمات الواردة من الجهات
العليا
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الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

الفقرة

النسبي%

الدور

1

إعداد الرسالة االتصالية بعيدا عن اإلسهاب واإلطناب

5.94

1.1.

71.1

1

9

جودة اللغة في الرسالة االتصالية

4.18

1.77

11..

7

81

إيجاد فهم مشترك وثقة بين العاملين

4.88

1.76

1...

4

5.13

1.14

77

9

الرقم

88

المتوسط

متابعة الق اررات التي تحملها الرسالة للوقوف على مدى
تحققها

درجة

يتضح من الجدول السابق( )14أن مظاهر مجال كفايات االتصال والتواصل من وجهة نظر مدراء
المدارس كانت بين(.)% 85 – 71..
وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 جاءت الفقرة رقم( )6والتي تنص على "عقد اللقاءات الدورية مع العاملين لتبادل وجهات النظر"في أعلى مراتب كفايات االتصال والتواصل بوزن نسبي()% 85

ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية اللقاءات واالجتماعات التي ينفذها مدير المدرسة مع العاملين فهي
بمثابة تقييم للعمل وتوزيع للصالحيات واألعمال ومعرفة احتياجات ووجهات نظر العاملين ،وعلى
مدير المدرسة تنفيذ اجتماعات وندوات دورية وشهرية وهناك سجالت تختص بذلك يجب تعبئتها لذلك

تهتم اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي بهذه النقاط.

 الفقرة رقم ( )5والتي تنص على" إعالم العاملين بالمدرسة بالتعليمات الواردة من الجهات العليا "بوزن نسبي (.)%84.4

ويعزو الباحث ذلك إلى أن إعالم العاملين بالتعليمات الواردة من و ازرة التربية والتعليم العالي يؤدي إلى

وضوح الرؤية والرسالة والسير وفقا لها وفهم العاملين لما يدور حولهم ،لذلك يجب أن يطلع عليها
جميع العاملين لمعرفة المستحدثات والمستجدات في العملية التعليمية وما يجب عليهم فعله وتنفيذه في

أدائهم في المدرسة.

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم( )4والتي تنص على "توظيف لغة الجسد للتواصل مع اآلخرين" في أدنى المراتب بوزننسبي(.)%71..
ويعزو الباحث ذلك إلى أن التركيز يكون على التواصل اللفظي والكتابي أكثر من لغة الجسد  ،وقد

يعزى إلى كثرة األعباء اإلدارية الملقاة على عاتق مدير المدرسة بحيث ال يلتفت إلى لغة الجسد،
فالتدريب على مهارات االتصال والتواصل تؤكد على أهمية توصيل الرسالة بلغة واضحة ومكتوبة حتى

ال ُيساء فهمها ويتم تنفيذ التعليمات بوضوح وفعالية.
 الفقرة رقم( )11والتي تنص على "متابعة الق اررات التي تحملها الرسالة للوقوف على مدى تحققها "بوزن نسبي (.)%77
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ويعزو الباحث ذلك إلى اعتقاد مدير المدرسة أن القرار بمجرد صدوره سوف يتم تنفيذه  ،لذا ال يولي
عملية المتابعة وتحقيق األهداف أهمية كبرى ،فالمهم تبليغ القرار والتوقيع علي نصه ومضمونه ،وهذه

النتائج تدل على االضطراب الذي يصاحب عملية صنع القرار واتخاذه بشكل يؤدي إلى ضعف في

المتابعة والتقويم.

جدول رقم ()11

وزن النسبية لفقرات مجال كفايات تقويم وتنمية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واأل ا
األداء

الرقم

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي%

درجة

الدور

8

تحديد مجاالت التقويم ،وأهدافه ،ومعاييره ،وأساليبه

4.19

1.65

18.1

5

.

تبصير العاملين بمجاالت التقويم وتوظيفها

4.1.

1.61

11.4

3

5

تنفيذ عمليات التقويم المختلفة للطلبة واإلشراف عليها

5.17

1.74

77.4

7

4.15

1.67

11.6

4

3

وضع خطة تطويرية لألداء الوظيفي للمعلمين

5.75

1.11

74.6

9

6

بيان انجازات المعلمين خالل االجتماعات ومكافأتهم

5.98

1.14

71..

6

7

تحليل محتوى المنهاج المدرسي وتقويمه

5.45

8.89

61.6

88

5.63

1.14

75

81

4.84

1.76

1..1

.

4.86

1.66

15..

8

5.13

1.14

77

1

4

1
9
81
88

إطالع العاملين على نتائج التقييم لتوفير التغذية
الراجعة لألداء

تشجيع المعلمين على المشاركة في المؤتمرات العلمية

واحاطتهم بها

تنفيذ زيارات إشرافية مبرمجة ومجدولة زمنيا للمعلمين
تشجيع العاملين على االلتحاق بالدورات التدريبية التي
تهدف لرفع مستوى أدائهم
توجيه المعلمين للحصول علي المعرفة من مصادرها
المختلفة

يتضح من الجدول السابق( )15أن مظاهر مجال كفايات تقويم وتنمية األداء من وجهة نظر مديري
المدارس كانت بين(.)% 83.. –6896
وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم( )11والتي تنص على " تشجيع العاملين على االلتحاق بالدورات التدريبية التي تهدفلرفع مستوى أدائهم " في أعلى مراتب كفايات تقويم وتنمية األداء بوزن نسبي(.)% 83..

ويعزو الباحث ذلك إلى اعتقاد أفراد عينة الدراسة أن التحاق العاملين في المدرسة بالدورات التدريبية

يرفع من كفاياتهم في تحقيق االهداف التربوية ،واستخدام الوسائل التعليمية ،وتطوير المنهاج واثراؤه
مما يؤدي إلى رفع مستوى أدائهم المهني.
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 الفقرة رقم( )9والتي تنص على " تنفيذ زيارات إشرافيه مبرمجة ومجدولة زمنياً للمعلمين " بوزننسبي(.)%8298

ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي أهمية تشجيع مديري المدارس

للعاملين على االلتحاق بالدورات التدريبية وتنفيذ الزيارات اإلشرافية في رفع كفاياتهم في التخطيط

والتنفيذ والتقويم وتحقيق األهداف المطلوبة والمهام الموكلة لهم بفعالية مما يسهم في النمو المهني

للمعلمين.

وتتفق هذه النتائج مع دراسة(أبو شاويش )2111،التي أظهرت أن توظيف الزيارات الصفية تأتي في
أعلى المراتب  ،بينما تختلف نتائج هذه الدراسة مع بعض نتائج دراسة(الشريجة )2116،التي أظهرت

أن تشجيع العاملين على االلتحاق بالدورات يأتي في أدنى المراتب.

في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 الفقرة رقم( )7والتي تنص على" تحليل محتوى المنهاج المدرسي وتقويمه " في أدنى المراتببوزن نسبي(.)%6896

ويعزو الباحث ذلك العتقاد اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي أن مدير المدرسة لديه خبرة في
مجال تحليل محتوى المنهاج كونه عمل معلما ومدي ار وأن تحليل محتوى المنهاج المدرسي وتقويمه
ويقع ضمن عمل المعلم ويحتاج وقت لذلك.

 الفقرة رقم( )8والتي تنص على" تشجيع المعلمين على المشاركة في المؤتمرات العلمية واحاطتهمبها " بوزن نسبي(.)%73

ويعزو الباحث ذلك إلى ركود البحث العلمي في السنتين األخيرتين نتيجة الحصار واشتداد األزمة

االقتصادية على الجامعات أدى لعزوف المعلمين عن المشاركة في المؤتمرات العلمية ،وكذلك ضعف

المهارات البحثية وكثرة األعباء اإلدارية الملقاة على عاتق المديرين والمعلمين

نتائج السؤال الثاني الذي ينص على:

 -هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى

لمتغيرات الدراسة(الجنس -المؤهل العلمي -المرحلة التعليمية -سنوات الخدمة -المنطقة

التعليمية)؟ لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية:

-0ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى

لمتغير الجنس(ذكور-إناث)؟ وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار ،T-test
والجدول التالي( )16يبين ذلك.
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جدول رقم ()06

اختبار(ت) للفروق بين متوسطي عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي
بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية تعزى لمتغير الجنس(ذكو -إناث)

المجال

المجموعة

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

ذكر

91

45.17

3.97

أنثى

811

45.65

3..5

ذكر

91

43.68

6.65

أنثى

811

43.17

4.14

كفايات اتخاذ

ذكر

91

44..1

6.53

القرار والقيادة

أنثى

811

45.59

3.73

كفايات االتصال

ذكر

91

44.34

6.43

والتواصل

أنثى

811

45.61

3.71

كفايات تقويم

ذكر

91

4..74

3.1.

وتنمية األداء

أنثى

811

4..96

3.11

ذكر

91

..1.87

.6.1.

أنثى

811

.89.35

.4..5

كفايات التخطيط
كفايات التنظيم

االستبانة ككل

قيمة "ت"

مستوى

داللة

1.716

1.418

1.587

1.738

1.94.

1.547

8.118

1.581

1..65

1.795

1.876

1.168

قيمة (ت) الجدولية (د.ح =  )896عند مستوى داللة  ،8.97 = 1.13وعند مستوى داللة ..61 = 1.18

يتبين من الجدول السابق( )86أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مديري

ومديرات المدارس الحكومية بغزة على جميع مجاالت دور اإلدارة العامة للتأهيل واإلشراف التربوي في

رفع كفايات مديري المدارس والدرجة الكلية لالستبانة أي أن المديرين من كال الجنسين لديهم تقديرات
متقاربة.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي تقدم دوراتها وأنشطتها للمديرين من

كال الجنسين(ذكور -إناث) وال توجد سياسة تمييز ألحد الجنسين على اآلخر ،كما أنهم يمرون بنفس

الظروف ويتلقون نفس التعليمات اإلدارية والفنية ،ونفس حلقات الدراسة ،وتقريبا نفس المدربين الذين
يقودون التدريب.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة(صالحة،).181،دراسة(نتيل ،).117،دراسة(القيسي،).181،

دراسة(دورسوه ،).111،دراسة(الناصري ،).11.،دراسة(بدر ).181،حيث أوضحت كل منها أنه
ال توجد فروق دالة إحصائيا في متغير الجنس .كما تختلف مع دراسة(الشريجة ،).116،دراسة

(الصاعدي ،).185،دراسة(أبو شاويش ).181،والتي أوضحت أنه توجد فروق لصالح الذكور.
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-5ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى

لمتغير المؤهل العلمي(بكالوريوس -دراسات عليا)؟

للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار) ،)T-testوالجدول التالي يبين ذلك:
جدول رقم ()01

اختبار(ت) للفروق بين متوسطي تقدير عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل
التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
(بكالوريوس -دراسات عليا)

المجال

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري قيمة "ت"

الحسابي

كفايات

بكالوريوس

865

45.68

3.44

التخطيط

دراسات عليا

53

4..16

6.88

كفايات

بكالوريوس

865

46.19

3.56

التنظيم

دراسات عليا

53

44.81

7.85

كفايات

بكالوريوس

865

45.78

3.9.

القرار

دراسات عليا

53

45.1.

6.64

بكالوريوس

865

45.94

6.17

دراسات عليا

53

44.6.

