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تداعيات العدوان اإلسرائيلي على فاعلية اإلدارة المدرسية في محافظة شمال غزة وسبل التغلب
عليها
د.عماد أبو سمعان ،وزارة التربية والتعليم -غزة
ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تداعيات العدوان اإلسرائيلي على فاعلية اإلدارة المدرسية وسبل التغلب
عليها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )24رئيس قسم ومدير مدرسة من مديرية شمال غزة ،تم اختيارهم
بطريقة العينة العشوائية ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,كما تم استخدام االستبانة كأداة لجمع
البيانات ،حيث بلغ معامل الثبات لها( ،)1.99وأظهرت النتائج أن درجة تداعيات العدوان اإلسرائيلي على
فاعلية اإلدارة المدرسية جاءت متوسطة بوزن نسبي ( ،)41.2%حيث تبين أن مجال تداعيات العدوان
على التواصل مع المجتمع المحلي حصل على المرتبة األولى ،واتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين درجة تقدير أفراد العينة لتداعيات العدوان و متغير المسمى الوظيفي لصالح رؤساء األقسام ،وأوصت
الدراسة بضرورة االستعداد لمواجهة أي أمر طارئ حتى تستمر العملية التربوية بنجاح وفاعلية.
الكلمات المفتاحية :تداعيات العدوان ،فاعلية اإلدارة المدرسية ،شمال غزة.
Abstract
This study aimed at identifying the consequences of the Israeli aggression on the
school leadership management in north Gaza governorate and ways to overcome
them. The study sample consists of (54) heads of governorate divisions and
school principals from North Gaza. The researcher selected his sample randomly
and he used the analytical descriptive method to address the study areas of
investigations. To collect the study data, the researcher used a questionnaire.
Reliability of the questionnaire was (0.98) and of course, it was satisfactory to
depend on it. The result of the study shows that the consequences of the Israeli
aggression on the school leadership effectiveness had a moderate degree with
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(47.5%) as the study shows that the Israeli aggression consequences on the local
community communication ranked the first. A according to the job title variable,
the study shows that there are significant differences in the degree given by the
sample in favor to the heads of the governorate divisions. The study
recommended the necessity of preparedness to encounter emergency to guarantee
successful and effective continuity of the educational process.
leadership

school

aggression,

Israeli

the

of

consequences

Keywords

effectiveness, Gaza North Area.
المقدمة:
تعد المدرسة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية التي لها بالغ األثر في نمو شخصية التلميذ وإكسابه
األنماط السلوكية اإليجابية ،ونبذ السلبي منها " ،ولقد تطور دور اإلدارة المدرسية تمشيا مع متطلبات
العصر ،حيث لم يعد دورها محصورا في تسيير شئون المدرسة بشكل روتيني ،ولم يعد هدف مدير
المدرسة المحافظة على النظام في مدرسته ،وتأكده من سير العمل فيها وفق الجدول الموضوع ،وحصر
حضور التالميذ وتغيبهم ،والعمل على إتقانهم للمواد الدراسية ،بل أصبح محور العمل يدور حول التلميذ
وحول توفير كل الظروف واإلمكانات التي تساعد على توجيه نموه العقلي والبدني والروحي ،والتي تعمل
على تحسين العملية التربوية لتحقيق هذا النمو (  )22 :2114 , Alobidatكما أن اإلدارة المدرسية
تتعرض إلى مشكالت وأزمات مختلفة خاصة األزمات السياسية والحروب ،وخاصة في فلسطين تحديدا
قطاع غزة؛ فقد تعرضت غزة لكثير من االعتداءات بكافة أشكالها ،وكان آخرها الحرب األخيرة عام
 2114التي استمرت  21يوما ،واالنتهاكات الصهيونية بالقصف الجوى والحصار القسري ،مما أدى إلى
دمار هائل في كافة المجاالت ،ومن أهمها المسيرة التربوية والتعليمية ،حيث تعرضت بعض المدارس
للدمار الكلي والبعض اآلخر للدمار الجزئي ،كما تم استخدام بعض المدارس مراكز لإليواء ،مما عطل
عمل المدارس بعد انتهاء الحرب ،وانعدام مقومات الحياة الطبيعية ،باإلضافة إلى اآلثار النفسية السيئة
للطالب والمعلمين ،واإلدارة المدرسية ،مما يدعو إلى دراسة تداعيات العدوان اإلسرائيلي على العملية
التربوية .وتم التركيز في هذا البحث على تداعيات العدوان على فاعلية اإلدارة المدرسية؛ لما لها من دور
كبير في انجاح العملية التربوية ،وحل كثير من المشكالت وتجاوز العقبات التي تعترض مسيرة الشعب
الفلسطين ي العظيم ،الذي يؤكد في كل مرة صبره وثباته وقدرته على تجاوز العقبات ،ومواجهة التحديات.
ويأتي هذا البحث ايضا إليجاد طرق جديدة تتناسب مع الواقع والمستجدات التي تفاجئ المجتمع الفلسطيني،
خاصة المناطق الحدودية ،ومن ضمنها منطقة شمال غزة التي تعتبر قلعة حصينة ،وما لإلدارة المدرسية
من دور فاعل.
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" ويمثل مدير المدرسة أحد مدخالت منظومة اإلدارة المدرسية بل هو العقل المفكر في المنظومـة ويتحمل
مسؤولية تخطيطها ،وتوجيهها ،وقيادتها ،وتقويمها ،واتخاذ القرارات بشأن كل عنـصر في المنظومة،
وتحمل مسؤولية مواجهة أية متغيرات ،والتكيف معها ،ومن أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق مدير
المدرسة المسؤولية الفنية التي يقوم بها؛ لرفع مستوى العملية التربوية بالمدرسة ،واإللمام بالتطورات
التربوية الحديثة ،والمسؤولية اإلدارية وتشمل الواجبات اإلدارية والتنظيمية لشؤون التالميذ والعاملين إلي
جانب ما يتعلق باإلشراف علي مبنى المدرسة ،والعالقات العامـة مع المجتمع المحلي",AlMashharawi
)1 :1999
مشكلة الدراسة:
تعتبر اإلدارة المدرسية من أهم عناصر نجاح العملية التربوية؛ ألنها المحرك األساسي لجميع القوى العاملة
في الحقل التربوي ،وتتأثر اإلدارة المدرسية بعدة عوامل من أهمها :االستقرار السياسي واالجتماعي الذي
يحقق األمن لجميع أفراد المجتمع ،وبالتالي فإن من أشد العوامل خطورة على فاعلية اإلدارة المدرسية هي
الحروب ،حيث أصبح من المعتاد تعرض قطاع غزة لالعتداءات الصهيونية المتكررة ،مما أثر على جميع
مناحي الحياة فيها ،والسيما العملية التربوية" ،وقد أدى العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى استشهاد ()114
طالبا وطالبة من المدارس الحكومية ،وإصابة ( )424طالبا وطالبة ،و( )12معلما ومعلمة قضوا شهداء،
وأصيب ( )2معلمين بجروح مختلفة ،وتعرض عشرات المدارس للتدمير الكلي والجزئي(
)39 :2112,Asqool؛ لذلك كان من الضروري بحث هذه المشكلة ،للوقوف على أهم تداعيات العدوان
اإلسرائيلي على فاعلية اإلدارة المدرسية ،واقتراح الحلول لمواجهة أي تداعيات قادمة ،حيث تكمن مشكلة
الدراسة في اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
-1

