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درجة اإلفادة من "برنامج القيادة من اجل املستقبل"
في حتسني أداء مديري مدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة

د .بسام محمد أبو حشيش
د .نبيل محمود الصاحلي

ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل حتديد درجة الإفادة من برنامج
القــيادة من �أجــل امل�ســـتقبل يف حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة
مبدار�س وكالة الغـــــوث مبحافظات غـــــــــــزة من وجهة نظر
املديرين �أنف�سهم.كما �سعت �إىل الك�شف عن الفروق يف ا�ستجابات
املديرين تعزى �إىل متغريات اجلن�س  -املنطقة التعليمية � -سنوات
اخلربة.وقد اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي ،فيما ا�ستخدمت
اال�ستبانة ك�أداة �أ�سا�سية جلمع البيانات من خالل تطبيقها على
عينة الدرا�سة البالغ عددها ( )152مديرا ومديرة.وقد �أ�شارت
النتائج ب�أن درجة الإفادة من برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل
كانت عالية بن�سبة ( ، )75.68%حيث جاء جمال �أداء مدير املدر�سة
يف حت�سني التعليم والتعليم جاء يف املرتبة الأوىل بن�سبة ()81.08
 ،يليه يف املرتبة الثانية جمال �أداء مدير املدر�سة يف تطوير الذات
وقيادة الفريق بن�سبة ( ، )79.19%ويليه جمال �أداء مدير املدر�سة
يف �إدارة املدر�سة يف املرتبة الثالثة بن�سبة (. )71.53ثم �أخرياً يف
املرتبة الرابعة جاء جمال �أداء مدير املدر�سة يف التفكري والتخطيط
اال�سرتاتيجي بن�سبة (. )70.93%ومل تظهر نتائج الدرا�سة �أية
فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات املديرين واملديرات على
درجة الإفادة من الربنامج وفق ًا ملتغري اجلن�س واملنطقة التعليمية
واخلربة.
الكلمات املفتاحية :درجة الإفادة  -برنامج القــيادة من
�أجــل امل�ســـتقبل  -حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة.
The Level of benefit from the «Leading for the Future» program in Improving the Performance of
UNRWA School Principals in Gaza Governorates

Abstract
This study aims at determining the level of
benefit from the “Leading for the Future” program
in improving the performance of UNRWA school
principal in Gaza Governorates from the perspective of
the school principals themselves. It also seeks to detect
differences in the responses of principals attributed
to the sex, the learning area, years of experience
variables. The study is based on the descriptive
approach. The questionnaire was used as a basic tool
for data collection through its application to the study
sample of (152) school principals. The results showed
that the benefit from “Leading for the Future” program
recorded a high level of (75. 68%) . The performance of
school principals in improving education was ranked
first by (81. 08%) , followed by the performance of the
school principal in self - development and leadership
(79. 19%) , followed by the performance of school
principal in the management of the school ranked
third (71. 53%) . Finally, in the fourth place came the
field of performance of the school principal in thinking
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and strategic planning by (70. 93%) . The results of
the study did not show any significant differences
in the responses of school principals to the level of
benefit from the program according to the gender,
educational area and experience variables.
Keywords: The level of benefit, leading for the
Future program, improving the performance of school
principals.

مقدمة
الرتبية هي �إعداد الفرد للحياة الدنيا والآخرة وفق ًا لفل�سفة
الرتبية الإ�سالمية ،وهي عملية التكيف مع الواقع من �أجل ال�سيطرة
عليه وفق ًا لفل�سفة الرتبية الربجماتية� ،أو هي �أداة لتغيري الواقع وفق ًا
لفل�سفة الرتبية اال�شرتاكية .هذا الواقع  -باعتباره ال�سياق �أو النطاق
الزماين واملكاين الذي تعمل فيه الرتبية  -دائم التغري والتجدد.