6..4

بكالوريوس

865

4..16

3.18

اتخاذ

والقيادة
كفايات
االتصال

والتواصل
كفايات
تقويم
وتنمية

دراسات عليا

53

4..13

3.17

االستبانة

بكالوريوس

865

..1...

.3.86

دراسات عليا

53

.87.35

.6.96

األداء
ككل

مستوى داللة

8.411

1.841

8.711

1.176

1.191

1.313

1.113

1.361

1.9..

1.339

1.996

1.376

قيمة (ت) الجدولية (د.ح =  )896عند مستوى داللة  ،8.96 = 1.13وعند مستوى داللة ..61 = 1.18

يتضح من الجدول السابق( )87أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس

الحكومية تعزى لمتغير المؤهل العلمي(بكالوريوس -دراسات عليا).
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ويعزو الباحث ذلك إلى اعتقاد اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي أن التطورات التربوية

المتسارعة في اإلدارة وشتى مجاالت العلم تستوجب تدريب المديرين من حملة المؤهالت العلمية
المختلفة وأنه يتوجب رفع كفاياتهم بغض النظر عن المؤهل العلمي.

وتتفق نتائج هذه الدراسة في عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي مع دراسات كل من

(الشريجة ،).116،ودراسة(الصاعدي ،).185،ودراسة(دورسوه،).111،ودراسة(الناصري،).11.،

ودراسة(الزهراني،).185،كما تختلف مع بعض نتائج دراسة(القيسي ،).181،ودراسة(نتيل.).117،

-4ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى

لمتغير المرحلة التعليمية(أساسية -ثانوية)؟

للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار)  ،) T-testوالجدول التالي يبين ذلك:
جدول رقم ()08

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي
بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية تعزى لمتغير المرحلة التعليمية (أساسية -ثانوية)
المجال

المجموعة

العدد

االنحراف

المتوسط

المعياري

الحسابي

كفايات

أساسية

855

45.36

3.55

التخطيط

ثانوية

63

45.11

6.16

أساسية

855

46.19

3.31

ثانوية

63

43.16

3.93

كفايات اتخاذ

أساسية

855

45.11

6.18

القرار والقيادة

ثانوية

63

45.38

6.81

كفايات

أساسية

855

44.48

3.98

ثانوية

63

45.57

6.48

كفايات تقويم

أساسية

855

4..91

3.9.

وتنمية األداء

ثانوية

63

4..65

3.37

أساسية

855

..1.9.

.3.11

ثانوية

63

.87.37

.6.15

كفايات التنظيم

االتصال

والتواصل

االستبانة ككل

قيمة "ت"

مستوى داللة

1.631

1.388

8.898

1..53

1.417

1.613

8.856

1..37

1.594

1.694

1.178

1.513

قيمة (ت) الجدولية (د.ح =  )896عند مستوى داللة  ،8.97 = 1.13وعند مستوى داللة ..61 = 1.18

يتضح من الجدول السابق( )81أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس

الحكومية تعزى لمتغير المرحلة التعليمية(أساسية -ثانوية) .
111

ويعزو الباحث ذلك إلى أن جميع مديري المدارس سواء في المرحلة األساسية أو المرحلة الثانوية
يحتاجون لدورات وأنشطة لرفع كفاياتهم لتنفيذ األعمال بكفاءة واقتدار ،بحيث تلبي احتياجاتهم وتعالج

ما ينقصهم في العمل اإلداري وتقدم لهم ما هو جديد في مجال اإلدارة التربوية وهذا يشمل جميع

المراحل التعليمية ،وأن اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي تؤمن بالحاجة المستمرة لتطوير أداء
مديري المدارس في جميع المراحل التعليمية.

وتتفق نتائج هذه الدراسة في عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متغير المرحلة الدراسية مع نتائج

دراسة(الجهني ،).111،ودراسة(الرشيدي ،).113،ود ارسة(القيسي ).181،وتختلف نتائج هذه الدراسة

مع دراسة(الزهراني ).185،والتي أوضحت أنه يوجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المرحلة

التعليمية.

 -3ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى

لمتغير سنوات الخدمة(أقل من  2سنوات – من  01 – 2سنوات – أكثر من  01سنوات)؟

للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي( One–Way
 )ANOVAوالجدول التالي( )89يبين ذلك:

جدول رقم ()09

الفرق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة تبعاً لسنوات الخدمة(أقل من  2سنوات – من –2
 01سنوات – أكثر من  01سنوات) باستخدام ()One – Way ANOVA

المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

بين المجموعات

584.876

.

837.111

داخل المجموعات

3184.861

893

.9.186

المجموع

68.1.545

897

بين المجموعات

571.684

.

813.517

داخل المجموعات

6161..61

893

58.171

المجموع

6451.174

897

بين المجموعات

515.711

.

898.134

داخل المجموعات

6771.636

893

54.76.

المجموع

786..567

897

كفايات االتصال

بين المجموعات

436.1.4

.

..1.18.

والتواصل

داخل المجموعات

61...916

893

54.991

المجموع

7.79.681

897

كفايات التخطيط

كفايات التنظيم

كفايات اتخاذ القرار
والقيادة

111

قيمة "ف"

3..69

3.965

3.389

6.387

الداللة

1.116

1.115

1.113

1.11.

كفايات تقويم وتنمية
األداء

االستبانة ككل

بين المجموعات

.96..35

.

841.8.7

داخل المجموعات

65.7.163

893

5..446

المجموع

66.5.581

897

بين المجموعات

1.74.1.8

.

4857.488

داخل المجموعات

8816.1.655

893

611.53.

المجموع

8.6915.433

897

4.363

6.118

1.1.

1.118

قيمة (ف) الجدولية (د.ح ). ،893 .عند مستوى داللة  ،5.14 = 1.13وعند 4.78 =1.18

يتبين من الجدول السابق( )89أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت االستبانة ودرجتها
الكلية والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مجاالت االستبانة من

وجهة نظر مديري المدارس الحكومية تبعا لسنوات الخدمة.

جدول رقم ()51

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على االستبانة تبعاً لمتغير
سنوات الخدمة

المجال
كفايات التخطيط

كفايات التنظيم

كفايات اتخاذ القرار والقيادة

كفايات االتصال والتواصل

كفايات تقويم وتنمية األداء

االستبانة ككل

المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل من  3سنوات

83

45.41

4.66

من  81 – 3سنوات

13

48.96

3.53

أكثر من  01سنوات

91

44.39

3.66

أقل من  3سنوات

83

47.85

3.74

من  81 – 3سنوات

13

44.81

3.61

أكثر من  01سنوات

91

46.98

3.3.

أقل من  2سنوات

83

46.17

5.16

من  81 – 3سنوات

13

4...1

6..4

أكثر من  81سنوات

91

44.76

3.19

أقل من  2سنوات

83

47.17

5.41

من  81 – 3سنوات

13

4..31

6...

أكثر من  81سنوات

91

44.79

3.9.

أقل من  3سنوات

83

45.17

3..1

من  81 – 3سنوات

13

48.41

3.65

أكثر من  81سنوات

91

33.14

3.18

أقل من  2سنوات

83

..7.35

86.49

من  81 – 3سنوات

13

.8..41

.4.91

أكثر من  81سنوات

91

..3.17

.3.56
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والجدول التالي ()50

يبين نتائج اختبار  LSDللكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات تقديرات مجاالت االستبانة تبعاً
لمتغير سنوات الخدمة:

المجال

المتغير

أقل من  2سنوات

سنوات

8.453

أقل من  2سنوات
كفايات التخطيط

من 01 – 2

من  01 – 2سنوات

أكثر من  01سنوات
8.89.
*..6.7

أكثر من  01سنوات
أقل من  2سنوات
كفايات التنظيم

..937

1...3
*..75.

من  01 – 2سنوات
أكثر من  01سنوات

كفايات اتخاذ

القرار والقيادة
كفايات االتصال
والتواصل

كفايات تقويم
وتنمية األداء

*5.167

أقل من  2سنوات
من  01 – 2سنوات

..333

أكثر من  01سنوات
*3..91

أقل من  2سنوات

5.118
...19

من  01 – 2سنوات
أكثر من  01سنوات
8.314

أقل من  2سنوات
من  01 – 2سنوات

1.964
*..341

أكثر من  01سنوات
أقل من  2سنوات

االستبانة ككل

8.58.

*83.855

..46.
8..678

من  01 – 2سنوات
أكثر من  01سنوات

يتبين من الجدولين السابقين(: )21(،)28
أنه توجد فروق دالة إحصائيا ً في جميع مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لدور اإلدارة العامة
لإلشراف والتأهيل التربوي في مجموعة(من 81 -3سنوات) ومجموعة( أقل من 3سنوات)،لصالح
مجموعة(أقل من 3سنوات).

 توجد فروق دالة إحصائيا في المجال األول" كفايات التخطيط" والمجال الخامس" كفايات تقويموتنمية األداء بين مجموعة(أكثر من  81سنوات) ومجموعة(أقل من  3سنوات) لصالح مجموعة (أكثر

من  81سنوات).

 -توجد فروق في مجال "كفايات التنظيم" بين مجموعة(أكثرمن 81سنوات) ومجموعة( 81-3سنوات)

لصالح مجموعة(أكثرمن 81سنوات).
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ويعزو الباحث ذلك إلى اعتقاد اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي أن عمل مديري المدارس يمتاز
بالرتابة التقليدية في األداء ،وهم بحاجة إلى تدريب خاصة في مجالي التخطيط وتقويم وتنمية األداء،

كما أن هناك خطة خمسية وفلسفة محددة لو ازرة التربية والتعليم العالي في رفع كفايات مديري

المدارس ،وقد يعزى إلى أن مدراء المدارس ربما يكونوا قد تلقوا تدريبات وأنشطة قبل عدة سنوات في
المجالين السابقين وكذلك في مجال التنظيم الذي يكتسبه المدراء من خالل سنوات الخدمة.

 توجد فروق في مجال "اتخاذ القرار والقيادة" ومجال االتصال والتواصل بين مجموعة(من 81-3سنوات ومجموعة أقل من  3سنوات) لصالح مجموعة أقل من  3سنوات.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي تهتم بمديري المدارس الجدد
وحديثي التعيين ألنهم بحاجة إلى دعم ومساندة وتوضيح للمهام واألدوار المطلوبة منهم  ،كذلك إيمان

المسؤولون ومخططو األنشطة بأن كفايات اتخاذ القرار والقيادة واالتصال والتواصل هما العمود الفقري
للقيادة اإلدارية وتسيير شئون المدرسة وتطويرها.