ما مستوى تداعيات العدوان اإلسرائيلي على فاعلية اإلدارة المدرسية في محافظة شمال غزة من
وجهة نظر أفراد العينة؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة احصائية في متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لتداعيات العدوان
األخير على فاعلية اإلدارة المدرسية في شمال غزة تبعا لمتغيرات سنوات الخدمة والمسمى
الوظيفي؟
 -3ما التصورات المقترحة لزيادة فاعلية اإلدارة المدرسية للتغلب على تداعيات العدوان اإلسرائيلي
على غزة؟
أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على تداعيات العدوان اإلسرائيلي على فاعلية اإلدارة المدرسية في محافظة شمال غزة من
وجهة نظر مديري المدارس.
 .2تحديد الفروق في تقدير أفراد عينة الدراسة لتداعيات العدوان األخير على فاعلية اإلدارة المدرسية
في شمال غزة ،حسب متغير سنوات الخدمة والمسمى الوظيفي.
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 .3وضع تصور مقترح لدور االدارة المدرسية الفاعلة في مواجهة اآلثار السلبية للعدوان على غزة.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية هذه الدراسة بأن نتائجها قد تعمل على:
 .1مساعدة االدارة المدرسية في التغلب على المشكالت التي تواجهها جراء العدوان وتداعياته على
العملية التربوية.
 .2تفيد الباحثين في حل المشكالت التربوية الناجمة عن تداعيات العدوان على غزة في محافظات
أخرى.
 .3االستفادة من آراء القادة التربويين في حل المشكالت التربوية المتوقع حدوثها في المستقبل.
 .4تأتي أهمية هذه الدراسة لمواجهة االعتداءات المتوقعة في األيام القادمة وألهمية اإلدارة المدرسية
الفاعلة في حياة المجتمع الفلسطيني وتطوره.
حدود الدراسة:
تمت هذه الدراسة وفق الحدود التالية:
الحد الموضوعي :تداعيات العدوان اإلسرائيلي المستمر على فاعلية اإلدارة المدرسية.
الحد المكاني :مديرية محافظة شمال غزة ومدارسها.
الحد الزماني :الفصل الثاني من العام الدراسي 2119 -2111
مصطلحات الدراسة:
تضمنت هذه الدراسة عدة مصطلحات ،أهمها:
التداعيات :هي اآلثار المترتبة على حدث ما.
التعريف اإلجرائي للعدوان اإلسرائيلي :هي الحرب المتكررة على قطاع غزة ،والحصار ،واالنتهاكات
اإلسرائيلية المستمرة عليه.
التعريف اإلجرائي للفاعلية :هي "العمل بأقصى الجهود للوصول إلى تحقيق الهدف عن طريق بلوغ
المخرجات المرجوة ،وتقويمها بمعايير ،وأسس البلوغ.
التعريف اإلجرائي لإلدارة المدرسية :هي مجموعة من العمليات التربويّة المترابطة والمتكاملة مع بعضها
البعض ،والتي ينفّذها مجموعة من التربويين المؤهلين في جميع النواحي العمليّة والنظريّة ،من أجل تحقيق
أهداف العمليّة التربويّة ،الرامية للتوصل إلى حاجات المجتمع
الدراسات السابقة:
قام الباحث باالطالع على الدراسات السابقة التي تتعلق بفاعلية اإلدارة المدرسية ،ومنها:
أ.

الدراسات العربية:

 -1دراسة ثابت وأبو جحجوح (  ،) 2112 , Thabet &Abu Ghgouhهدفت إلى تقدير حجم
األضرار البشرية والمادية الناتجة عن العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع التعليم ،وقد
واستخدم الباحثان المنهج الوصفي عن طريق استقصاء آثار الحرب المادية والبشرية ورصدها؛
4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol14/iss2/2

?????? ?? ???????? ??????? ?????? ??? ?????????? ??????? ??????? ??? ?????:
عماد سمعان ،تداعيات العدوان االسرائيلي ،......مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد ( ،)14العدد (2119،)2