ويف كل الأحوال تعد املدر�سة �إحدى امل�ؤ�س�سات الرئي�سة
للرتبية ،فبوا�سطتها يتم تن�شئة الفرد و�إعداده للتعامل مع الواقع،
�سواء كان بالتكيف �أو التغيري .وحتى ت�ؤدي هذه املدر�سة دورها
املن�شود البد لها من �إدارة تتمثل يف �شخ�ص املدير ،حيث يقوم
بتوجيه العمل على �أكمل وجه من خالل جمموعة عمليات،
كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.
ونظراً للم�ستجدات واملتغريات التي جتتاح العامل يف القرن
احلادي والع�رشين ،ف�إن ذلك يفر�ض العديد من التحديات ،التي
يتطلب مواجهتها توفر معارف ومهارات وقدرات واجتاهات
خا�صة لدى مدير املدر�سة ،بحيث ي�ستطيع �إدارة ال�سلطة التنفيذية
يف مدر�سته .واملدير الذي ميتلك كل هذه املقومات هو �شخ�ص غري
عادي باعتباره ممث ًال للقيادة الرتبوية يف مدر�سته ،ومن ثم يجب �أن
يتم اختياره بعناية ومن خالل �ضوابط معينة� ،أو يجب �إعادة ت�أهيله
�أو تدريبه من خالل برامج تدريبية تعد ب�شكل منظم ،وتهدف �إىل
�إك�سابه العديد من املهارات الالزمة ملواجهة التغريات التي حتدث
يف املدر�سة.
لذلك يتحتم على مدير املدر�سة �أن يخرج من عباءته القدمية
والتقليدية ويتحول �إىل قائد فعال ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي على جمريات
العمل يف املدر�سة .وذلك انطالق ًا من �أن « القيادة هي القدرة على
الت�أثري والإقناع للآخرين وتوجيه جهودهم نحو حتقيق الأهداف
املن�شودة بفعالية»( .ال�صاحلي )45 ،2017 :فالقيادة على هذا
النحو هي �أ�سا�س فاعلية �أي تنظيم ،وذلك لأن القائد هو من ي�ستطيع
ت�سخري الطاقات املوجودة وح�شدها لدى املعلمني معه ،لتحقيق
الأهداف املطلوبة ،وال يت�أتى ذلك بال�رضورة عن طريق املركز
الوظيفي� ،أو درجة ال�سلطة التي يتمتع بها الإداري ،فكثري من
املديرين يفتقرون �إىل املهارات القيادية ،مما يحد من قدرتهم على
حتقيق الأهداف املنوطة بهم ،ذلك �أن القيادة ذات �شقني طرفاها
قائد وتابعون ،فال قيادة دون تبعية ،وبالتحديد تبعية طوعية.
(القريوتي.)1993 :
و تعد ممار�سة القيادة الت�شاركية من �أهم عنا�رص النجاح
للمنظمة� ،إذ من �ش�أنها �أن توجه كافة املوارد نحو حتقيق الأهداف،
ف�إذا ما هي�أت كافة املوارد املادية يف ظل عجز قيادي غري قادر
على توجيه املوارد الب�رشية وتنظيمها وتن�سيقها ،ف�إنه لن يكتب
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النجاح لهذه املنظمة يف حتقيق �أهدافها ،ويتنا�سب م�ستوى
حتقيق الأهداف مع م�ستوى قوة القيادة يف اال�ستفادة من
طاقات العاملني من خالل �إثارة دافعيتها ،والك�شف عن الطاقات
الكامنة للو�صول �إىل م�ستوى عال من االلتزام التنظيمي للعاملني.
(احلراح�شة. )2006 :
و تتعدد القيادة بتعدد املواقف والأدوار ،وللقائد الرتبوي
م�سئولياته يف تقوية العالقات بني �أفراد جماعة املدر�سة ،وتدعيم
هذه العالقات ،بل �إنه ينبغي �أن يعمل على م�ساعدة �أفرادها على
تعديل �سلوكهم ،حتى ال يحيدوا عن طريق حتقيق �أهداف اجلماعة.