وتتفق نتائج هذه الدراسة في وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير سنوات الخدمة مع بعض نتائج

دراسة(القيسي ،).181،كما تختلف نتائج هذه الدراسة مع بعض نتائج دراسة كل من(نتيل).117،
،ودراسة(دورسوه ،).111،ودراسة(الناصري ،).11.،ودراسة(أبو شاويش.).181،

 -2ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة

لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى

لمتغير المنطقة التعليمية (شمال غزة – شرق غزة – غرب غزة – الوسطى – شرق خان يونس–
خان يونس– رفح)؟

للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي( One – Way

 ،)ANOVAوالجدول التالي( )..يبين ذلك:

جدول رقم ()22

الفرق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة تبعاً المنطقة التعليمية(شمال غزة– شرق غزة–

غرب غزة– الوسطى– شرق خان يونس– خان يونس– رفح) باستخدام()One– Way ANOVA
المجال

كفايات

التخطيط

كفايات التنظيم

مجموع المربعات

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

بين المجموعات

.86.185

6

56.856

داخل المجموعات

3988.351

898

51.931

المجموع

68.1.545

897

بين المجموعات

31.719

6

1.463

داخل المجموعات

6511.113

898

55.414

المجموع

6451.174

897
114

قيمة "ف"

8.861

1..35

الداللة

1.5.3

1.937

المجال
كفايات

مجموع المربعات
اتخاذ

القرار والقيادة

كفايات

االتصال

والتواصل
كفايات

تقويم

وتنمية األداء

االستبانة ككل

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

بين المجموعات

.75.9.6

6

43.634

داخل المجموعات

6111.451

898

56.163

المجموع

786..564

897

بين المجموعات

97.498

6

86..49

داخل المجموعات

7818.389

898

57.611

المجموع

7.79.181

897

بين المجموعات

488.546

6

61.331

داخل المجموعات

6.88.975

898

5..3.5

المجموع

66.5.581

897

بين المجموعات

.966..81

6

494.561

داخل المجموعات

8.5957..43

898

641.116

المجموع

8.6915.433

897

قيمة "ف"

8..66

1.45.

..811

1.76.

الداللة

1..73

1.137

1.134

1.618

قيمة (ف) الجدولية (د.ح )6 ،192 .عند مستوى داللة  ،..84 = 1.13وعند ..19 =1.18

يتضح من الجدول السابق( )..أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات عينة
الدراسة لدرجة قيام اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي بدورها في رفع كفايات مديري المدارس

الحومية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن طبيعة المجتمع وبنيته في قطاع غزة في جميع المناطق تتشابه مع

بعضها البعض إلى حد كبير والمشكالت والتحديات التي تواجهها المؤسسات التعليمية في جميع
المناطق التعليمية في محافظات غزة متقاربة من بعضها البعض إضافة إلى أن و ازرة التربية والتعليم

العالي بكافة أقسامها تهتم بجميع المناطق التعليمية دون تمييز.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع بعض نتائج دراسة كل من(القيسي ).181،وتختلف مع نتائج دراسة (أبو

لبدة ،).188،ودراسة(تيم ).114،حيث بينت كل منهما وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير
المنطقة التعليمية.
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اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة

ينص السؤال الثالث على :ما التصور المقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي
في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة ؟

ولإلجابة عن السؤال الثالث قام الباحث بتحديد أهم نقاط الضعف وأوجه القصور التي أظهرتها نتائج

الدراسة ،ثم قام ببناء التصور المقترح التالي لالرتقاء بها وتحسينها.

"تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس

الحكومية بمحافظات غزة"
تمهيد:

كان الهدف النهائي من هذه الدراسة وضع تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل
التربوي في و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في رفع كفايات مديري المدارس ،ومن أجل تحقيق

هذا الهدف قام الباحث على طول فصول الدراسة بإعداد إطار نظري تناول مفاهيم األساسية لها حيث
تعرض لإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي ،وتنال التدريب مفهومة ،أهميته ،وأنواعه ،مجاالت
ومعوقاته ،كما تناول اإلدارة المدرسية أهميتها وأهدافها ،وصفات المدير الناجح والكفايات مفهومها

وأقسامها ،ومهارات ومهام مدير المدرسة ومقومات نجاحه في أداء عمله ،والصعوبات التي تواجه
اإلدارة المدرسية في عملها.

وفي الفصل الثالث قام بجمع الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع الدراسة ومتغيراتها وقام بتحليلها
وفحصها لالستفادة منها في بناء أدوات الدراسة واختيار منهجها وتحليل وتفسير النتائج وقام بإعداد

استبانة تكونت من خمسة مجاالت(كفايات التخطيط-كفايات التنظيم-كفايات اتخاذ القرار والقيادة-

كفايات االتصال والتواصل-كفايات التقويم وتنمية األداء) تهدف التعرف إلى واقع دور اإلدارة العامة
لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية ،وقد تبين من نتائج الدراسة أن

هناك جوانب تحتاج إلى تطوير في مجاالت الدراسة وفي بناء التصور فكان ضروريا أن يبدأ الباحث
بعرض المنطلقات العالمية والمحلية ،وتحليل الهدف االستراتيجي من التصور ،واألسس والركائز التي

يبنى عليها التصور ،وقد انتهج الباحث منهجا يعرض فيه الجوانب التي تحتاج إلى تطوير ثم اآلليات
واإلجراءات واألنشطة لتغلب على جوانب القصور ولتدعيم الجوانب المراد تقويتها وفي نهاية التصور
اجتهد الباحث في استنتاج بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ التصور ووضع الحلول المختلفة لها.

أوالً :منطلقات التصور المقترح

أ -المنطلقات العالمية:

 -8الثورة المعرفية والتكنولوجية والتغيرات والتحديات التي طالت كافة مناحي الحياة ،وكان لها أثرها
على المنظمة التربوية بمختلف مستوياتها واهمها الوحدة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ سياسات الو ازرة

وهي اإلدارة المدرسية والتي يرأسها مدير المدرسة بصفته قائدا تربويا ومشرفا مقيما وتطلب األمر من
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مدير المدرسة جهدا إضافيا من أجل أن يوجه مدرسته بطريقة عصرية مدركا لحجم التحديات التي
تواجهه فكان من الضروري االستجابة لهذه التغيرات والتحديات بالعمل على رفع كفايات مديري

المدارس.

 -.االستجابة للنظريات واالتجاهات الحديثة والمعاصرة في اإلدارة التربوية والتعليمية والمدرسية مثل

نظرية اإلدارة كعملية لها أبعادا اجتماعية ونظرية اإلدارة كعالقات إنسانية ،ونظرية اإلدارة كعملية اتخاذ

قرار ،ونظرية اإلدارة كوظائف ومكونات ،ونظرية القيادة ونظرية النظم ،ونظرية األبعاد الثالثية،

ونظرية الحاجات لماسلو ،ونظرية االحتماالت أو الطوارئ ،وادارة األزمات واإلدارة االستراتيجية واإلدارة

الذاتية وادارة الجودة الشاملة وادارة المعرفة وادارة التغير واإلدارة اإللكترونية.

وعليه كان من الضروري االستجابة لهذه النظريات واإلتجاهات وتدريب مديري المدارس على الدراية

بها وكيفية التعامل معها.

 -5الدعوات الصادرة عن المنظمات الدولية في مجال التربية والتعليم مثل اليونسكو واألمم المتحدة
والتي تدعوا إلى تطوير العملية التعليمة والجودة في عملياتها وتحسين أداء القائمين عليها.

 -4المؤتمرات الدولية واإلقليمية التي أوصت بضرورة رفع كفايات مديري المدارس من خالل دوائر
رسمية منظمة مهمتها تطوير الكادر اإلداري.

ب -المنطلقات المحلية

 -8اهتمام و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتطبيق المعايير القومية للتعليم والتي تتضمن
معايير ومؤشرات الجودة الخاصة بأداء مديري المدارس.

 -.الخطط التطويرية إلصالح التعليم واالرتقاء به والتي تبنتها و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية والتي
يقع ضمن محتواها تطوير الكادر اإلداري في مدارس التعليم حيث جاءت الخطة التطويرية لو ازرة

التربية والتعليم( ).18.-.111الهدف الثالث.

إن الو ازرة تطمح إلى تطوير القدرات في التخطيط واإلدارة وتحسين األنظمة اإلدارية والمالية وذلك
بالشراكة مع المؤسسات الدولية ومؤسسات التعليم العالي.

 -5استحداث و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ألقسام إدارات مهمتها تطوير أداء مديري المدارس ومنها
اإلدارة العامة لألشراف والتأهيل التربوي بهدف التنمية المستدامة لهم في جميع المجاالت وتحقيق النمو

المهني المستمر.

 -4التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظات غزة في ظل استمرار الحصار واالنقسام
واضطرابات المعلمين نتيجة عدم تلقي رواتبهم ،وتعيين مديرين جدد بدل الذين امتنعوا عن العمل يؤكد

الحاجة إلى تطوير كفايات هؤالء المدراء لالرتقاء بالعملية التعليمية.
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ثانياً :الهدف االستراتيجي للتصور المقترح

جعل اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي أكثر فعالية في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية

بمحافظات غزة في مجال(التخطيط -التنظيم -اتخاذ القرار والقيادة -االتصال والتواصل -التقييم
وتنمية األداء) وفق النظريات واإلتجاهات المعاصرة في اإلدارة المدرسية وتوجهات و ازرة التربية والتعليم
العالي الفلسطينية لرفع كفايات مديري المدارس من أجل تحقيق جودة التعليم.
ويمكن تحقيق هذا الهدف االستراتيجي من خالل مرحلتين:

المرحلة األولي :وتنطلق من دراسة الواقع الحالي كما ظهرت من نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها

الباحث.

المرحلة الثانية :وتتجه نحو المستقبل بمعني أنها تركز على عناصر وتوجهات يمكن تحقيقها في

المستقبل.

ثالثاً :األسس والركائز التي بني عليها التصور المقترح

 -8األدبيات في مجال اإلدارة المدرسية والتعليمية.

 -.النظريات واالتجاهات المعاصرة في اإلدارة المدرسية.
 -5دراسة الواقع الحالي لتطوير أداء مديري المدارس.

 -4نتائج الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث لتعرف إلى دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل
التربوي في رفع كفايات مديري المدارس.

 -3نتائج المقابلة الشخصية التي أجراها الباحث مع الخبراء لتعرف على كيفيه النهوض بدور اإلدارة
العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس.

 -6مقابلة الكوادر البشرية والفنية في و ازرة التربية والتعليم العالي والمديريات وأصحاب العالقة.
 -7اإلمكانات والموارد المادية لتمويل مشروعات التدريب وعقد االتفاقات مع الجهات الداعمة لتدريب
المدراء.

لقد كانت الخطوات السابقة بمثابة السبيل الذي اهتدى به الباحث لوضع التصور المقترح للدراسة وفي

انجاز فعاليته وفيما يلي عرض مكوناته.

رابعاً :مكونات التصور المقترح وآليات واجراءات تنفيذه وتشمل مجاالت الدراسة وهي:

 -0تطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات التخطيط لمديري المدارس
الحكومية حيث كشفت الدراسة الميدانية عن الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وهى:

أ -تحديد آليات تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة.

ب -التنبؤ بالصعوبات والعقبات المحتمل حدوثها داخل المدرسة.
ت -تضمين الخطة المدرسية بأحدث المستجدات التربوية واإلدارية.
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 -5تطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات التنظيم لمديري المدارس

الحكومية حيث كشفت الدراسة الميدانية عن الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وهي:
أ -توضيح اتجاهات العالقات اإلدارية الرأسية واألفقية.

ب -تنظيم المهرجانات واالحتفاالت والرحالت.

ت -تنظيم العالقات مع المعلمين الجدد ومساندتهم.

-4تطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات اتخاذ القرار والقيادة لمديري
المدارس الحكومية حيث كشفت الدراسة الميدانية عن الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وهي:

أ -إعادة النظر في مضمون القرار إذا وجد ما يبرر ذلك.