29

بعرض إحصائيات الشهداء والمدارس المهدمة والجرحى وعرض اآلليات التي استخدمتها
الوزارة لمواجهة آثار العدوان على قطاع غزة.
 -2دراسة عبدالهادي ( ،)2015, Abd-Elhadyهدفت التعرف على تداعيات الحرب اإلسرائيلية
على غزة  2114على مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة ،حيث استخدم الباحث تقارير دائرة
التربية والتعليم ،واستبانة مكونة من  13سؤاال لها  2استجابات صممتها دائرة التربية والتعليم،
وتم تطبيقها على  1213طالبا وطالبة ،و 111معلما ومعلمة ،و 11مديرا ومديرة ،و 111ولي
أمر ،وتوصلت الدراسة إلى عرض إحصائيات الخسائر المادية والبشرية ،وعدد المدارس التي
تم ترميمها من قبل األهالي قبل بدء العام الدراسي  2112-2114وتم إلغاء االمتحانات الموحدة
وإيقاف نقل المعلمين والمعلمات ،وتوزيع قرطاسية وحقائب مدرسية على الطالب المهدمة
منازلهم ثم إعداد مواد مساندة للتعلم.
 -3دراسة األشقر( ،)2112 ,Al Ashkarهدفت التعرف إلى مشكالت طلبة الصف الثاني عشر
(القسم العلمي) بعد العدوان على غزة ،وسبل مواجهتها من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،وقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واعد استبانة موزعة على ثالثة محاور ،وتكون
مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف الثاني عشر (القسم العلمي) بمحافظتي شمال
غزة وشرق غزة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )211طالب وطالبة ،وبعد المعالجة اإلحصائية
توصلت الدراسة إلى وجود مشكالت تربوية واجتماعية ونفسية يعاني منها طلبة الثانوية العامة
هي على الترتيب :النفسية والتربوية ،واالجتماعية ،وذلك بعد العدوان على غزة ،كما تبين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصالح مديرية شرق غزة.
 -4دراسة الجخلب ) )2112 ,Algkhlabهدفت التعرف إلى درجة تقدير المديرين المساعدين
لفاعلية اإلدارة المدرسية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقام بإعداد استبانتين،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين المساعدين في مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة،
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن درجة تقدير المديرين المساعدين لفاعلية اإلدارة
المدرسية كانت عالية .%92
 -2دراسة سرور( ،)2119 ,Sroorهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع اإلدارة المدرسية في
المدارس الثانوية بمحافظات غزة ،ومدى إمكانية تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء اإلدارة
الذاتية للمدرسة ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،أما أداة الدراسة فتمثلت في أداتين،
أحدهما استبانة تم توزيعها على جميع أفراد مجتمع الدراسة المكون من ) (116مديرا ومديرة،
وإجراء مقابلة شخصية مع مديري المدارس المدارة ذاتيا في محافظات غزة ،وعددهم )(12
مديرا ومديرة ،وأظهرت الدراسة النتائج التالية  :يشارك مديرو المدارس الثانوية اإلدارة العليا
والوسطى بدرجة قليلة في اتخاذ القرارات ،ال يتم منح مدير المدرسة الصالحيات الكافية
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والالزمة لتسيير أمور مدرسته وفقا لما يرتئيه مناسبا ،ضعف دور المجتمع المحلى في اإلسهام
لالرتقاء بمستوى المدرسة
 -1دراسة أبو خطاب(" )2119 ,Abu Khattabهدفت التعرف إلى مقومات اإلدارة المدرسية
الفاعلة وسبل االرتقاء بها ،حيث كانت عينة الدراسة جميع مديري المدارس الحكومية
بمحافظات غزة في العام  2119،-2111حيث أعد الباحث استبانة وتبين أن اإلدارة الفاعلة في
المدارس كانت كبيرة  %92.3وأوصت بضرورة وضع مدير المدرسة رؤية ورسالة للمدرسة
باالشتراك مع المعلمين وأولياء األمور وعقد دورات تدريبية للمدير والمعلمين خاصة في إجراء
البحوث اإلجرائية وتنفيذ ورش العمل والدروس التوضيحية وإعداد الوسائل التعليمية.
 -1دراسة عواد ( ،)2111 ,Awaadهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية المدارس المدارة
ذاتيا في الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،
أما أداة الدراسة فتمثلت في استبانة تكونت من( )23فقرة موزعة على ثالثة مجاالت رئيسة ،أما
عينة الدراسة طبقية عشوائية تكونت من( )41مديرا ومديرة و ( )421معلما ومعلمة.
أسفرت الدراسة عن النتائج التالية :درجة فاعلية المدارس المدارة ذاتيا في الضفة الغربية كانت
مرتفعة ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد العينة لمدى فاعلية المدارس
المدارة ذاتيا تعزى لمتغيرات الدراسة.
 -9دراسة عزب ( ،)2112 ,Azabهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم المدرسة الفعالة
وأهدافها والعوامل التي أدت إلى ظهورها ومالمحها وتقديم رؤية تحليلية للمدرسة الفعالة
وإمكانية االستفادة منها في الواقع التعليمي المصري ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
في اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومن خالل استقراء أهداف المدرسة الفعالة في األدب التربوي
العربي واألجنبي والعوامل التي أدت إلى ظهورها ومالمحها والتي تمثلت في التخطيط واإلدارة
والتمويل والبيئة المدرسية والشراكة مع المجتمع والمعلم وطرق التدريس والتقويم وخصائصه،
ثم تقديم رؤية تحليلية للمدرسة الفعالة وإمكانية االستفادة منها في التعليم
 -9دراسة عبدالهادي ( ،)2112 ,Abd-Elhadyهدفت الدراسة إلى التعرف علي خصائص
ومعايير المدرسة الفعالة والنظريات المختلفة في مجال الفعالية وتطبيقاته علي المدرسة كمنظمة،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على واقع المدرسة ونقاط القوة والضعف
فيها ،واستخدمت الدراسة مقياس المدرسة الفعالة بعد ترجمته ،وإدخال التعديالت الالزمة حتى
يكون صالحا لتقييم المدرسة المصرية) ابتدائية ،إعدادية ،ثانوي) ،أما عينة الدراسة فتكونت من
( )111مدير ومديرة مدرسة في المراحل التعليمية المختلفة ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من
المعايير للمدرسة الفعالة ،وأوصت بضرورة تطبيق هذه المعايير في المدارس.
ب .الدراسات االجنبية:
 -1دراسة ( )1999,Dunlap &Dreshبعنوان :مميزات مدير المدرسة الفعال من وجهة نظر المديرين
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"The Active Headmaster Features From The Point Of ViewOf The Headmasters
Themselves".
هدفت الدراسة التعرف إلى أهم المميزات التي يجب أن يمتلكها مدير المدرسة لكي يكون قائدا تربويا فعاال
في مدرسته ،وقام الباحثان بطرح أسئلة على عينة عشوائية من مديري المدارس في والية تكساس في
الواليات المتحدة األمريكية ،وأسفرت الدارسة عن النتائج التالية :على مدير المدرسة أن يمتلك فن القيادة؛
لكي يكون مديرا فعاال ،ويعزز ذلك ببرامج تدريبيه ،أن يكون قادرا على بناء عالقات إنسانية مع العاملين
معه.
 -2دراسة ( )1999 ,Ercetinبعنوان" مميزات المدرسة اإلعدادية الفعالة في تركيا
""The Active Preparatory School Features In Turkey
هدفت الدراسة التعرف على العقبات التي تواجه المدارس االبتدائية في تركيا ومميزات المدرسة المثالية في
تركيا ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقام ببناء استبانة تشتمل على أسئلة مفتوحة منها:
اذكر الجوانب االيجابية والسلبية في مدرستك الصعوبات التي تواجهها كمدير مدرسة سواء من داخل
المدرسة أو خارجها ،مميزات المدرسة المثالية ،وقد اختار الباحث عينة عشوائية من مديري المدارس
االبتدائية وطبق عليهم االستبانة ،وتوصل إلى أن مميزات المدرسة المثالية تمثلت في  :المدرسة المتميزة
هي التي يتواجد فيها فريق متميز من المعلمين ،هي التي تعلم منهاج متطور يتالءم مع روح العصر ،هي
التي تتمتع بالنظام الالمركزي في اإلدارة ،غياب الضغوط الخارجية ،وضع مادي جيد للعاملين في
المدرسة ،مشاركة ايجابية من أولياء األمور.
 -3دراسة ( )1992 ,Highettبعنوان :آراء اآلباء والمديرين والمراقبين بشأن فاعلية وعدم فاعلية
المدرسة".
Opinions of parents, Principals and observers on the effectiveness and
ineffectiveness of the school
هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء اآلباء والمديرين والمراقبين بشأن فاعلية وعدم فاعلية المدرسة
وتدخالت اآلباء ،عندما ال تكون المدرسة وفقا لمقاييسهم الالزمة ،وعوائق تحقيق فاعلية المدير والمدرسة،
تضمنت عينة الدراسة ( )32من أولياء األمور ( 13 ) ،مدير مدرسة )9( ،مراقبين يعملون بمنطقة جنوب
استراليا ،واستخدم الباحث المقابلة الشخصية للوصول إلى أهداف الدراسة ،وأسفرت الدراسة عن النتائج
التالية :إن قلة التمويل واآلثار الجانبية وقلة العمل الجماعي من عوائق تحقيق فاعلية المدرسة ،إن أولياء
األمور كانوا يتدخلون لالطمئنان على سعادة أبنائهم ،وأن نصف أولياء األمور لدينا زاروا المدرسة بسبب
مشكلة ما لم يستطيعوا حلها ،وأن التوصل إلى الحلول الناجحة يكون ممكنا عندما يهتم المدير ويناقش في
مختلف إستراتيجيات الحل ومتابعة المشكلة.
 -4دراسة ( ،)1999 ,Qwenبعنوان :األمور الواجب إتباعها لتصبح مديرا فعاال
What does it Takes to be Effective Principal
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هدفت الدراسة التعرف إلى الصفات الضرورية التي يجب أن يتحلى بها مدير المدرسة ليكون ناجحا ولقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي أما أداة الدراسة فتمثلت في مقابالت شخصية ،وشملت عينة
الدراسة ( )42مديرا من رجال األعمال والتربويين حيث طلب منهم تحديد الصفات الضرورية الواجب
توافرها في المدير الناجح فوجد أن يترجمونها إلي أهداف ،ويراقبون الموقف العام والتقدم في العمل
لتحقيق األهداف كما أجري مسح شمل( )43مدير مدرسة في الواليات المتحدة األمريكية حيث وجد أن
هناك عشر مميزات رئيسية تتصدر صفات مدير المدرسة الفعال أهمها صاحب الخطة اإلستراتيجية
واألهداف المكتوبة.
التعقيب عل الدراسات السابقة:
تناولت بعض الدراسات السابقة درجة فاعلية اإلدارة المدرسية مثل الجخلب (،)2112 ,Alghklb
وبعضها تناول المدارس المدارة ذاتيا مثل سرور ( ،)2119 ,Sroorو عواد ( ،)2111 ,Awaadمقومات
اإلدارة المدرسية الفاعلة مثل خطاب ( ،)2119 ,Abu Khattabومالمح المدرسة الفعالة مثل (,Azab
 ،)2112ومميزات المدير الفعال مثل ( ،)1999 ,Dunlap &Dreshلكن هذه الدراسة تناولت موضوع
جديد وهو تداعيات الحرب على فاعلية اإلدارة المدرسية ،كذلك منها ما كان على المدارس الثانوية،
الحكومية والوكالة ،ومنها في غزة وفي الضفة الغربية ،ولكن هذه الدراسة أجريت على المدارس الحكومية
في محافظة شمال غزة ،واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اعتماد المنهج الوصفي
التحليلي كمنهج للدراسة ،واالستبانة كأداة للدراسة ،واتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات المتعلقة
بتأثير قلة الموارد والجانب المادي على فاعلية اإلدارة المدرسية مثل دراسة ( ،)1992 ,Highettكذلك
اتفقت في نتائجها مع بعض الدراسات مثل دراسة ( )1999 ,Qwenفي أهمية تطبيق معايير المدرسة
الفاعلة وصفات المدير الفعال.
اإلطار النظري:
تعريف الفاعلية:
تعرف الفاعلية بأنها" القدرة على تحقيق األهداف في ظل الموارد المحدودة والمتاحة" (أخو ارشيدة،
 ،)91 :2111 , Akhw- arshedahوعرفها (عابدين) بأنها "عمل األشياء الصحيحة بشكل صحيح ،أي
تحقيق أهداف المدرسة" عابدين ( ،)2111 ,Abdeenويرى (كنعان )1992 ,Knaan ،أن الفاعلية هي
"القدرة على تحقيق أقصى النتائج والخدمات التي يمكن تحقيقها باستخدام الموارد المتاحة أحسن استخدام
ممكن"
ويعرفها الباحث أنها " تنفيذ البرامج واالجراءات التي تحقق األهداف المرجوة دون هدر للوقت والجهد"
مفهوم االدارة المدرسية الفاعلة:
يعرف(هايت) المدرسة الفاعلة أنها "هي المدرسة التي تتسم بالقيادة المهنية الحازمة والهادفة ذات المدخل
التشاركي ،ووحدة الهدف بين أعضائها ،والرؤية المشتركة بينهم والتناغم في ممارسة العمل ،وكذلك بيئة
عمل جذابة تحث على التعلم وزيادة التحصيل للطالب ،والمشاركة الفعالة بين المنزل والمدرسة ،واالهتمام
8
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بتنمية أعضاء هيئة التدريس" ( ،)1992 ,Highettويعرفها ( النجار) بأنها " اإلدارة التي تؤمن بأنها
فاعلة في توظيف كافة العناصر واإلمكانيات المتاحة نحو تحقيق أهداف محددة ويمكن الحكم عليها من مدى
قدرتها على االنجاز" (النجار ،)2112 ,Alnagar ،ويرى (عزب) أنها" القدرة على تحقيق أهداف
الدراسة من خالل االستثمار األمثل لمواردها المتاحة والتكيف مع مستجدات العصر واالستجابة لمتطلباته"
(عزب)2119 ,Azab ,
ويعرفها الباحث إجرائيا ً أنها" اإلدارة التي تستخدم المنهج العلمي في تحليل الواقع ،واتخاذ االجراءات
المناسبة لتفعيل جميع العاملين في المدرسة الستثمار االمكانات في تحقيق األهداف التربوية ،وتذليل
الصعاب المحتملة من االخطار القادمة"
أهمية االدارة المدرسية الفاعلة :حيث أشار ( مصطفى ) إلى ما يلي:
 .1إدارة المدرسة الفاعلة مركز على الجهد الجماعي ،وليس على الفرد.
 .2سعى المدرسة الفاعلة نحو تحقيق اهداف المدرسة.
 .3وهي ليست مجرد تنفيذ االعمال بواسطة االداريين وانما جعل اآلخرين ينفذون هذه األعمال.
 .4تعمل على اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المدرسة وخارجها(مصطفى
.)2112 ،Mostafa
مما سبق يرى الباحث أن أهمية االدارة المدرسية الفاعلة تكمن في استثمار جهود جميع الموجودين في
المدرسة ،والتأثير فيهم وحثهم على العمل واالنجاز لألهداف بحيث تلبي حاجات جميع األطراف المعنية.
ثانيا ً  :خصائص المدرسة الفاعلة:
اعتمادا على نتائج البحوث والدراسات" فقد توصل(رونالد أدموندز) إلى أن للمدرسة الفاعلة خمس
خصائص ذكرها السعود هي:
 .1وجود مدير يتمتع بالقيادة التعليمية المهنية القوية والحازمة ،قادر على التغيير اإليجابي في المدرسة،
كرفع مستوى المهارات األساسية للطالب وتطوير المنهاج المدرسي وإثراؤه ،وتوفير الجو المدرسي
الهادئ ،واالتصال المفتوح مع المجتمع المحلي.
 .2وجود معلمين ذوي اتجاهات إيجابية وتوقعات عالية ،يؤمنون بمقدور طلبتهم فهم محتوى المنهاج
واستيعابه.
 .3التركيز على التعليم وجعله مركز االهتمام ،من خالل برنامج تعليمي منظم ،ذي أهداف تعليمية
واضحة.
 .4وجود نظام لتقويم أداء الطلبة ،ويكون متصال بالبرنامج التعليمي ،ويزود المعلمين بالتغذية الراجعة
عن تقدم الطلبة ونموهم بشكل مستمر.
 .2وجود مناخ تربوي يساعد على التعلم ،ويحث عليه ،ويوفر للمعلمين والطلبة األمن النفسي والمهني،
ويولد عندهم الرضا والدافعية للعمل" (السعود)199 :1994 ,Alsood ,
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صفات المدير الفاعل:
ال بد من توافر مواصفات للمدير الفعال فهو الذي يسعى إلى تحقيق رؤية وأهداف المدرسة من خالل العمل
المخطط له بحيث يستثمر ويوظف كافة الجهود واإلمكانات المادية والبشرية ،وقد توصلت نتائج بعض
الدراسات ،إلى أن صفات المدير الفاعل هي:
 .1يضع األهداف اإلستراتيجية لمدرسته ،ويطور األهداف التربوية التي يحدده له النظام التربوي،
ويوجها لبرنامج المدرسي كامال لتحقيق تلك األهداف مستخدما السلطة المخولة له ومكانته
االجتماعية في بيئته.
 .2يقوم باإلشراف المستمر على معلميه ،ويعمل على تقديم أفضل الخدمات التعليمية الممكنة باعتباره
مشرفا تربويا مقيما وقائدا تعليميا.
يسعى جاهدا وباستمرار إلى تحسين الممارسات التعليمية للمعلمين داخل غرف صفوفهم ،وإلى توفير بيئة
تعليمية مشجعة وودية ،كما يقوم بتوزيع التالميذ على الفصول بشكل مدروس وعادل مراعيا قدراتهم
وميولهم واتجاهاتهم "(عابدين)231:2001،Abdeen ,
محافظة شمال غزة:
تعتبر محافظة شمال غزة من أكثر المحافظات التي حدث عليها اعتداءات عسكرية؛ بسبب قربها من
الحدود حيث بلغت األضرار البشرية الناتجة عن العدوان اإلسرائيلي األخير (العصف المأكول) في مجال
التعليم على محافظة شمال غزة كما في الجدول اآلتي :وزارة التربية والتعليم ( Ministry of
)2112 ,education
جدول رقم ()1
الوصف