(حجي )2001 :كما تختلف القيادة من حيث منطها ،فكل منط
من هذه الأمناط له ت�أثري على �سلوك �أفراد اجلماعة ،و�أن �أكرث
الأمناط القيادية �شيوع ًا هو النمط الدميقراطي والنمط الأوتوقراطي
(الت�سلطي) والنمط الفو�ضوي (الرت�سلي) .وعلى �ضوء هذه الأهمية
ي�أتي الت�أكيد على �رضورة و�أهمية تدريب املديرين على مهارات
القيادة ،وحتى يكون التدريب قادراً على حتقيق الأهداف
مبو�ضوعية ،البد �أن تكون الربامج التدريبية وا�ضحة وحمددة ،ذلك
لأن هذه الربامج متثل الفرق بني الأعمال التي متار�س ب�شكل روتيني
والأعمال التي ي�ستطيع القيام بها بكفاءة وفعالية.
ونظرا لأن وكالة الغوث الدولية تويل اهتماما كبريا بالعملية
التعليمة ،فقد قامت ر�سميا ب�إطالق �إ�سرتاتيجية �إ�صالح النظام
التعليمي وملدة خم�س �سنوات بدءا من عام  2015 - 2011يف
مناطق عملياتها اخلم�س (ال�ضفة الغربية ،غزة ،الأردن� ،سوريا
ولبنان) .ومن �ش�أن عملية الإ�صالح تلك حت�سني نوعية التعليم
للطلبة الالجئني الفل�سطينيني يف املدار�س التابعة للأونروا والبالغ
عددها ( )700مدر�سة يف هذه املناطق ،و�إعطاء الفر�صة لتلبية
االحتياجات واملطالب احلديثة لنظام التعليم يف القرن احلايل.
(ال�صفحة االلكرتونية لوكالة الغوث الدولية).
وتركز اال�سرتاتيجية �أي�ضا على تطوير �إمكانات املعلمني،
ومديري املدار�س ،واملناهج ،وتطوير وتقييم الطالب ،والتعليم
ال�شامل ،والتدريب التقني واملهني.وتقوم هذه الإ�سرتاتيجية احلديثة
على ر�ؤية تقدمية وم�ستقبلية للتعليم يف الأونروا طاحمة �إىل تطوير
قدرات الالجئني الفل�سطينيني لتمكينهم وتعليمهم على الثقة بالنف�س،
وابتداع الأفكار املبتكرة واخلالقة ،والتفكري وطرح الأ�سئلة ،و�إعالء
القيم الإن�سانية والت�سامح ،والفخر بالهوية الفل�سطينية وامل�ساهمة
ب�شكل �إيجابي يف تنمية جمتمعهم واملجتمع العاملي.
ويعد برنامج (القيادة من �أجل امل�ستقبل) �أحد اال�سرتاتيجيات
الإ�صالحية للعملية التعليمة يف وكالة الغوث الدولية.وتعترب
الوكالة �أن عملية تطوير القيادة الرتبوية� ،ش�أنها �ش�أن تطوير �أية
مهنة من املهن ،هي عملية م�ستمرة ال تتوقف.وهكذا ف�إن �أنواع
الأن�شطة العملية والنظرية التي يت�ضمنها برنامج القيادة من �أجل
امل�ستقبل متاثل الطرق ذاتها التي متكّن مديري املدار�س من العمل
على حت�سني ممار�ساتهم يف �أية مرحلة من مراحل حياتهم املهنية.