ب -إشراك العاملين في صنع الق اررات المتعلقة بهم.

ت -تتبع المراحل والخطوات العلمية والعملية لصنع القرار واتخاذه.

 -3تطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات االتصال والتواصل لمديري
المدارس الحكومية حيث كشفت الدراسة الميدانية عن الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وهي:

أ -توظيف لغة الجسد للتواصل مع اآلخرين.

ب -متابعة الق اررات التي تحملها الرسالة للوقوف على مدى تحققها.
ت -استخدام األساليب التكنولوجية في التواصل مع اإلدارة العليا والمعلمين والمجتمع المحلي.

 -3تطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات تقويم وتنمية األداء لمديري

المدارس الحكومية حيث كشفت الدراسة الميدانية عن الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وهي:
أ -تحليل محتوى المنهاج المدرسي وتقويمه.
ب -تشجيع المعلمين على المشاركة في المؤتمرات العلمية واحاطتهم بها.
ت -وضع خطة تطويرية لألداء الوظيفي للمعلمين.

اإلجراءات واألنشطة المقترحة لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات

التخطيط:

أ -تحديد آليات تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة ،وذلك من خالل:
 ورشات عمل لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة. -أيام دراسية تتناول أهم أساليب تحليل البيئة الداخلية والخارجية في ضوء التوجهات العالمية

المعاصرة.

 -تبادل الخبرات العالمية في ضوء النمذجة الخاصة بأهم تقنيات تحليل البيئة الداخلية والخارجية

للمدرسة.

مؤشرات األداء
المشاركة الفعالة في ورشات العمل واأليام الدراسية وتبادل الخبرات.
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ب -التنبؤ بالصعوبات والعقبات المحتمل حدوثها داخل المدرسة ،وذلك من خالل:
 إكساب مديري المدارس المعارف الالزمة في أساليب دراسة المستقبل واستشراقه كأساليب دلفايوبيرت والسيناريو.

 ورشة عمل حول آليات التفكير العلمي السليم وكيفية تحليل البيانات للتنبؤ بالصعوبات التي قدتحصل داخل المدرسة حتى يمكن التغلب عليها وحلها.

 االستفادة من خبرات بعض المديرين وعرض بعض الصعوبات التي واجهتهم وممكن أن تواجهغيرهم حتى يمكن عالجها بالطرق السليمة.

مؤشرات األداء

 توظيف األساليب الحديثة في دراسة المستقبل. -التعرف إلى معايير تحليل البيانات للتنبؤ بالصعوبات.

ت -تضمين الخطة المدرسية بأحدث المستجدات التربوية واإلدارية ،وذلك من خالل:
 تزويد مديري المدارس بنشرات دورية حول آخر المستجدات التربوية واإلدارية لتؤخذ بعين االعتبارعند وضع الخطة المدرسية.

 -ورشة عمل لمناقشة بعض الخطط العربية والدولية لالستفادة منها عند وضع المديرين لخططهم

المدرسية.

 تبادل الخبرات بين مديري المدارس أنفسهم واالستفادة من خبرات المتميزين منهم.مؤشرات األداء

 تطبيق الخبرات والتجارب المستفادة في وضع الخطط المدرسية. -توظيف االنترنت لتبادل المعلومات.

اإلجراءات واألنشطة المقترحة لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات

التنظيم:

أ -توضيح اتجاهات العالقات اإلدارية الرأسية واألفقية ،وذلك من خالل:
 تحديد قائمة بأهم االتجاهات المعاصرة في العالقات اإلدارية. -إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي في ضوء القائمة السابقة.

 عرض محاضرات مرئية ألفضل نماذج في العالقات اإلدارية. توظيف الصفوف االفتراضية لعقد لقاءات لمديري المدارس في أوقات تفرغهم بهدف االرتقاءبأدائهم.

مؤشرات األداء
 وجود قائمة بأهم االتجاهات المعاصرة في العالقات اإلدارية. -الحضور والمشاركة في فعاليات البرنامج التدريبي.
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 -النقاش الفعال في المحاضرات المرئية.

 -التوظيف الصحيح والفعال ألهم االتجاهات في العالقات.

ب -تنظيم المهرجانات واالحتفاالت والرحالت ،وذلك من خالل:
عرض مرئي لبعض التجارب العربية والعالمية لالستفادة منها في عمل احتفاالت ومهرجانات مماثلة. مشاركة مديري المدارس وحضورهم مهرجانات نموذجية لنقل الخبرات لهم ولزمالئهم. ورشة عمل لمناقشة آليات إعداد وتنفيذ احتفاالت ومهرجانات حديثة وفعالة.مؤشرات األداء

 المشاركة الفعالة لمديري المدارس في المهرجانات واالحتفاالت. -تطبيق مدراء المدارس للتجارب والخبرات في مدارسهم.

ت -تنظيم العالقات مع المعلمين الجدد ومساندتهم ،وذلك من خالل:
 -نشرات دورية حول العالقات مع المعلمين الجدد وكيفية االرتقاء بأدائهم الوظيفي والنمو المهني لهم.

 ورشة عمل حول آلية تعزيز العالقة بين مديري المدارس والمعلمين الجدد واستقطابهم بطريقةصحيحة حتى يبذلوا قصارى جهدهم في العملية التعليمية.

 تبادل الخبرات بين المدراء للوصول إلى أفضل الوسائل والطرق للتعامل مع المعلمين الجدد وحثهمعلى العمل الدؤوب.
مؤشرات األداء

 االستخدام الفعلي للوسائل والطرق الحديثة في التعامل مع المعلمين الجدد. -المشاركة الفعالة لمديري المدارس في الورشات والندوات.

اإلجراءات واألنشطة المقترحة لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات

اتخاذ القرار والقيادة:

أ -إعادة النظر في مضمون القرار إذا وجد ما يبرر ذلك ،وذلك من خالل:
 حفز المدراء على تبادل الخبرات المختلفة بينهم في مجال صنع القرار. -إعطاء فرصة للمدراء للتعلم من األخطاء التي قد يقعون فيها عند اتخاذ القرار.

 مراجعة الخبرات التي يمر بها المدراء للتعرف إلى األسباب التي أدت إلى النجاح أو الفشل.مؤشرات األداء

 -المشاركة الفعالة باستمرار في االجتماعات واالستفادة من التجارب العالمية ومشاركة المستويات

اإلدارية.

ب -إشراك العاملين في صنع الق اررات المتعلقة بهم ،وذلك من خالل:
 نشرات توعية حول مفهوم اتخاذ القرار والقيادة وكذلك الهدف من صنع القرار. االطالع على التجارب الدولية والمؤتمرات الخاصة بكفايات اتخاذ القرار.111

 -إعداد برامج الكترونية تدريبية يدخل لها مدير المدرسة من أي مكان ويقوم بحضور اللقاء من خالل

الشبكة العنكبوتية.
مؤشرات األداء

 -المشاركة الفعالة للعاملين في صنع القرار.

ت -تتبع المراحل والخطوات العلمية والعملية لصنع القرار واتخاذه ،وذلك من خالل:
 تدريب المدراء على الخطوات العلمية في إدارة الصراعات وادارة األزمات. -عقد ورش عمل لتعزيز مهارة إدارة الصراعات واألزمات.

 -عرض مرئي يتناول موقفا تمثيليا إلحدى الصراعات أو األزمات داخل المدرسة وكيفية إدارتها وحلها

بطريقة علمية صحيحة.

 عمل مزيوالت لتطوير أداء مديري المدارس في اتخاذ القرار.مؤشرات األداء

 االستفادة من التجارب في إدارة الصراعات واألزمات داخل المدرسة. -المشاركة الفعالة لمدراء المدارس في ورشات العمل.

اإلجراءات واألنشطة المقترحة لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات

االتصال والتواصل :

أ -توظيف لغة الجسد للتواصل مع اآلخرين ،وذلك من خالل:
 -إعداد وتنفيذ وحدات تدريبية إجرائية قائمة على مهارات التواصل الفعال مع العاملين في المؤسسة.

 التعرف إلى استراتيجيات التواصل الفعال ولغة الجسد لتوظيفها مع العاملين في المؤسسة من خاللورش عمل وندوات .

 جلسة نقاش تتناول آليات توظيف لغة الجسد مع العاملين في المؤسسة.مؤشرات األداء

 المشاركة والنقاش وتبادل اآلراء والخبرات في الوحدات التدريبية واالستراتيجيات الخاصة بلغة الجسدوآلية توظيفها مع العاملين في المؤسسة.

ب -استخدام األساليب التكنولوجية في التواصل مع اإلدارة العليا والمعلمين والمجتمع المحلي ،وذلك
من خالل:

 ورشة عمل حول أساليب ومهارات االتصال والتواصل وتشمل أساليب االتصال والتواصل اللفظيوغير اللفظي والكتابي ومميزات كل أسلوب وأثره وطريقة استخدامه لتعطي النتيجة المرغوب بها.

 جلسة نقاش جماعي تتناول واقع االتصال والتواصل الذي يمارس في المدارس وبين المديروالمعلمين وتناولها بالنقد والتمييز واألساليب المستخدمة وأثر كل منها على العالقات اإلنسانية المتبادلة

بين المدير والمعلمين.
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 -إعداد نشرة تحتوي على أساليب االتصال والتواصل اللفظية وغير اللفظية والكتابية تمثل مرجع

للدورات وورش العمل والمحاضرات.
مؤشرات األداء

 -المشاركة الفعالة لمدراء المدارس في ورشات العمل وتبادل الخبرات.

 -استخدام مدراء المدارس ألساليب االتصال والتواصل المختلفة.

ت -متابعة الق اررات التي تحملها الرسالة للوقوف على مدى تحققها ،وذلك من خالل:
 تعزيز السلوك االيجابي النتماء المديرين لمؤسستهم ومكافئة المديرين الذين نجحوا في تنفيذ ق ارراتالمراسالت اإلدارية بشكل صحيح وفعال.

 حفز المدراء على تبادل الخبرات المختلفة بينهم في كيفية التعامل مع المراسالت اإلدارية وتنفيذالق اررات التي تحملها.

 إعطاء مديري المدارس الثقة بالنفس من خالل مشاركتهم في تحديد احتياجاتهم التدريبية وابداءآرائهم في تحسين وتطوير عملية التدريب.

مؤشرات األداء

 -تنفيذ مدراء المدارس للق اررات والمراسالت بشكل صحيح.

 -المشاركة الفعالة لمدراء المدارس في تحديد احتياجاتهم التدريبية.

اإلجراءات واألنشطة المقترحة لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات

في رفع كفايات تقويم وتنمية األداء:

أ -تحليل محتوى المنهاج المدرسي وتقويمه ،وذلك من خالل:
 ورشة عمل للوقوف على مفردات المنهاج في ضوء المعايير العالمية أو معايير الجودة للمنهاج. تحليل محتوى المنهاج في ضوء المعايير السابقة والوقوف على نقاط الضعف. تقويم نقاط الضعف من خالل اثراء الفجوات.مؤشرات األداء

 التعرف إلى معايير لتحليل محتوى المنهاج . -إثراء محتوى المنهاج بعد التحليل.