عدد الجرحى

عدد الشهداء

العاملون

11

2

الطلبة

161

32

كما بلغ عدد المباني المهدمة كليا ( ،)1وعدد المباني المتضررة جزئيا ( ،)21مما يدل على حجم الخسائر
على العملية التربوية خاصة اإلدارة المدرسية.
الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة :
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناول دراسة األحداث والظواهر والمتغيرات
والممارسات كما هي ،بحيث تتفاعل معها بالوصف والتحليل دون التدخل فيها.
مجتمع الدراسة :تكون من جميع مديري مدارس شمال غزة وعددهم ( ،)11ورؤساء األقسام وعددهم
(.)19
10
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عينة الدراسة :تم أخذ عينة عشوائية من مديري مدارس شمال غزة ،ورؤساء أقسام مديرية الشمال،
والجدول اآلتي يوضح توزيعهم حسب متغيرات الدراسة.
جدول رقم ()2
توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات
المتغير

المستوى

العدد

النسبة المئوية

سنوات الخدمة

اقل من  2سنوات

2

%3.1

من 11-2

12

%22.2

 11فاكثر

41

%14.1

44

%111

رئيس قسم

11

%19.2

مدير مدرسة

44

%91.2

44

%111

المجموع
المسمى الوظيفي
المجموع

صدق االستبيان وثباته:
صدق االستبانة يعني" التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه" (العساف ،)1992 ,Alassaf ,كما
يقصد بالصدق "شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها
ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وآخرون , Obidat et al
 ،)2111وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي:
أ) صدق فقرات االستبيان:
تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين:
 -1الصدق الظاهري لألداة (صدق المحكمين):
قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من ( )1من
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية في الجامعات المحلية متخصصين في التربية واإلحصاء.
 -2صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة ،وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل
فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له ،كما يلي:

11
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جدول رقم ()3
الصدق الداخلي لجميع المجاالت
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية
** 0.001

المجال

المجال

األول

دور مدير المدرسة كقائد تربوي فعال

0.919

الثاني

دوره في تهيئة مناخ مدرسي فاعل

0.915

** 0.001

الثالث

فاعليته في زيادة التحصيل الدراسي

0.933

** 0.001

الرابع

دوره في زيادة فاعلية األنشطة

0.933

** 0.001

الخامس

دوره في التواصل مع المجتمع المحلي

0.900

** 0.001

** دالة عند 1.11
تبين الجداول السابقة معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال والمجموع الكلي لفقراته ،حيث
يتضح من الجداول وجود ارتباط ذي داللة إحصائية عند  1.12 = αبين كل فقرة والمجموع الكلي
للفقرات ،وبذلك تعتبر الفقرات صادقة لما وضعت لقياسه.
ب) ثبات فقرات االستبانة :Reliability
أما ثبات أداة الدراسة" فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص
ذاتهم في أوقات مختلفة" (العساف ، )1992 ,Alassaf ,وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة
االستطالعية نفسها بطريقتين ،هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ ،كما في الجدول اآلتي:
جدول رقم ()3
معامل الثبات بطريقة كرونباخ الفا والتجزئة النصفية
سبيرمان