�إن العقلية املنفتحة لتقبل طرق جديدة يف العمل ،والنتائج التي
تو�صلت �إليها الدرا�سات احلديثة حول قيادة التغيري الناجح ،وبناء
فِرق عمل فاعلة ،وتوزيع القيادة ،كلها �أمور تدخل يف �صميم القيادة
اجليدة.فالقيادة اجليدة تعمل على تطوير تعليم وتعلم فاعل ،والتعلم
الفاعل ي�ؤدي بدوره �إىل تعزيز فر�ص احلياة بالن�سبة للطلبة�.إذ �إن

املجتمع على نطاقه الوا�سع يتوقع من االخت�صا�صيني املحرتفني
مثل الأطباء ,و�أ�صحاب املهن ال�صحية ,واملحامني ,واملهند�سني
�أن يواكبوا �أحدث الأفكار والأ�ساليب العلمية ،وال ينبغي �أن يختلف
الأمر عن ذلك بالن�سبة للقادة الرتبويني(.وكالة الغوث الدولية:
. )2013
�إن برنامج (القيادة من �أجل امل�ستقبل) هو برنامج تعليمي
متنوع لتطوير القيادة با�ستخدام �أنواع متعددة من الفر�ص
والأ�ساليب التعلمية ،كما �أنه يلبي كافة االحتياجات واالختيارات
املف�ضلة.وت�شمل الفر�ص التعلمية للربنامج الدرا�سة امل�ستقلة
عن بعد ،وجل�سات تطوير جماعية وجه ًا لوجه ،وواجبات عملية
قائمة على املدر�سة ،هذا بالإ�ضافة �إىل توفري الدعم الفردي
والتوجيه من جانب املخت�صني الرتبويني ومديري التعليم�.إن هذا
الأ�سلوب التعليمي ي�ضمن لكل م�شارك �أن يجد فيه �شيئا مما يريد.
�إنه ميزج بني النظرية والتطبيق ،وقد �أثبت �أنه ذو �أثر قوي للغاية.
كما �سيقوم برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل بالبناء على برامج
�أخرى من برامج التدريب على القيادة مثل برنامج املدر�سة كوحدة
للتطوير ،وذلك من خالل تزويد مديري املدار�س ب�أدوات و�أ�ساليب
عملية لتطبيق َت َعلّمهم وتطوير مهاراتهم القيادية عرب �إ�رشاك
جميع املعلمني وحتفيزهم.وي�ستند الربنامج �إىل �أف�ضل املمار�سات
العاملية التي مت تكييفها ح�سب ال�سياق املالئم للأونروا(.وكالة
الغوث الدولية.)2013 ،
ويف ال�سياق ذاته ميكن القول �إن (برنامج القيادة من �أجل
امل�ستقبل) ي�سعى �إىل ربط مديري املدار�س وت�أمني انخراطهم بر�ؤية
�إ�صالح التعليم وغايات الإ�صالح ومتطلباته ،كذلك توجيه اهتمامهم
للرتكيز على امل�س�ؤولية وامل�ساءلة املتعلقة بهم باعتبارهم قادة
تربويني.ف�ضال عن تطوير املعرفة والفهم واملهارات العملية الالزمة
لتنفيذ التغيري الناجح ل�صالح الطلبة والعاملني يف املدر�سة(.وكالة
الغوث الدولية. )2013 ،
وذكر ال�صاحلي ( )90 :2017من االيجابيات لربنامج القيادة
من �أجل امل�ستقبل ،هي:
Ú Úم�ساعدة املديرين على امتالك مهارات �إدارة احلوار
والنقا�ش ,وعلى تنمية الروح املعنوية للعاملني ,ومتكينهم و تقبل
االختالف يف الر�أي بني �إدارة املدر�سة والعاملني.
�Ú Úأفاد يف �إيجاد �آليات لتفعيل العالقات الإن�سانية بني
العاملني.
Ú Úطور مناخا �إيجابيا داعما للتغيري داخل املدر�سة.
�Ú Úأ�شعر املديرين ب�أهمية دور كل فرد يف حتقيق ر�ؤية
املدر�سة.
�Ú Úشجع على التناف�س الإيجابي بني املديرين يف املدار�س
املختلفة.
�Ú Úساعد املديرين على توفري �آليات ل�ضمان االلتزام مب�شاركة
اجلميع و�إن�صافهم.
�Ú Úساهم يف تطويرهم لأفكار جديدة يف العمل خارجة عن
امل�ألوف.
�Ú Úساعد يف تركيزهم على حتقيق �أهداف املدر�سة وتخطي
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املعوقات.
�Ú Úساعد على ا�ستخدام �أدوات و�أ�ساليب تعزز م�شاركة
العاملني يف التخطيط.
Ú Úزاد من قدرة املديرين على توزيع املوارد املالية واملادية
ب�شفافية وفاعلية لتحقيق ال
Ú Úزاد من فهم املديرين للقوة الكامنة يف الفريق ذي الأداء
املرتفع.