ب -تشجيع المعلمين على المشاركة في المؤتمرات العلمية واحاطتهم بها ،وذلك من خالل:
 نشرات توعية ألهمية المشاركة في المؤتمرات العلمية والفائدة التي تعود على المشاركين. محاضرة تتناول إطا ار نظريا شامال للفائدة التي تعود على العاملين من خالل المشاركة في الندواتوالمؤتمرات.

 -ورشة عمل تتناول آخر المستجدات والتطورات في كفايات التقويم.
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مؤشرات األداء
 -اقتناع العاملين بأهمية المشاركة في المؤتمرات العلمية.

 -التعرف إلي آخر المستجدات التي تنمي كفايات التقويم.

ت -وضع خطة تطويرية لألداء الوظيفي للمعلمين ،وذلك من خالل:
 -ورشة عمل لتعريف المديرين بماهية النمو المهني للمعلمين وأساليبه وأدواته.

 -جلسة نقاش تتناول بالدراسة والتحليل الوسائل واألساليب التربوية الالزمة للنمو المهني للمعلمين.

 تبادل الخبرات بين المد ارء داخل مدارسهم للوقوف على تجاربهم الميدانية في رفع النمو المهنيللمعلمين.

مؤشرات األداء

 االستفادة من التجارب والخبرات وتطبيقها في المدارس. -المشاركة الفعالة لمديري المدارس في ورشات العمل.

خامساً :المعوقات التي قد تواجه تنفيذ التصور المقترح وكيفية التغلب عليها.

 -8استمرار الحصار واالنقسام الفلسطيني وعدم التوحيد الفعلي لو ازرة التربية والتعليم مما يعيق تنفيذ
مشاريع تدريب ورفع كفايات مديري المدارس وتطوير الهيئات واإلدارات المسؤولة عن رفع كفاياتهم.

 -.اإلمكانات المادية وعدم القدرة على توفير كوادر بشرية لتنفيذ برامج التدريب.

 -5ضعف التنسيق مع المؤسسات الدولية واإلقليمية نتيجة استمرار االنقسام على الرغم من تشكيل
حكومة الوفاق.

 -4استمرار االضطرابات في قطاع التعليم ،وتعطيل الدراسة نتيجة لعدم تلقي المعلمين الذين عينتهم
و ازرة التربية والتعليم في غزة رواتبهم.

 -3استمرار االحتالل والهجمات والضربات تجاه محافظات غزة بشكل يولد أزمات وعدم انتظام في
العملية التعليمية.

 -6رفض بعض المديرين لبرامج التدريب بحجة أنها ال تعود عليهم بالفائدة.
حلول مقترحة:

 -8إنجاز المصالحة الوطنية وتحقيقها فعليا على أرض الواقع ،وايجاد حل لمشكلة المعلمين الجدد.
 -.توفير اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ برامج تدريب .

 -5التنسيق مع المؤسسات الدولية واإلقليمية لتنفيذ برامج تدريب لمديري المدارس.
 -4اقتناع مدراء المدارس بأهمية التدريب ودوره في تحسين العملية التعليمية .

 -3توفير حوافز مادية لمديري المدارس الذين يشاركون في الدورات التدريبية .
 -6تنظيم مؤتمرات وأيام دراسية بهدف دراسة واقع أداء مديري المدارس ووضع مقترحات ورؤى
لتطوير أدائهم وذلك بالمشاركة مع الجامعات والمؤسسات ذات العالقة.
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توصيات الدراسة :
 -8متابعة وتقويم نتائج التدريب الذي يخضع له مديرو المدارس.

 -.إشراك مديري المدارس في تحديد احتياجاتهم التدريبية ،وتقويم البرامج التدريبية.
 -5وضع خطة طويلة األجل لتدريب مديري المدارس تكون مستمرة ومتابعة بصفة دورية.

 -4تعاون اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي مع إدارات أخرى في دول أخرى لنقل خبراتهم.
دراسات مقترحة :

 -8دراسة مقارنة لدور التدريب في رفع كفايات مديري المدارس بين المدارس الحكومية ومدارس
الوكالة.

 -.األداء اإلداري لمديري المدارس الحكومية ( دراسة تقويمية ).
بوزرة التربية والتعليم ( دراسة تقويمية ).
 -5األداء اإلداري لمديري الدوائر ا
 -4تطوير أداء مديري المدارس الحكومية في ضوء االتجاهات المعاصرة.

115

المراجع
أوالً :المراجع العربية
 -القرآن الكريم

-8اإلبراهيم ،عدنان( :).11.اإلدارة التربوية والمدرسية والصفية ،مؤسسة حمادة للنشر والتوزيع ،
عمان -األردن.

-.ابن منظور ،جمال الدين(:)897.معجم لسان العرب،ط،5دار المعارف للنشر والطباعة ،بيروت.
-5أبو إصبع ،صالح(  :)8996االتصاالت والعالقات العامة ،جامعة القدس المفتوحة ،عمان.

-4أبو سمك ،علي(  :).115دراسة تقييميه لبرنامج تدريب مديري المدارس الحكومية أثناء الخدمة في
محافظات جنوب فلسطين من وجهة نظر المديرين أنفسهم ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.

-3أبو شاويش ،بشير( :).181دور برنامج إطار ضمان الجودة في تنمية بعض الكفايات اإلدارية

لدى مديري مدارس األنروا بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.

-6أبو فروة ،إبراهيم( :)8996اإلدارة المدرسية ،الجامعة المفتوحة للنشر ،طرابلس.

-7أبو لبدة ،سناء( :).188درجة فاعلية برنامج تقويم مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولية
بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.

-1أحمد ،أحمد إبراهيم(:).11.اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة ،دار المعارف الحديثة ،القاهرة.

-9أحمد ،أحمد إبراهيم :).118(،نحو تطوير اإلدارة المدرسية ،سلسلة دراسات نظرية وميدانية ،دار
المطبوعات الجديدة ،اإلسكندرية.

-81اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي( :).183منشورات تربوية ،رام اهلل ،فلسطين.

-88إسماعيل ،ختام( :).116دليل المدراء في اإلدارة المدرسية ،دار التقدم العلمي ،عمان.
-8.األغا،إحسان(:).11.البحث التربوي وعناصره مناهجه و ِأدواته ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
-85األغا ،رائد(:).111المهارات القيادية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية
(جوال) بين الواقع والمنظور المعياري ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

-84األغا ،رياض واألغا ،نهضة( :)8996اإلدارة التربوية .أصولها ونظرياتها وتطبيقاتها التربوية
الحديثة ،مطبعة منصور-غزة.

-83األغا ،صهيب وأخرون(:).119اإلدارة التربوية والتخطيط االستراتيجي ،دار المقداد للطباعة،
غزة.
-86أغا ،محمد( :).117تصور مقترح لتطوير الدور التربوي للمنظمات غير الحكومية بمحافظة
غزة ،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.
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-87األغبري ،بدر سعيد( :)8994المسئوليات الفنية واإلدارية لمدير المدرسة بوجه عام وفي مجال
اإلدارة المدرسية في اليمن بوجه خاص ،المؤتمر العلمي السادس ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق

التدريس ،القاهرة.

-81األغبري ،عبد الصمد( :).111اإلدارة المدرسية ،البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر ،دار
النهضة العربية ،بيروت.

-89بدر ،يسرى ( :).181تطوير مهارات مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة في ضوء
مفهوم إدارة المعرفة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية ،غزة.

-.1البدري ،طارق ( :).115تطبيقات ومفاهيم في اإلشراف التربوي ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

-.8البستان ،أحمد وآخرون( :).115اإلدارة واإلشراف -النظرية والبحث والممارسة ،مكتبة الفالح،
الكويت.

-..بسيسو ،نادرة غازي :).115( ،تصور مقترح لمعالجة مشكالت اإلدارة المدرسية في محافظة
غزة ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،القاهرة.

-.5بالل ،محمد) :(2004إدارة الموارد البشرية  ،دار الجامعة الجديدة ،مصر.

-.4بلقيس ،أحمد( :)8991القائد التربوي وصنع الق اررات وحل المشكالت ،منشورات معهد التربية،
الرئاسة العامة ،عمان.

-.3البوهي ،فاروق شوقي( :).118اإلدارة التعليمية والمدرسية ،دار قباء ،القاهرة.

-.6البيالوي ،حسن وآخرون( :).111اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية ،دار المعرفة الجامعية،
القاهرة.

-.7الترمذي( :)8954سنن الترمذي بشرح اإلمام بن العربي المالكي ،مطبعة الصادي ،القاهرة.
-.1التميمي ،عواد ( :).111كفايات أمين المكتبة المدرسية ،بغداد.

-.9توفيق ،عبد الرحمن( :)8994العملية التدريبية ،موسوعة التدريب والتنمية البشرية ،القاهرة.
-51جابر ،سميح ( :).118تدريب واعداد مدربي التدريب المهني ،المركز العربي ،ليبيا.

-58الجهني ،أحمد( :).111التدريب االداري لمديري المدارس في ضوء احتياجاتهم التدريبية ،رسالة
ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

-5.حبيب ،مجدي عبد الكريم( :).11.التقويم والقياس في التربية وعلم النفس ،مكتبة النهضة
المصرية ،القاهرة.

-55حجي ،أحمد إسماعيل وشنودة ،أميل فهمي( :)8991إدارة المدرسة االبتدائية ،النعام للطباعة،
القاهرة .

-54حجي ،أحمد إسماعيل(:)8991اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
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-53الحديدي ،عماد أمين( :).119درجة ممارسة القيادة التربوية بو ازرة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية لدورها اإلداري في ضوء الفكر اإلداري الحديث ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية غزة.

-56الحريري ،رافدة(:).117التقويم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسية ،دار الفكر ناشرون
وموزعون ،عمان ،األردن.

-57الحريري ،رافدة وآخرون( :).117اإلدارة والتخطيط التربوي ،دار الفكر ،جامعة البحرين.
-51حسن ،هدى( :).111بناء برنامج تدريبي في المهارات اإلدارية لمديري ومديرات المدارس
اإلعدادية في محافظة بغداد ،رسالة دكتوراه ،الجامعة المستنصرية ،بغداد.

-59حلس ،ربحية سليم( :).11.دراسة تقويمية لبرامج تأهيل النظار والعاملين بمدارس وكالة الغوث
الدولية بقطاع غزة  ،رسالة ماجستير ،جامعة عين شمس باالشتراك مع جامعة االقصى ،غزة.

-41حنفي ،عبد الغفار( :)8997السلوك التنظيمي وادارة األفراد ،الدار الجامعية ،القاهرة.
-48الحولي ،عليان( :).116محاضرات في االدارة المدرسية ،الجامعة االسالمية ،غزة.

-4.الخميسي ،السيد( :).11.قراءات في اإلدارة المدرسية ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،القاهرة.

-45درة،عبد الباري( :)8998اإلدارة المدرسية -البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر ،دار النهضة
العربية للطباعة والنشر ،بيروت.

-44دروزة ،أفنان نظير(:).115األسئلة التعليمية والتقييم المدرسي ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.

-43الدعدي ،عبد الرحيم ( :).111درجة مالئمة برامج تدريب مديري المدارس في اإلدارة المدرسية

بجامعة أم القرى الحتياجاتهم التدريب من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة

المكرمة.

-46الدعيلج ،إبراهيم( :).119اإلدارة العامة واإلدارة التربوية ،الرواد للنشر والتوزيع ،عمان.