المجال

عدد الفقرات

كرونباخ الفا

معامل االرتباط

األول

1

1.931

1.922

1.911

الثاني

1

1.919

1.999

1.942

الثالث

1

1.932

1.912

1.921

الرابع

1

1.944

1.921

1.911

الخامس 1

1.921

1.912

1.929

1.991

1.991

1.991

الكلي

32

براون

حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية ( ،)1.99في حين بلغ معامل االرتباط ()1.991

12
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جدول رقم ()4
المقياس المستخدم في تفسير نتائج الدراسة
الفترة

1..1-1

2.61-1..1

3.41-2.61

4.21-3.41

4.1-4.21

التصنيف

قليلة جدا

قليلة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

الوزن

1

2

3

4

4

%21-1

%41-21

%61-41

%.1-61

%111-.1

النسبة
المئوية

المعالجة اإلحصائية:
 .1تم حساب التكرارات والنسب المئوية.
 .2المتوسط الحسابي وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة من
عبارات متغيرات الدراسة األساسية
.2

تم استخدام االنحراف المعياري؛ للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل
عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور.

 .1اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .1معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.
 .9معادلة سبيرمان براون للثبات.
 .9تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالثة متوسطات فأكثر لحساب داللة الفروق.
 .11اختبار  t- testلمعرفة اتجاه الفروق.
نتائج الدراسة وتفسيرها:
لإلجابة عن اسئلة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي الستجابة
أفراد عينة الدراسة لكل مجال من مجاالتها ،ويوضح الجدول ( )2هذه القيم لمجاالت أداة الدراسة.

13
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جدول رقم ()4
نتائج جميع المجاالت وتفسيرها
المجال
األول :تداعيات العدوان على دور
مدير المدرسة كقائد تربوي
الثاني :تداعيات العدوان على دوره
في تهيئة مناخ مدرسي
الثالث :تداعيات العدوان على فاعليته
في زيادة التحصيل
الرابع :تداعيات العدوان على دوره
في زيادة فاعلية األنشطة
الخامس :تداعيات العدوان على
التواصل مع المجتمع المحلي
الكلي

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

16.389

6.488

46.825

3

16.722

6.350

47.778

2

15.759

6.396

45.026

5

16.185

6.651

46.243

4

18.111

6.870

51.746

1

83.167

30.429

47.524

المتوسط

الترتيب

يتضح من الجدول أن الوزن الكلي ( )41.2جاء بدرجة متوسطة مما يدل على أن الحرب أثرت على فاعلية
اإلدارة المدرسية بدرجة متوسطة ألن المجتمع في غزة اعتاد على الحروب ،ويسعى للتكيف مع الظروف
الصعبة خاصة مدير المدرسة ،وأن النسب قد تراوحت بين ( ،)42 -41.1فقد حصل مجال التواصل مع
المجتمع المحلي على المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)21.1وهو بدرجة متوسطة مما يدل على أن تواصل
اإلدارة المدرسية مع المجتمع المحلى تأثر بدرجة أكبر من غيره من المجاالت األخرى ،يليه مجال تهيئة
مناخ مدرسي فاعل بوزن نسبي ( ،)41.1يليه مجال قائد تربوي فعال بوزن نسبي ( ،)41.9وهو بدرجة
متوسطة أيضا يليه مجال زيادة فاعلية االنشطة بوزن نسبي ( )41.2وهو بدرجة متوسطة أيضا ،يليه مجال
زيادة فاعلية التحصيل الدراسي بوزن نسبي ( )42بدرجة متوسطة وهو أقل نسبة.
ويفسر الباحث ذلك بما يلي :أن تداعيات العدوان على فاعلية اإلدارة المدرسية جاءت متوسطة ،وهذا يعني
أنها أثرت بشكل سلبي على العملية التعليمية وخاصة على فاعلية االدارة المدرسية ،ويبدو واضحا قدرة
مجتمع شمال غزة ومنها المدارس وكباقي المحافظات في غزة على الصمود والثبات ،وهذا يدعو للمزيد
من العمل على الحد من هذه التداعيات في أي عدوان متوقع ،كذلك كان التأثر االكبر في مجال تواصل
االدارة المدرسية مع المجتمع المحلي؛ بسبب انشغال المجتمع بالدمار الهائل الذي حدث في البيوت
والمدارس والمؤسسات ،وحصول مجال تداعيات الحرب على التحصيل الدراسي على المرتبة االخيرة أي

14
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االقل تأثرا من باقي المجاالت ،يدل على وعي االدارة المدرسية والمعلمين وأولياء االمور بأهمية المحافظة
على مستوى الطالب في مواجهة العدوان.
جدول رقم ( )6نتائج المجال األول وتفسيرها
تداعيات العدوان على دور مدير المدرسة كقائد تربوي فعال
العبارات
 -1أضعف العدوان قدرة المدير على
التخطيط والتنظيم والتقويم
 -2قللت تشجيعه للعاملين على االبداع
والتجديد
 -3حدت من قدرته على إدارة األزمات
 -4أخرت اتخاذه القرار المناسب في
الوقت المناسب
 -2عرقلت تفويضه الصالحيات لتسهيل
العمل
 -1أضعفت من متابعته لمدى التزام
المعلمين بالتعليمات
-1

صعبت دعمه للمعلمين وتسهيل

مهمتهم
الكلي

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

2.481

1.005

49.630

2

2.278

1.089

45.556

5

2.130

0.891

42.593

7

2.500

1.161

50.000

1

2.185

1.100

43.704

6

2.389

1.220

47.778

4

2.426

1.143

48.519

3

16.389

6.488

46.825

المتوسط

الترتيب

حصل هذا المجال على المرتبة الثالثة حيث تراوحت النسب بين ( ،)21 -42.2وهي بدرجة متوسطة ،كما
حصلت الفقرة (أخرت اتخاذه القرار المناسب في الوقت المناسب) على المرتبة األولى بوزن نسبي (،)21
يليها الفقرة (أضعفت الحرب قدرة المدير على التخطيط والتنظيم والتقويم) بوزن نسبي ( ،)49.1ويفسر
الباحث ذلك بكثرة المعيقات التي احدثتها الحرب االخيرة على فاعلية المدرسة ،خاصة أن محافظة شمال
غزة منطقة حدودية ،مما يؤثر على قرار مدير المدرسة ،فتجده مضطرا لمراعاة الظروف االقتصادية
الصعبة ،وكذلك النفسية منها واالجتماعية ،أما بالنسبة للفقرة (عرقلت تفويضه الصالحيات لتسهيل العمل)
وهي في المرتبة قبل االخيرة بوزن نسبي ( )43.1فال شك أن المعلم أيضا تأثر بالحرب ،فمنهم من هدم
بيته ،ومنهم من فقد عائلته؛ مما عرقل تفويض مدير المدرسة للصالحيات منها أعمال ادارية واخرى
ميدانية وفنية ،مثل الزيارات التبادلية للمعلمين ،أما الفقرة (حدت من قدرته على إدارة األزمات) جاءت في
15
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المرتبة االخيرة بوزن نسبي ()42.2؛ مما يعني انها اقل تاثرا من غيرها من الفقرات؛ مما يدل على
الشجاعة في مواجهة االزمة برغم صعوبة الموقف ،مما يتطلب سعي مدير المدرسة للتدريب على ادارة
االزمات ،واالستعداد لمواجهتها في المرة القادمة؛ للتقليل أكثر من تداعيات الحرب.
جدول رقم ( )7نتائج المجال الثاني وتفسيرها
تداعيات الحرب على دوره في تهيئة مناخ مدرسي فاعل
العبارات

االفراد في المدرسة
 -9عرقل توفيره فرص االستفادة من مصادر
التعلم
 -11أعاق سعيه لتهيئة بيئة مدرسية مناسبة
 -11حد من توظيفه للتكنولوجيا في االتصال
والتواصل
قلل تشجيعه تفعيل المختبرات العلمية