�Ú Úأفادهم يف �إدارة العمليات واالختالفات داخل الفريق.
�Ú Úساهم الربنامج يف فهم مديري املدار�س للمكونات
الأ�سا�سية لنظام تقييم و�إدارة الأداء.
�Ú Úساهم يف ن�رش ثقافة التقييم ومراجعة الأداء لدى العاملني.
�Ú Úساهم يف حت�سني مهارات مديري املدار�س يف التوجيه
وطرح الأ�سئلة.
�Ú Úأك�سبهم �آليات التعاون مع ال�رشكاء من �أجل تقييم الأداء
احلايل وحتديد جماالت التح�سن.
ونظراً لأهمية القيادة ودورها يف فاعلية اجلماعة ،فقد اهتم
الكثري من الباحثني على امل�ستوى الدويل والإقليمي واملحلي
بدرا�ستها وب�أ�شكال خمتلفة كالتخطيط للربامج التدريبية للقيادة
الرتبوية ،واختيار القادة الرتبويني ،وكذلك �سماتهم وامناطهم.فقد
�سعت درا�سة املطريي (� )2015إىل حتديد م�ستوى املمار�سات
القيادية التعليمية لدى مديري املدار�س يف دولة الكويت ،وا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،باالعتماد على اال�ستبانة التي
طبقت على عينة مكونة من ( )1909مديراً ومديرة ،و ( )164م�رشف ًا
وم�رشفة.وقد كانت �أبرز النتائج ت�شري ب�أن تقديرات املديرين
ملمار�ساتهم التعليمية جاءت عالية ،بينما كانت تقديرات امل�رشفني
الرتبويني مل�ستوى املمار�سات القيادية ملديري املدار�س متو�سطة.
و�سعت درا�سة �أبو مر ( )2015للتعرف على �أثر تطبيق برنامج
القيادة من �أجل امل�ستقبل على حت�سني املهارات القيادية لدى
مديري مدار�س وكالة الغوث ،كما هدفت �إىل معرفة املهارات
القيادية التي مت تدريب مديري املدار�س عليها من خالل برنامج
القيادة من �أجل امل�ستقبل.واعتمد الدرا�سة على املنهج الو�صفي
التحليلي ،وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة رئي�سة جلمع البيانات ،حيث
طبقت على جميع �أفراد جمتمع الدرا�سة يف حمافظة رفح البالغ
عددهم ( )39مديراً ،حيث ا�سرتدت ( )35ا�ستبانة فقط.وقد كان من
�أهم نتائج الدرا�سة وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية لتطبيق برنامج
القيادة من �أجل امل�ستقبل على حت�سني املهارات القيادية لدى
مديري املدار�س.كما يوجد �أثر دال �إح�صائيا لتطبيق الربنامج
املذكور على حت�سني املهارات القيادية وحتديدا من خالل املتغريين
امل�ؤثرين وهما :التدريب على تقييم و�إدارة �أداء املوظفني ،والتدريب
على قيادة التغيري و�إدارته.كما هدفت درا�سة احل�سن (� )2014إىل
تو�ضيح مدى اال�ستفادة من تطبيق برنامج �ستة �سيجما يف تقييم
وتطوير جودة القيادة الرتبوية يف الإ�رشاف الرتبوي ،ومن �أجل ذلك
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ،كما ا�ستخدمت
اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات وطُ بقت اال�ستبانة على عينة بلغت
( )87م�رشفاً ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج كان �أهمها
ا�ستعداد �إدارة الإ�رشاف الرتبوي لتذليل العقبات واملتطلبات
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ال�ستخدام برنامج �ستة �سيجما ،وجدولة املكاف�آت وتقدير من�سوبي
�إدارة الإ�رشاف الرتبوي عند ا�ستخدامهم برنامج �ستة �سيجما،
ومنحهم الفر�ص للم�شاركة يف �صنع القرار واتخاذه.وحاولت درا�سة
عيدارو�س ( )2014حتديد ت�صورات بع�ض اخلرباء يف جمال الإدارة