-47دورسوه  ،أمل( :).111أثر برامج التطوير التربوي على طبيعة المهام واألعباء اإلدارية والفنية
ومستويات إنجازها لدى المعلمين والمديرين في المدارس االستكشافية في محافظة عمان ،رسالة

دكتوراه ،الجامعة األردنية ،عمان.

-41الدويك ،تيسير وآخرون( :)8991أسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربوي ،دار الفكر
العربي ،عمان.

-49الدويك ،تيسير( :)8916الدور اإلشرافي لمدير المدرسة مفهومه ومقوماته ومجاالته  ،مجلة
المعلم /الطالب وكالة الغوث ،عمان األردن.

-31دياب ،إسماعيل( :).118اإلدارة المدرسية ،دار الجامعة للنشر ،اإلسكندرية.

-38رشيد ،مازن) :(.118إدارة الموارد البشرية ،األسس النظرية والتطبيقات العملية ،مكتبة
العبيكان ،الرياض.
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-3.الرشيدي ،حمد( :).113واقع برامج تدريب مديري المدارس في مجال تقنية التعليم المنفذة من
قبل و ازرة التربية ،رسالة ماجستير  ،جامعة الملك سعود ،مكة المكرمة.

-35زاهر ،ضياء الدين( :)8993الوظائف الحديثة لإلدارة المدرسية ،مجلة مستقبل التربية العربية،
العدد( ،)4القاهرة.
-34الزغبي ،دالل محمد( :).118أهمية المهارات اإلدارية للمديرين ورؤساء األقسام اإلدارية في

الجامعات األردنية من وجهة نظرهم ،مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية ،المجلد( ،)87العدد(،)5

مطابع دار البعث ،دمشق.

-33الزميلي ،تمام فتحي( :).113الدورات التدريبية ودورها في تحسين أداء مديري المدارس الحكومية
في محافظات غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األقصى– عين شمس.

-36الزهراني  ،سهام( :).185الكفايات المهنية لقيادة التغيير لدى مديرات مدارس التعليم العام
الحكومي بمكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

-37الزهراني  ،فاطمة( :).18.الكفايات اإلدارية لدى مشرفات ومديرات ومعلمات رياض األطفال
بمكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

-31زويلف ،مهدي(  :).115إدارة األفراد  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.

-39السامرائي ،طارق( :).185اإلدارة المدرسية الفاعلة ،دار االبتكار للنشر والتوزيع ،عمان.

 -61السكارنة ،بالل( :).181القيادة اإلدارية الفعالة ،دار الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
-68سالم ،علي عبد العظيم( :)8996الحاجات التدريبية – المهنية واألكاديمية لمعلمي اللغة العربية

وأثر كل من :المؤهل والخبرة والمرحلة التعليمية على احتياجاتهم إليها  ،مجلة مستقبل التربية العربية،

مج ،.جامعة حلوان ،القاهرة.

-6.سليمان ،عرفات عبد العزيز( :).118استراتيجية اإلدارة في التعليم (مالمح من الواقع
المعاصر)،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.

-65سمعان ،وهيب ومرسي ،محمد منير( :).118اإلدارة المدرسية الحديثة ،ط ،.عالم الكتب للنشر
والتوزيع ،القاهرة.

-63الشامي ،لبنان ونينو محمد( :).118اإلدارة المبادئ األساسية ،المركز القومي للنشر ،اربد.
-66شحادة ،حاتم( :).111واقع الممارسات اإلدارية لمديري التربية والتعليم في محافظات قطاع غزة
في ضوء معايير اإلدارة االستراتيجية وسبل تطويرها ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

-67الشريجة ،محمد( :).116بعنوان "الحاجات اإلدارية والفنية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في
دولة الكويت من وجهة نظر المديرين أنفسهم ،رسالة ماجستير ،جامعة عمان االردن.

-61شقورة ،منير( :).18.إدارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية في
محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.
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-69الشماع ،خليل( :).114مبادئ اإلدارة ،دار المسيرة للنشر والطباعة ،عمان.
-71شهاب ،شهرزاد( :).119أثر برنامج تطويري لرفع مستوي مهارات القيادة االدارية والتربوية

لمديري المدارس االبتدائية في مركز محافظة نينوى ،دراسات تربوية العدد الثامن ،معهد إعداد
المعلمين  ،نينوى.
-78الصاعدي ،سلوى( :).185درجة فاعلية برامج التدريب أثناء الخدمة للمديرات في المدارس
المتوسطة للبنات في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظرهن ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة

المكرمة.
-7.صالحة ،فايز( :).181دور مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث في تطوير األداء اإلداري

لمديري المدارس التابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزة من وجهة نظر مديري المدارس بمحافظات غزة

أنفسهم وسبل تفعيله ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.

-75الصالحي ،نبيل محمود( :)8991معوقات تطوير اإلدارة المدرسية في فلسطين في ضوء
االتجاهات الحديثة ،اليوم الدراسي حول اإلدارة المدرسية في فلسطين(الواقع والطموح) ،غزة.

-74الصالحي ،نبيل( :).115تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء إدارة الجودة الشاملة ،رسالة دكتوراه
 ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.

-73الطعاني ،حسن أحمد( :).113اإلشراف التربوي(مفاهيمه ،أهدافه ،أسسه ،أساليبه) ،دار
الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.

-76عابدين ،محمد عبد القادر(:).118اإلدارة المدرسية الحديثة ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
عمان.
-77عاشور،محمد(:).118مدى إسهام برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في امتالك مديري المدارس
الثانوية للكفايات اإلدارية ،رسالة ماجستير ،األردن.

-71عايش ،أحمد جميل( :).111إدارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربوية ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،عمان.

-79عبد اللطيف ،عبدالحليم( :)8994مدير المدرسة صفاته وسماته ،دار الكتاب السعودي للنشر،
الرياض.

-11العثيمين  ،فهد سعود عبدالعزيز( :)8995االتصاالت اإلدارية( ماهيتها – أهميتها – أساليبها)
 ،مطابع شركة الصفحات الذهبية ،ط ،.الرياض.

-18العجمي ،محمد حسنين ( :).111اإلدارة المدرسية ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

-1.عدس ،محمد عبد الرحيم وآخرون( :)8917اإلدارة واإلشراف التربوي ،مطبعة الزهراء ،عمان.

-15العرفي ،عبد اهلل بالقاسم و مهدي ،عباس عبد( :)8996مدخل إلى اإلدارة التربوية ،جامعة قان
يونس ،بنغازي.
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-14عريفج ،سامي( :).118اإلدارة التربوية المعاصرة ،دار الفكر ،عمان.
-13عزب  ،محسن عبد الستار محمود ( :)8999دراسة ميدانية للعالقة بين تعاقب المديرين وفاعلية
اإلدارة المدرسية بالحلقة الثانية من التعليم األساسي بمحافظة القليوبية ،رسالة ماجستير ،جامعة

الزقازيق ،بنها.

-16عطوان ،أحمد ( :).118مدخل إلى التدريب المهني  ،معهد تدريب المدربين ،رام اهلل.

-17عطوي ،جودت عزت(:).114اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي أصولها وتطبيقاتها ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.

-11عطوي ،جودت( :).118اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية  ،الدار
العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر ،عمان.

-19عليان ،ربحي وسالمة ،عبد الحافظ( :).11.إدارة مراكز مصادر التعلم ،دار اليازوري للنشر
والتوزيع ،عمان.

-91عليوة ،السيد) :(2001تحديد االحتياجات التدريبية ،ايتراك للطباعة وللنشر والتوزيع ،القاهرة.
-98عمادالدين ،منى( :).115تقويم فاعلية برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في اعداد مدير المدرسة
في األردن لقيادة التغيير ،رسالة دكتوراه ،مركز الكتاب االكاديمي ،عمان.

-9.العمايرة ،محمد( :).18.مبادئ اإلدارة المدرسية ،ط ،4دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.
-95العمري،عبداهلل( :).111تقويم برنامج تطوير اإلدارة المدرسية من وجهة نظر المشاركين في
البرنامج من مديري المدارس في محافظة إربد ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،عمان.

-94الغامدي،عبداهلل( :).116بناء برنامج لتنمية مهارات القيادات التربوية في حل المشكالت اإلدارية
بأساليب إبداعية ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

-93الفار ،شهناز( :).185درجة توافر الكفايات اإلدارية وكفايات القيادة التحويلية لدى مديري
المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية.

-96الفتالوي ،سهيلة( :).115الكفايات التدريسية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.

-97الفقي ،عبد المؤمن فرج :)8994( ،اإلدارة المدرسية المعاصرة ،منشورات جامعة قار يونس،
بنغازي.

-91القاضي ،مشعل مسعود( :)8991دور التدريب المهني في إعداد القوى العاملة ،مكتبة بولي
للنشر ،عمان.
-99قايد ،علي( :).111برنامج تدريبي مقترح لتنمية المهارات القيادية لدي مديري المدارس الثانوية
في الجمهورية اليمنية في ضوء بعض االتجاهات العالمية الحديثة ،رسالة ماجستير ،جامعة أسيوط،

مصر.

121

-811القيسي ،عبير( :).181درجة تأثير الدورات التدريبية في أداء مديري المدارس لمهامهم في
محافظات فلسطين ،من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،نابلس.

-818كامل ،مصطفى( :)8994إدارة الموارد البشرية ،الشركة العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة.

-81.الكبيسي ،عامر( :)8999التخطيط للتنمية االدارية في الوطن العربي ،المجلة العربية لإلدارة،
مج  ،89ع  ،.مصر الجديدة.

-815الكعبي ،نعمة والسامرائي ،مؤيد( :)8991إدارة األفراد  -مدخل تطبيقي ،مطبعة العمال
المركزية ،بغداد.

-814ماهر ،أحمد( :)8999كيف ترفع مهاراتك اإلدارية في االتصال ،الدار الجامعية للطباعة
والنشر ،اإلسكندرية.

-813مجيد ،سوسن شاكر( :).188تطورات معاصرة في التقويم التربوي ،دار صفاء للنشر والتوزيع،
عمان.

-816محامده ،عبد الرحيم( :).113الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية ،دار الصفاء للنشر
والتوزيع  ،عمان.

-817محمد ،موفق حديد( :).111هيكلية األجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية ،دار
الشروق للنشر والتوزيع ،فلسطين.

-811مرسي ،محمد( :).118اإلدارة المدرسية الحديثة ،عالم الكتب للنشر والتوزيع  ،القاهرة.

-819مرسي ،محمد منير( :)8911اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها ،عالم الكتب للنشر والتوزيع
،القاهرة.

-881مساد ،عمر( :).113اإلدارة المدرسية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.
-888مصطفى ،أحمد( :).111إدارة الموارد البشرية ،جامعة بنها ،مصر.

-88.مصطفى ،صالح عبد الحميد( :)8999اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر،
دار المريخ ،الرياض.

-885مصطفى ،يوسف( :).113اإلدارة التربوية .مداخل جديدة لعالم جديد ،دار الفكر العربي،
القاهرة.

-884المعتمد( :).111قاموس عربي ،دار صادر ،بيروت.