والمكتبة
 -13قلل من عقده اجتماعات فاعلة لتطوير
المدرسة
 -14أعاق توظيفه لإلذاعة المدرسية في توعية
الطلبة
الكلي

المعياري

النسبي

2.056

1.123

6 41.111

2.667

1.064

3 53.333

2.759

1.258

1 55.185

2.685

1.179

2 53.704

2.352

1.119

4 47.037

2.204

1.035

5 44.074

2.000

0.952

7 40.000

16.722

6.350

47.778

المتوسط

 -9قلل العدوان تشجيع المدير للعالقات بين

-12

االنحراف

الوزن

الترتيب

حصل هذا المجال على المرتبة الثانية بوزن نسبي ( ،)41.1وحصلت الفقرة (أعاق سعيه لتهيئة بيئة
مدرسية مناسبة) على المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)22.1ويفسر الباحث ذلك بتعرض المدارس للقصف
أثناء الحرب ،والستخدام مدارس أخرى مركزا لإليواء؛ مما أدى الى خراب وفقد لممتلكات المدرسة ،مثل:
أجهزة الحاسوب ،وخزانات المياه ،وانقطاع الكهرباء واالتصاالت ،يليها الفقرة (حد من توظيفه للتكنولوجيا
في االتصال والتواصل) بوزن نسبي ( ،)23.1ويرجع ذلك لنفس االسباب السابقة ،كما جاءت الفقرة (قلل
العدوان تشجيع المدير للعالقات بين األفراد في المدرسة) في المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي ()41.1
وذلك تأثير قليل بالنسبة لباقي الفقرات في المجال مما يدل على قوة العالقة بين العاملين في المدرسة رغم
انشغالهم باألوضاع المحيطة بهم في بيوتهم وانقطاع الرواتب ،وجاءت الفقرة (أعاق توظيفه لإلذاعة
المدرسية في توعية الطلبة) في المرتبة االخيرة بوزن نسبي ( ،)41أي أقل تأثرا من الفقرات السابقة
16
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بتداعيات الحرب ،ويرجع ذلك الى سعي المخلصين الى استخدام االذاعة المدرسية لتقوية عزيمة الطالب
ومواساة المتضررين والجرحى وذوي الشهداء ،حيث أصبحت اإلذاعة المدرسية؛ منبرا للوحدة وتكاتف
الجهود .
جدول رقم ( ).نتائج المجال الثالث وتفسيرها
تداعيات العدوان على فاعليته في زيادة التحصيل الدراسي
االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

1.981

1.107

39.630

7

2.259

1.085

45.185

4

2.389

1.123

47.778

3

2.444

0.984

48.889

1

 -19قلل من متابعته للتأكد من تغطية وشرح المنهاج

2.204

1.122

44.074

5

 -21عرقل تشجيعه للمتفوقين ماديا ومعنويا

2.407

1.141

48.148

2

 -21قلل حثه للمعلمين على مراعاة الفروق الفردية

2.074

0.968

41.481

6

الكلي

15.759

6.396

45.026

العبارات
 -12أضعف العدوان إشراف المدير على إعداد
االختبارات وتنفيذها
 -11قلل مساعدته للمعلمين في وضع خطط عالجية
هادفة
 -11حد من متابعته لعملية المراجعة وأوراق العمل
 -19أضعف مشاركته في تقييم أعمال الطالب و حل
الواجبات

المتوسط

الترتيب

حصل هذا المجال على المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( ،)42وجاءت الفقرة (أضعفت مشاركته في تقييم
أعمال الطالب و حل الواجبات) في المرتبة األولى بالنسبة لفقرات المجال بوزن ( ، )49.9ويفسر الباحث
ذلك بانشغال مدير المدرسة بالبرامج الترفيهية التي تنفذها المؤسسات للتقليل من اآلثار النفسية للحرب،
يليها الفقرة (عرقلت تشجيعه للمتفوقين ماديا ومعنويا) بوزن ( ،)49.1وذلك ألن حفالت التكريم تأخذ وقتا
من المدرسة هي بحاجة اليه؛ لتغطية شرح المنهاج خاصة الثانوية العامة ،وجاءت الفقرة (قللت حثه
للمعلمين على مراعاة الفروق الفردية) بوزن ( ،)41.4وهي أقل تأثرا من باقي الفقرات؛ ألن المدير يدرك
أهمية الفروق الفردية في تحقيق االهداف ،يليها في المرتبة االخيرة الفقرة (أضعفت الحرب إشراف المدير
على إعداد االختبارات وتنفيذها) بوزن ( ،)39.1وهي اقل تأثرا إلدراك المدير بأهمية االختبارات في
عملية التقويم ،وأنها حصاد الجهود طول العام الدراسي.
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جدول رقم ( )1نتائج المجال الرابع وتفسيرها
تداعيات الحرب على دوره في زيادة فاعلية األنشطة الالصفية
االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

2.296

1.143

45.926

4

 -23أعاق اكتشافه المواهب وتنميتها

2.537

1.177

50.741

1

 -24قلل تشجيعه لمشاركة الطالب في االنشطة

2.151

0.969

43.019

7

 -22قلل تشجيعه لمشاركة المعلمين في االنشطة

2.259

1.067

45.185

5

2.444

1.144

48.889

2

2.204

1.035

44.074

6

2.333

1.064

46.667

3

16.185

6.651

46.243

المتوسط

العبارات
 -22حد العدوان من تشكيل المدير للجان األنشطة
وتنفيذها

 -21أعاق تنفيذه لألنشطة التي تخدم المنهاج
الدراسي
 -21عرقل تخطيطه إلحياء المناسبات الدينية
واالجتماعية
 -29أضعف إشرافه على النشاطات الرياضية
والرحالت الترفيهية
الكلي

الترتيب

حصل هذا المجال على المرتبة الرابعة بوزن ( )41.2بدرجة متوسطة ،مما يدل على أن األنشطة الالصفية
كانت أقل تأثرا من غيرها من المجاالت؛ وذلك ألهميتها في الترفيه عن الطالب ،وحصلت الفقرة (أعاق
اكتشافه المواهب وتنميتها) على المرتبة األولى في هذا المجال بدرجة متوسطة بوزن ( )21.1وذلك
للحرص على شرح المنهاج؛ ألن برامج رعاية الموهوبين تحتاج إلى جهد ووقت قد يؤثر على الحصص
اليومية المنهجية  ،يليها الفقرة (أعاق تنفيذه لألنشطة التي تخدم المنهاج الدراسي) بوزن ( ،)49.9ويرجع
ذلك لفقد كثير من الوسائل التعليمية مثل تحطم مختبر الحاسوب ،ومختبر العلوم لبعض المدارس ،وجاءت
الفقرة (عرقل تخطيطه إلحياء المناسبات الدينية واالجتماعية) بوزن ( ،)44وهي اقل تأثرا في المجال؛
وذلك لوعي مدير المدرسة بأهمية احياء المناسبات الدينية؛ لما لها من أثر في تقوية عزيمة جميع االطراف
في المدرسة وخارجها ،وجاءت الفقرة (قلل تشجيعه لمشاركة الطالب في االنشطة) في المرتبة األخيرة
بالنسبة لفقرات المجال بوزن ( ،)43وهي أقل تأثرا في هذا المجال ،بتداعيات الحرب من باقي فقرات
المجال ولكن تظل الحالة النفسية خاصة في الفصل األول لها التأثير ،مما يتطلب عمل خطة طوارئ
لألنشطة تحسبا من حدوث عدوان جديد.
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جدول رقم ( )11نتائج المجال الخامس وتفسيرها
تداعيات العدوان على دوره في التواصل مع المجتمع المحلي
المتوسط

العبارات
 -29عرقل العدوان استمرارية المدير في عقد مجلس
أولياء األمور
-31أعاق استثماره لخبرات المجتمع المحلي في تطوير
المدرسة
 -31قلل تنفيذه لندوات و لقاءات هادفة ألولياء األمور
 -32قلل تواصله مع مؤسسات المجتمع المحلي لدعم
المدرسة
 -33حد تشجيعه للعمل التطوعي لخدمة المجتمع
 -34عرقل دعمه

لمشاركة المدرسة في أنشطة

المجتمع المحلي
 -32أضعف اطالعه أولياء االمور على انشطة
المدرسة وانجازاتها
الكلي

االنحراف الوزن

الترتيب

المعياري

النسبي

2.574

1.109

51.481

4

2.667

1.133

53.333

2

2.556

1.144

51.111

6

2.389

1.235

47.778

7

2.630

1.248

52.593

3

2.722

1.204

54.444

1

2.574

1.143

51.481

4

6.870 18.111

51.746

حصل هذا المجال على المرتبة األولى بوزن ( )21.1بدرجة متوسطة ،وهذا أمر طبيعي نظرا النشغال
المجتمع المحلى بإغاثة المتضررين من العدوان ،وكانت الفقرة (عرقل دعمه لمشاركة المدرسة في أنشطة
المجتمع المحلي) بوزن ( )24.4وهي في المرتبة األولى مقارنة بالفقرات األخرى ،مما يدعو الى أخذ
التدابير الالزمة لبقاء المدرسة على تواصل مع المجتمع المحلى ،يليها الفقرة (أعاق استثماره لخبرات
المجتمع المحلي في تطوير المدرسة) بوزن ( ،)23.3ويرجع السبب الى انشغال المجتمع بآثار الحرب،
حيث أعمال االغاثة لمن أصبح يعيش في الشارع ،وحصلت الفقرة (قلل تنفيذه لندوات و لقاءات هادفة
ألولياء األمور) في المرتبة قبل األخيرة بوزن ( ،)21.1ويفسر الباحث ذلك الى عزوف الناس عن االقبال
على المحاضرات والندوات؛ بسبب الحصار واغالق المعابر ،يليها في المرتبة األخيرة الفقرة (قلل تواصله
مع مؤسسات المجتمع المحلي لدعم المدرسة) بوزن ()41.1؛ وذلك لجميع ما ذكر من أسباب وتداعيات
الحرب االخيرة على غزة وخاصة شمال غزة.
ولإلجابة عن سؤال :هل توجد فروق دالة احصائيا بين إجابات أفراد العينة تعزى لمتغيرات الدراسة تم
استخدام االختبارات اآلتية:
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قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي "One Way Analysis Of Variance "ANOVA؛
وذلك للتعرف على داللة الفروق بين مستويات المتغير الثالث ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم (( )11تحليل التباين) للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لتداعيات العدوان حسب متغير
سنوات الخدمة
المجال

مصدر التباين

المجال
األول

بين المجموعات
داخل
المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل
المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل
المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل
المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل
المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل
المجموعات
الكلي

المجال
الثاني

المجال
الثالث

المجال
الرابع

المجال
الخامس

الكلي

مجموع
المربعات
61.391

درجة
الحرية
2

مربع
المتوسطات
30.695

2169.442

51

42.538

2230.833
192.4417

53
2

96.220

1944.392

51

38.125

2136.833
125.6204

53
2

62.810

2042.25

51

40.04412

2167.87
157.2065

53
2

78.60324

2186.942

51

42.88121

2344.148
213.3083

53
2

106.6542

2288.025

51

44.86324

2501.333
3535.35

53
2

1767.675

44620.15
48155.5

51

قيمة ف
المحسوبة

الداللة
االحصائية

0.721

0.490

2.523

1.568

1.833

2.377318

2.02042

0.090

0.218

0.170

0.103

0.143

874.9049

53

نالحظ من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لتداعيات
العدوان على فاعلية اإلدارة المدرسية في محافظة شمال غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
ويعزو الباحث ذلك الى تقارب خبرات العاملين في االدارة المدرسية في المدارس الثانوية ،وضعف تأثير
سنوات الخدمة على آراء أفراد العينة؛ بسبب تشابه الخبرات ،وكذلك رؤساء األقسام.

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol14/iss2/2

?????? ?? ???????? ??????? ?????? ??? ?????????? ??????? ??????? ??? ?????:
عماد سمعان ،تداعيات العدوان االسرائيلي ،......مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد ( ،)14العدد (2119،)2

45

جدول رقم ( )12ت  -تست لمعرفة الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لتداعيات العدوان حسب
متغير المسمى الوظيفي (رئيس قسم -مدير مدرسة)
المجال

المتوسط

االنحراف

رئيس قسم

10

22

8.43

2.67

مدير مدرسة

44

15.113

5.29

0.80

رئيس قسم

10

21

7.50

2.37

مدير مدرسة

44

15.75

5.72

0.86

رئيس قسم

10

20.8

6.71

2.12

مدير مدرسة

44

14.613

5.81

0.88

رئيس قسم

10

20.7

7.51

2.38

مدير مدرسة

44

15.159

6.07

0.92

المجال

رئيس قسم

10

23.5

7.93

2.51

الخامس

مدير مدرسة

44

16.886

6.06

0.91

رئيس قسم

10

108

34.94

11.05

مدير مدرسة

44

77.522

26.24

3.96

المجال األول

المجال الثاني

المجال الثالث

المجال الرابع

الكلي

الوظيفة

عدد

Std.