-883موسى ،عبد الحكيم( :)8993التدريب أثناء الخدمة ،دار ثقيف للنشر والتوزيع  ،الرياض.
-886الناصري ،صالح( :).11.الكفايات المهنية لمديري المدارس الثانوية في سلطنة ُعمان كما
يراها القادة التربويون والمديرون أنفسهم ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،عمان.
-887نتيل ،جمال( : ).117دور التدريب في تطوير كفايات مديري وكالة الغوث الدولية في قطاع
غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة.
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-881نشوان ،يعقوب حسين ونشوان ،جميل عمر( :).118السلوك التنظيمي في اإلدارة واإلشراف
التربوي ،مطبعة دار المنارة ،غزة.

-889النمر ،سعود ومحمود ،محمد(:).116اإلدارة العامة -األسس والوظائف ،ط ،6مطابع الفرزدق
التجارية ،الرياض.

-8.1همشري،عمر:).111(،اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات ،مؤسسة الرؤى العصرية،
عمان.

-8.8الهيتي ،خالد( :).115إدارة الموارد البشرية  ،دار وائل للنشر ،عمان.

-8..و ازرة التخطيط والتعاون الدولي( :)8997اإلصدار األول للسلطة الوطنية الفلسطينية ،رام اهلل
-8.5و ازرة التربية والتعليم(:).113اإلدارة التعليمية في التجربة الفلسطينية ،رام اهلل  ،فلسطين.

-8.4و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ،اإلدارة العامة للتخطيط( :).185الكتاب اإلحصائي السنوي

للعام الدراسي .

-8.3الوكيل ،حلمي أحمد والمفتي ،محمد أمين( :).113أسس بناء المناهج وتنظيمها ،دار المسيرة
للنشر والتوزيع ،عمان.

-8.6ياغي ،محمد عبد( :)8916التدريب اإلداري بين النظرية والتطبيق ،عمادة شئون المكتبات
جامعة الملك سعود ،الرياض.
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المالحق

ملحق قم ( )8االستبانة في صورتها األولية
ملحق رقم ( ).أسماء المحكمين ألداة االستبانة
ملحق رقم ( )5االستبانة في صورتها النهائية
ملحق رقم ( )4صحيفة المقابلة الشخصية
ملحق رقم ( )3أسماء الخبراء المستجيبين للمقابلة الشخصية
ملحق رقم ( )6تسهيل مهمة موجهة لوكيل و ازرة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة
ملحق رقم ( )7تسهيل مهمة موجهة لمديري التربية والتعليم بمحافظات غزة
ملحق رقم ( )1تسهيل مهمة موجهة لمديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

االستبانة في صورتها األولية
جامعة األزهر  /غزة
عمادة الدراسـات العليا
األستاذ الدكتور ------------- /
كليـــــــــــــــة التربيـــــــــــــــة
قســـــم أصول التربيـة
األستاذ الدكتور...................................... /

حفظه اهلل ،،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
املوضوع  /حتكيم استبانة

يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان "تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي

في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة" وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على
درجة الماجستير تخصص أصول تربية ،ولهذا الغرض قد أعد الباحث استبانة مكونة من ( )78فقرة
موزعة على المجاالت التالية:

(كفايات التخطيط( ،)05كفايات التنظيم( ،)05كفايات اتخاذ القرار والقيادة( ،)00كفايات االتصال
والتواصل( ،)00كفايات تقويم وتنمية األداء( )05فقرة ).

ونظ اَر لما تتمتعون به من خبرة واسعة في هذا المجال ،يرجى التكرم بتحكيمها من حيث سالمة اللغة،
وانتماء كل فقرة لمجالها ،وحذف أو إضافة أو تعديل ما ترونه مناسبا.

مالحظة /مت تعريف كفايات مدير املدرسة يف هذه الدراسة:

مختلف أشكال األداء التي تمثل الحد األدنى الذي يلزم مدير المدرسة لتحقيق األهداف  ،فهي عبارة
عن جميع االتجاهات وأشكال الفهم  ،والمهارات التي من شأنها أن تيسر للعملية التعليمية تحقيق

أهدافها.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،
الباحث

محمد عبد العزيز أبو وردة
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معلومات عامة:
الجنس :

( ) أنثى

( ) ذكر

المؤهل العلمي  ) ( :بكالوريوس

المرحلة التعليمية  ) (:أساسية

( ) دراسات عليا
( ) ثانوية

سنوات الخدمة  ) ( :أقل من  3سنوات ( ) من  81 – 3سنوات ( )أكثر من 81سنوات
المنطقة التعليمة  ) (:شمال غزة

( ) شرق خانيونس

( ) شرق غزة

( )غرب غزة ( )الوسطى

( ) خانيونس

( ) رفح

أفادتني الدورات التي تنظمها اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفاياتي في المجاالت التالية:

المجال األول  /كفايات التخطيط
الرقم

منتمية

الفقرات

8

تحديد السياسات واالهداف العامة قبل البدء بالتخطيط.

.

االلمام بأسس التخطيط التربوي وأساليبه.

5

وضع الخطة في ضوء االحتياجات المستقبلية للمدرسة.

4

تطبيق مبدأ األولويات عند وضع الخطة بما يتناسب مع اإلمكانات البشرية

3

تحديد البرامج والنشاطات العلمية والفنية التي تخدم أهداف المدرسة.

6

تحديد آليات إشراك العاملين في التخطيط لنشاطات المدرسة.

7

مراعاة اإلمكانات المادية  ،والبشرية المتاحة عند إعداد الخطط

1

تقويم الخطط أثناء وبعد التنفيذ ،واالستفادة من نتائج هذا التقييم في إعداد

9

التفريق بين الخطة التشغيلية والتكتيكية واالستراتيجية من حيث المكونات

81

دعم محتوى خطة المدرسة بأحدث النظم األكاديمية واإلدارية وفق

88

صياغة رسالة ورؤية المدرسة.

8.

اإللمام بآليات تحليل البيئة الخارجية للمدرسة.

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

والمادية في المدرسة.

االستراتيجية التكتيكية.
الخطط الجديدة.
والمفهوم.

التوجيهات الحديثة.

المجال الثاني  /كفايات التنظيم
الرقم

منتمية

الفقرات

8

تشكيل اللجان العلمية ،والفنية من المعلمين لتسيير شئون المدرسة.

.

االلمام بالتشريعات ،واللوائح والقوانين الخاصة بالتعليم.

5

االلمام بأسس تنظيم وادارة االجتماعات.
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

4

اعداد الجدول المدرسي مع مراعاة ظروف المعلمين ،وأهداف المرحلة.

3

االلمام بأسس تنظيم وتبويب البيانات الخاصة بالمعلمين ومحاضر

6

االلمام بأسس توصيف الوظائف واألعمال للعاملين.

7

متابعة تحركات الموظفين (حضور ،إجازات.)... ،

1

اإللمام بالعالقات اإلدارية ( الرأسية ،االفقية).

9

معرفة الكيفية التي يتم بها رصد احتياجات المدرسة والعمل على توفيرها.

81

توطيد العالقات االيجابية بين المعلمين  ،والعاملين  ،والطالب.

88

اإلشراف على تنظيم المهرجانات واالحتفاالت والرحالت.

8.

تنظيم العالقات مع المعلمين الجدد.

االجتماعات والمرسالت اإلدارية.

المجال الثالث  /كفايات اتخاذ القرار والقيادة
الرقم

منتمية

الفقرات

8

اقناع العاملين بقيمة األهداف التي يعملون على تحقيقها.

.

االلمام بأسس وأساليب القيادة التربوية  ،وتوظفيها من خالل الممارسة

5

االهتمام بالوقت  ،واالستثمار األمثل له.

4

تقبل النقد برحابة صدر.

3

تحمل مسئولية التغيير ومخاطره.

6

تنمية سمات القيادة لدى من أتوسم فيهم روح القيادة.

7

تشجيع روح العمل الجماعي داخل المدرسة.

1

اختيار األسلوب القيادي المناسب حسب المواقف .

9

معالجة القضايا والمشكالت اإلدارية داخل المدرسة بهمة واقتدار.

81

االلمام بالمراحل والخطوات العلمية لصنع القرار واتخاذه.

88

إعادة النظر في مضمون القرار إذا وجد ما يبرر ذلك .

8.

إشراك العاملين معي في صنع الق اررات خاصة تلك التي لها عالقة بهم .

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

العملية.

المجال الرابع  /كفايات االتصال والتواصل
الرقم

منتمية

الفقرات

8

آليات التواصل مع أولياء األمور والمؤسسات األهلية والحكومية.

.

استقبال الرسائل والرد عليها.

5

اس ــتخدام األس ــاليب التكنولوجي ــة ف ــي التواص ــل م ــع اإلدارة العلي ــا والمعلم ــين

4

توظيف لغة الجسد للتواصل مع اآلخرين.

3

إعالم العاملين بالمدرسة بالتعليمات الواردة من الجهات العليا.

6

عقد اللقاءات الدورية مع العاملين لتبادل وجهات النظر.

والمجتمع المحلي.
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

7

تهيئة الظروف المناسبة لتوصيل الرسالة االتصالية.

1

كيفية إعداد الرسالة االتصالية بعيدا عن اإلسهاب واإلطناب.

9

جودة اللغة في الرسالة االتصالية.

81

متابعة الق اررات التي تحملها الرسالة للوقوف على مدى تحققها.

88

إيجاد فهم مشترك وثقة بين العاملين داخل المدرسة.

المجال الخامس  /كفايات تقويم وتنمية األداء
الرقم

منتمية

الفقرات

8

التعرف إلى مجاالت التقييم  ،وأهدافه  ،ومعاييره.

.

تبصير العاملين بمجاالت التنظيم.

5

آداب وآليات الزيارات الميدانية داخل الصفوف وأثناء النشاط.

4

استخدام نتائج االختبارات التحصيلية لتطوير مستويات التحصيل لدى

3

االعتراف باإلنجازات المميزة للمعلمين  ،وكيفية مكافأتهم .

6

اطالع العاملين على نتائج التقييم التي يتوصل إليها

7

مراعاة آراء والعاملين  ،والطالب في عملية تقييم األداء المدرسي.

1

اإلعالن عن انجازات المعلمين خالل االجتماعات.

9

إحاطة المعلمـين بـالمؤتمرات العلميـة  ،وعناوينهـا  ،ومواعيـدها  ،وتشـجيعهم

81

تزويــد المعلمــين بالمهــارات التــي تســاعدهم فــي الحصــول علــى المعلومــات

88

تشجيع العاملين على االلتحاق بالدورات التدريبيـة التـي تهـدف لرفـع مسـتوى

8.

إتاحة الفرصة للمعلمين لتبادل المعلومات واآلراء أثناء االجتماعات.

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

الطلبة.

الراجعة األداء.

لتوفير التغذية

على المشاركة فيها.
التي يحتاجونها.
أدائهم.

 ما هي سبل تطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس من وجهة نظرك؟............................................................................................................
............................................................................................................
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أسماء المحكمين ألداة االستبانة 
م

االسم

التخصص

مكان العمل

8

أ .د .زياد الجرجاوي

أصول تربية

جامعة القدس المفتوحة

.