العينة

Error

قيمة ت

الداللة

Mean
3.301

0.002

2.471

0.017

2.956

0.005

2.492

0.016

2.939

0.005

3.114

0.003

يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة تقدير أفراد العينة لتداعيات العدوان على فاعلية
االدارة المدرسية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي (رئيس قسم -مدير مدرسة) لصالح رئيس القسم ،ويفسر
الباحث ذلك بان رئيس القسم ينظر الى تداعيات العدوان من ناحية مخرجات التعليم ،فمن خالل متابعته
للمدارس يستطيع أن يرى الفرق في فاعلية االدارة المدرسية أكثر من مدير المدرسة الذي ينظر من ناحية
الجهد الذي يبذله ،وإلى تسيير األمور في المدرسة.
ملخص النتائج:
 .1بلغ الوزن الكلي لالستبانة ( )41.2جاء بدرجة متوسطة ،وأن النسب قد تراوحت بين (.)42 -41.1
 .2حصل مجال التواصل مع المجتمع المحلي على المرتبة األولى بوزن نسبي ( ، ،)21.1يليه مجال
تهيئة مناخ مدرسي فاعل بوزن نسبي ( ،)41.1يليه مجال قائد تربوي فعال بوزن نسبي (،)41.9
يليه مجال زيادة فاعلية االنشطة ،بوزن نسبي ( ،)41.2يليه مجال زيادة فاعلية التحصيل الدراسي
بوزن نسبي (.)42
 .3ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ،لتداعيات العدوان على فاعلية
اإلدارة المدرسية في شمال غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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 .4توجد فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لتداعيات العدوان على فاعلية
اإلدارة المدرسية في شمال غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي (رئيس قسم -مدير مدرسة) ،لصالح
رئيس القسم.
تصور مقترح للتغلب على تداعيات العدوان على فاعلية اإلدارة المدرسية
من خالل اجابة عينة الدراسة على السؤال المفتوح في آخر االستبانة ،ومن خالل نتائج الدراسة تم وضع
تصور مقترح للتغلب على تداعيات العدوان اإلسرائيلي على فاعلية اإلدارة المدرسية كما يلي:
أوالً :اقتراحات تتعلق بدور مدير المدرسة كقائد تربوي
 .1تشكيل لجنة طوارئ في المدرسة للتصرف في األوقات الصعبة.
 .2وضع خطة طوارئ الستمرار العملية التعليمية أثناء العدوان .
 .3تكثيف المتابعة والتقويم للفعاليات كافة ،والتأكد من تحقق األهداف بشكل فاعل.
 .4إتاحة اإلدارة العليا الفرصة للمدير للشعور باألمان الوظيفي واالستقرار في مدرسته و تشجيع
المدارس للعمل باإلدارة الذاتية.
 .2تبادل زيارات مع إدارات مدرسية أخرى لمتابعة إنجازاتها في ظل ظروف العدوان.
 .1تنظيم أولويات العمل واستثمار الطاقات ،و تفويض الصالحيات ومتابعتها ،وإشراك العاملين في
المدرسة في إعداد الخطط المدرسية و اإلشراف على تنفيذها.
ثانيا ً :اقتراحات تتعلق بتهيئة مناخ مدرسي.
 .1توفير البيئة المدرسية اآلمنة للهيئة التدريسية والطالب بعد تدمير عدد من المدارس.
 .2استالم احتياجات المدرسة من اللوازم قبل بدء العام الدراسي ،والعمل على توافرها باستمرار.
 .3عمل دراسة حالة للطالب الذين فقدوا أحد األبوين أو أفراد األسرة والعمل على دعمهم نفسيا.
 .4العمل على تحفيز المعلمين من خالل توفير رواتبهم أو إيجاد بدائل مثل السلف أو توفير وسائل نقل.
 .2توفير الكهرباء داخل المدرسة أثناء الدوام المدرسي باستمرار.
ثالثا ً :اقتراحات تتعلق بزيادة التحصيل للطالب.
 .1تفويض العمل للمعلمين المبدعين في المدرسة وتشجيعهم على وضع خطط عالجية للطالب.
 .2أن يهتم المدير بالتحصيل الدراسي للطالب بحيث يعد برامج لجميع المستويات ومتابعتها.
 .3دعم إدارة المدرسة الطالب المتفوقين بجوائز مادية لتشجيعهم.
 .4توفير دروس تقوية مجانية للطالبات داخل مبنى المدرسة خصوصا في المواد األساسية ومن قبل
معلمين متخصصين.
 .2تخفيف العبء الدراسي عن الطالب وتوفير نماذج مراجعة الدروس .
رابعا ً :اقتراحات تتعلق بزيادة فاعلية األنشطة.
 .1تشكيل لجان األنشطة المدرسية المختلفة وتفعيل دورها الكتشاف المواهب وتنميتها.
 .2تفعيل دور المكتبة المدرسية وعمل ندوات دينية ،وعرض سير بعض القادة العظماء لالقتداء بهم.
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 .3التركيز على األنشطة المصاحبة والداعمة للمنهاج ،وإحياء المناسبات الوطنية والدينية.
 .4ترفيه الطالب عن طريق تنظيم احتفاالت ،رحالت  ،يوم مفتوح.
 .2البحث عن مصادر مالية لألنشطة الالصفية لتشجيع الطالب وتسهيل تعلمهم.
خامساً :اقتراحات تتعلق بالتواصل مع المجتمع المحلي
 .1تدريب المدراء على مهارات االتصال والتواصل مع المجتمع المحلي بشكل فاعل.
 .2زيادة مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة التوعية والثبات خاصة عند إحياء المناسبات الدينية
والوطنية.
 .3االستثمار األمثل لطاقات المجتمع المحلي وأولياء األمور.
 .4تنفيذ برامج بالتعاون مع المجتمع المحلي لتقوية العقيدة اإليمانية.
 .2تنفيذ ورشات عمل لبحث قضايا تربوية للتغلب على تداعيات العدوان ،وعقد دورات تثقيفية
ألولياء األمور حول آلية التعامل مع األبناء.
 .1تنظيم دورات ألهالي وأولياء األمور للتواصل الفعال مع إدارة المدرسة للتغلب على تداعيات
الحرب.
 .1مشاركة المدرسة بفعاليات كثيرة مع المؤسسات االجتماعية واإلنسانية.
التوصيات:
 .1سعي اإلدارة المدرسية للتغلب على األضرار الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي للبيئة المدرسية.
 .2قيام اإلدارة التربوية بإعداد برنامج لتطوير قدرة المدير على التصرف أثناء األزمات.
 .3وضع خطة طوارئ لمواجهة أي ظرف غير متوقع خاصة العدوان المتكرر.
 .4اطالع المجتمع المحلي على خطة المدرسة وإفساح المجال لهم ،والتعاون في دعم المدرسة
خاصة في الظروف الطارئة.
 .2ضرورة توعية الطالب بأهمية الثبات ،وعدم الضعف في طلب العلم ،والمشاركة في جميع
أنشطة المدرسة.
 .1عمل دورات لتدريب الطالب على كيفية إدارة األزمات مثل اإلخالء اآلمن.
 .1تشجيع العاملين في حقل التعليم على عمل األبحاث المتعلقة بكيفية التغلب على االزمات التي
تواجه المدرسة الفاعلة الناتجة عن العدوان اإلسرائيلي التكرر.
دراسات مقترحة:
-1

دور المجتمع المحلي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية أثناء العدوان اإلسرائيلي.

 -2مقومات المدرسة الفاعلة في مواجهة العدوان اإلسرائيلي من وجهة نظر مديري المدارس.
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المراجع:
أوالً :المراجع العربية:
ابو خطاب ،ابراهيم (" )2119مقومات االدارة المدرسية الفاعلة وسبل االرتقاء بها" دراسة ماجستير،
بحث غير منشور ،الجامعة االسالمية -غزة.
أخوارشيدة ،عالية( ")2111المساءلة والفاعلية في االدارة التربوية ،دار جامد ،عمان ،االردن.
الجخلب ،عالء (" )2112درجة تقدير المديرين المساعدين لفاعلية االدارة المدرسية" دراسة ماجستير،
بحث غير منشور ،الجامعة االسالمية -غزة.
السعود ،راتب ) " ( 1994الفاعلية المدرسية في الفكر التربوي األمريكي :مدخل إلصالح التعليم وتطويره
في المدرسة العربية" ،مجلة دراسات ،الجامعة األردنية ،المجلد( )21العدد()2
العساف ،صالح حمد (" )1992المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان ،الرياض.
المشهراوي  ،إبراهيم ( : )1999مهام مدير المدرسة كقائد تربوي" ،يوم دراسي بعنوان اإلدارة التربوية
في فلسطين الواقع والطموح " 12 ،نوفمبر ، 1999ص ، 92-13:غزة.
النجار ،نبيل( ")2112االدارة واحوالها واتجاهاتها المعاصرة" ،المهندسين الشركة العربية للنشر ،مصر.
ثابت ،زياد وأبو جحجوح ،رشيد( )2112التداعيات التربوية والنفسية للعدوان على غزة ،المؤتمر
الخامس ،كلية التربية الجامعة اإلسالمية_ غزة ،ج ( )1ص 13-12 .32-11:مايو.
عبد الهادي ،محمد( ،)2112تداعيات الحرب اإلسرائيلية على مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة
واإلجراءات التي اتخذتها دائرة التربية والتعليم لمواجهة هذه التداعيات ،المؤتمر الخامس ،كلية
التربية الجامعة اإلسالمية_ غزة ،ج ( )1ص.11-29 :
عابدين ،محمد عبد القادر(" )2111اإلدارة المدرسية الحديثة "الطبعة األولى ،دار الشروق للنشر،عمان
األردن.
سرور ،سها سالم )  "( 2008تطوير اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء
مفهوم اإلدارة الذاتية للمدرسة "رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة اإلسالمية -غزة.
عبد الهادي ،محمود )  "( 2002تقويم المدرسة المصرية في ضوء معايير المدرسة الفاعلة "مجلة كلية
التربية ،جامعة القاهرة ،العدد )  ،( 112أكتوبر."2002
عبيدات ،ذوقان ،وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الخالق ،كايد (" )2111البحث العلمي ،مفهومه ،أدواته،
وأساليبه ،دار الفكر ،عمان ،ص.119:
عسقول ،محمد( ")2112تجربة وزارة التربية والتعليمفي مواجهة تداعيات حرب الفرقان على غزة"
المؤتمر الخامس ،كلية التربية الجامعة اإلسالمية_ غزة  13-12مايو  ،ج ( )1ص.21-31:
عزب ،محمد على )  "( 2005رؤيا تحليلية بأهم مالمح المدرسة الفعالة وإمكانية اإلفادة منها في تطوير
واقعنا المعاصر ،مجلة كلية التربية بالزقازيق العدد التاسع واألربعون ،يناير ،2112ص.59
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 (" تقييم فاعلية المدارس المدارة ذاتيا في الضفة الغربية من وجهة نظر مديري2007 )  سها،عواد
. جامعة القدس،المدارس ومديراتها "رسالة ماجستير غير منشورة
،)" الضغوط النفسية الناجمة عن الحرب على غزة لدى طلبة جامعة األزهر بغزة2112( فايز،األسود
111 -91،)4(  ع،)23(  مج، غزة-مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية
. االردن، عمان،  مكتبة دار الثقافة للنشر،  القيادة التربوية،)1992(  نواف،كنعان
، الرياض، دار المريخ،) "االدارة التربوية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر2112(  صالح،مصطفى
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