أ .د .فؤاد العاجز

أصول تربية

الجامعة اإلسالمية

5

أ .د .سهيل دياب

مناهج وطرق تدريس

جامعة غزة

4

د .فايز األسود

أصول تربية

جامعة األزهر

3

د .صهيب األغا

أصول تربية

جامعة األزهر

6

د .محمود عساف

أصول تربية

و ازرة التربية والتعليم

7

د .محمد عثمان األغا

أصول تربية

الجامعة اإلسالمية

1

د .سليمان المزين

أصول تربية

الجامعة اإلسالمية

9

د .فايز شلدان

أصول تربية

الجامعة اإلسالمية

 81د .محمد أبو شقير

مناهج وطرق تدريس

الجامعة اإلسالمية

 88د .بسام أبو حشيش

أصول تربية

جامعة األقصى

 8.د .ناجي سكر

أصول تربية

جامعة األقصى

 85د .محمود خلف اهلل

أصول تربية

جامعة األقصى

 84د .رائد الحجار

أصول تربية

جامعة األقصى

 83د .رزق شعت

أصول تربية

جامعة األقصى

 86د .حمدي معمر

أصول تربية

جامعة األقصى

 87د .نافذ الجعب

أصول تربية

جامعة األقصى

 81د .رندة شرير

أصول تربية

جامعة األقصى
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االستبانةفيصورتهاالنهائية 
جامعة األزهر  /غزة
عمادة الدراسـات العليا
كليـــــــــــــــة التربيـــــــــــــــة
قســـــم أصول التربيـة
األخ املدير الفاضل  /األخت املديرة الفاضلة  ................حفظهم اهلل ،،،
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ...أما بعد ،،،
جرء دراسة بعنوان "تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي
يقوم الباحث بإ ا

في رفع كفايات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة" وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على

درجة الماجستير في أصول التربية.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم باإلجابة عن جميع فقرات االستبانة بدقة وموضوعية  ،وذلك للوصول إلى

نتائج صحيحة وصادقة  ،علما بأن إجاباتكم ستتعامل بسرية تامة  ،والبيانات التي سيتم جمعها
ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط  ،وبارك اهلل فيكم .
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير ،،،
الباحث

محمد عبد العزيز أبو وردة
أوالً  :البيانات الشخصية
الجنس :

المؤهل العلمي :

( ) ذكر

( ) أنثى

( ) بكالوريوس

( ) دراسات عليا

المرحلة التعليمية  ) ( :أساسية

سنوات الخدمة :

( ) ثانوية

( ) أقل من  3سنوات ( ) من  81 – 3سنوات ( )أكثر من  81سنوات

المنطقة التعليمة  ) ( :شمال غزة
( ) شرق خانيونس

( ) شرق غزة

( )غرب غزة

( ) خانيونس

( ) رفح
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( )الوسطى

ثانياً /المجاالت :أفادتني اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع الكفايات التالية:
كبيرة جداً كبيرة

الرقم

كفايات التخطيط

0

صياغة رسالة المدرسة ورؤيتها المستقبلية

5

تحديد السياسات واألهداف العامة قبل البدء بالتخطيط

4

وضع أسس التخطيط التربوي وأساليبه

3

وضع الخطة في ضوء االحتياجات المستقبلية للمدرسة

2

تطبيق مبدأ األولويات عند وضع الخطة بما يتناسب مع

6

تحديد البرامج واألنشطة المختلفة التي تخدم أهداف المدرسة

1

تحديد آليات إشراك العاملين في التخطيط لنشاطات المدرسة

8

بناء الخطة االستراتيجية والسنوية من حيث المكونات والمفهوم

9

تضمين الخطة المدرسية بأحدث المستجدات التربوية واإلدارية

01

تحديد آليات تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة

00

التنبؤ بالصعوبات والعقبات المحتمل حدوثها داخل المدرسة

اإلمكانات المتاحة

وفعالياتها

والتفريق بينهما

كفايات التنظيم
0

تشكيل اللجان المختلفة من المعلمين لتسيير شئون المدرسة

5

تحديد أسس تنظيم وادارة االجتماعات

4

تنظيم الجدول المدرسي مع مراعاة ظروف المعلمين

3

تنظيم وتبويب البيانات الخاصة بالمعلمين ومحاضر االجتماعات

2

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

كبيرة جداً كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

توصيف مهام وأعمال المعلمين واإلداريين

6

استثمار الوقت وادارته بصورة مناسبة

1

متابعة تحركات الموظفين (حضور ،إجازات).. ،

8

توضيح اتجاهات العالقات اإلدارية الرأسية واألفقية

9

رصد احتياجات المدرسة والعمل على توفيرها

01

تنظيم المهرجانات واالحتفاالت والرحالت

00

تنظيم العالقات مع المعلمين الجدد ومساندتهم
كفايات اتخاذ القرار والقيادة

0

إقناع العاملين بقيمة األهداف التي يعملون على تحقيقها

5

توظيف أساليب القيادة التربوية الفاعلة في إدارة المدرسة

4

تقبل النقد ووجهات النظر المختلفة برحابة وسعة صدر

3

تحمل مسئولية الق اررات التي يتم اتخاذها

2

تشجيع روح العمل الجماعي والفريقى داخل المدرسة

6

اختيار األسلوب القيادي التربوي المناسب حسب الموقف
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كبيرة جداً كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

1

معالجة القضايا والمشكالت اإلدارية داخل المدرسة بهمة واقتدار

8

تتبع المراحل والخطوات العلمية والعملية لصنع القرار واتخاذه

9

تنمية سمات القيادة لدى العاملين

01

إعادة النظر في مضمون القرار إذا وجد ما يبرر ذلك

00

إشراك العاملين في صنع الق اررات المتعلقة بهم
االتصال والتواصل

0

آليات التواصل مع أولياء األمور والمؤسسات الحكومية واألهلية

5

اإلشراف على عملية الرد على المراسالت الرسمية

4

استخدام األساليب التكنولوجية في التواصل مع اإلدارة العليا

3

توظيف لغة الجسد للتواصل مع اآلخرين

2

إعالم العاملين بالمدرسة بالتعليمات الواردة من الجهات العليا

6

عقد اللقاءات الدورية مع العاملين لتبادل وجهات النظر

1

تهيئة الظروف المناسبة لتوصيل الرسالة االتصالية

8

إعداد الرسالة االتصالية بعيدا عن اإلسهاب واإلطناب

9

جودة اللغة في الرسالة االتصالية

01

إيجاد فهم مشترك وثقة بين العاملين

00

متابعة الق اررات التي تحملها الرسالة للوقوف على مدى تحققها

كبيرة جداً كبيرة

متوسطة

قليلة

فليلة جداً

والمعلمين والمجتمع المحلي

كبيرة جداً كبيرة

تقويم وتنمية األداء
0

تحديد مجاالت التقويم ،وأهدافه ،ومعاييره ،وأساليبه

5

تبصير العاملين بمجاالت التقويم وتوظيفها

4

تنفيذ عمليات التقويم المختلفة للطلبة واإلشراف عليها

3

إطالع العاملين على نتائج التقييم لتوفير التغذية الراجعة لألداء

3

وضع خطة تطويرية لألداء الوظيفي للمعلمين

6

بيان انجازات المعلمين خالل االجتماعات ومكافأتهم

1

تحليل محتوى المنهاج المدرسي وتقويمه

8

تشجيع المعلمين على المشاركة في المؤتمرات العلمية واحاطتهم

9

تنفيذ زيارات إشرافية مبرمجة ومجدولة زمنيا للمعلمين

01

تشجيع العاملين على االلتحاق بالدورات التدريبية التي تهدف لرفع

00

توجيه المعلمين للحصول علي المعرفة من مصادرها المختلفة

متوسطة

قليلة

قليلة جداً

بها

مستوى أدائهم

ما هي سبل تطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس من وجهة نظرك ؟
..................................................................................................................

..............................................................................................................
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جامعة األزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم أصول التربية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

صحيفة مقابلة شخصية

يشرفني أن أضع بين أيديكم أسئلة المقابلة الشخصية التي تشكل اداة مهمة من أدوات البحث العلمي
الميداني ،حيث يقوم الباحث بإجراء هذه الدراسة للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية،
والدراسة بعنوان:

" تصور مقترح لتطوير دور اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي في رفع كفايات مديري المدارس

الحكومية بمحافظات غزة "

األسئلة موزعة على خمس كفايات تناولها الباحث في دراسته وهى:

 -8كفايات التخطيط.
 -.كفايات التنظيم.

 -5كفايات اتخاذ القرار والقيادة.
 -4كفايات االتصال والتواصل.
 -3كفايات تقويم وتنمية األداء.

وبصفتكم خبراء في هذا المجال ،نرجو التكرم باإلجابة عن األسئلة التالية المتعلقة بكيفية رفع هذه

الكفايات.

السؤال األول :كيف يمكن رفع كفايات التخطيط لمديري المدارس ؟ والتي تشمل:

 -تحديد آليات تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة.

 -التنبؤ بالصعوبات والعقبات المحتمل حدوثها داخل المدرسة.

 تضمين الخطة المدرسية بأحدث المستجدات التربوية واإلدارية...................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

السؤال الثاني :كيف يمكن رفع كفايات التنظيم لمديري المدارس ؟ والتي تشمل:
 توضيح اتجاهات العالقات اإلدارية الرأسية واألفقية.135

 -تنظيم المهرجانات واالحتفاالت والرحالت.

 تنظيم العالقات مع المعلمين الجدد ومساندتهم............................................................................................. ......
..................................................................................................

..................................................................................................

السؤال الثالث :كيف يمكن رفع كفايات اتخاذ القرار والقيادة لمديري المدارس ؟ والتي تشمل:
 إعادة النظر في مضمون القرار إذا وجد ما يبرر ذلك. -إشراك العاملين في صنع الق اررات المتعلقة بهم.

 -تتبع المراحل والخطوات العلمية والعملية لصنع القرار واتخاذه.

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

السؤال الرابع :كيف يمكن رفع كفايات االتصال والتواصل لمديري المدارس ؟ والتي تشمل:
 توظيف لغة الجسد للتواصل مع اآلخرين. -متابعة الق اررات التي تحملها الرسالة للوقوف على مدى تحققها.

 -استخدام األساليب التكنولوجية في التواصل مع اإلدارة العليا والمعلمين والمجتمع المحلي.

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
ِ
األداء لمديري المدارس ؟ والتي تشمل:
السؤال الخامس :كيف يمكن رفع كفايات تقويم وتنمية
 -تحليل محتوى المنهاج المدرسي وتقويمه.

 تشجيع المعلمين على المشاركة في المؤتمرات العلمية واحاطتهم بها. -وضع خطة تطويرية لألداء الوظيفي للمعلمين.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
وشك ارً لحسن تعاونكم لإلجابة عن األسئلة رغم انشغالكم
وبارك اهلل فيكم

الباحث  /محمد عبد العزيز أبو وردة
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أسماء الخبراء المستجيبين للمقابلة الشخصية 
م

االسم

الوظيفة

مكان العمل

 8د .علي أبو سعدة

مدير دائرة التدريب

المعهد التربوي للتدريب

 .أ .سليمان شعت

مدير اإلدارات التربوية

و ازرة التربية والتعليم العالي

 5أ .نبيل العرابيد

مدير عام الشكاوى والمظالم

و ازرة التربية والتعليم العالي

 4أ.عبد القادر أبو علي

مدير التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم -خانيونس

 3أ .أكرم الحجوج

رئيس قسم اإلدارات التربوية

مديرية التربية والتعليم -شرق خانيونس

 6د .أشرف عابدين

مدير التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم -رفح
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