التعليمية حيال كل من� :أبعاد البنية االحرتافية للتدريب القيادي,
و�أهم القدرات القيادية ذات املمار�سات الداعمة للتميز التنظيمي
مبدار�س التعليم العام بال�سعودية ،وو�ضع ت�صور الحرتافية التدريب
القيادي ملديري املدار�س ال�سعودية لتدعيم التميز التنظيمي يف
�ضوء االجتاهات الدولية وامل�ستقبلية للتنمية القيادية امل�ستدامة،
وانتهج البحث املنهج الو�صفي ،مع اال�ستعانة ب�أ�سلوب دلفي،
وتو�صل البحث احلايل �إىل العديد من النتائج املتعلقة ببنية التدريب
القيادي للمدراء ،و�أهم املمار�سات التطبيقية الداعمة للتميز
التنظيمي.كما تو�صل للعديد من املقرتحات ،التي من �أهمها:
ا�ستدامة التحديث والتطوير لربامج التدريب القيادي.ويتم ذلك من
خالل :ا�ستخدام ما ي�سمى النمذجة التنموية يف برامج التدريب
القيادي ملدراء املدار�س والت�صميم العلمي للوحدات التدريبية
الداعمة لقدرات املدراء يف برامج التدريب الأولية ,والتن�صيبية,
و�أثناء اخلدمة.وهدفت درا�سة �أبو حامد (� )2013إىل تقييم �أداء
املدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي املدار�س الأ�سا�سية يف
مدينة القد�س ،وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
واعتمدت على اال�ستبانة يف جمعها للبيانات ،حيث طبقت اال�ستبانة
على عينة عددها ( )390معلم ًا ومعلمة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
العديد من النتائج كان �أهمها �أن تقييم املعلمني مل�ستوى �أداء
املديرين كقادة للتعليم جاء مبتو�سط ح�سابي ( )3.55وبن�سبة
( , )71%وهو دون امل�ستوى االفرتا�ضي الذي حددته الدرا�سة�.أما
درا�سة املدهون ( )2012فقد هدفت �إىل التعرف �إىل الدرجة
التقديرية لفاعلية القيادة الرتبوية ملديري مناطق غزة التعليمية
بوكالة الغوث من وجهة نظر مديري املدار�س مبحافظات غزة ،كما
هدفت �إىل التعرف �إىل ال�صعوبات التي قد حتد من درجة فاعلية
القيادة الرتبوية ملديري املناطق ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،كما مت االعتماد على ا�ستبانتني.مت ت�صميمهما
من �أجل احل�صول على البيانات وطبقت اال�ستبانة الأوىل على عينة
مكونة من ( )202مديراً ومديرة يف حني طبقت الثانية على جميع
مديري املناطق التعليمية وعددهم ( , )7وقد �أظهرت الدرا�سة العديد
من النتائج كان �أهمها� :أن الدرجة الكلية لفعالية القيادة الرتبوية
ملديري املناطق جاءت متو�سطة بوزن ن�سبي بلغ ()67.5%
بالإ�ضافة �إىل �أن الدرجة الكلية لل�صعوبات بلغت ( )71%وهو
مرتفع.و�سعت درا�سة حبي�شي (� )2012إىل قيا�س م�ستوى القدرة
على القيادة الرتبوية ملديري ومديرات املدار�س الثانوية مبحافظة
عدن وعالقتها مبجاالت االختيار واجلن�س واخلربة ،وقد ا�ستخدم
البحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد اعتمد على اختبار القيادة
الرتبوية للدكتور جممد منري مر�سي ،وقد طبقه على املجتمع الأ�صلي
للبحث وقوامه ( )25مديراً ومديرة بواقع ( )12من الذكور و ()13
من الإناث ،وقد كان من �أبرز نتائج البحث �أن الن�سبة املئوية
مل�ستوى قدرة القيادة الرتبوية للمديرين واملديرات جاء بن�سبة
( , )72.6%وهو م�ستوى �أقل من املقبول االعتيادي كما ح�صلت
املو�ضوعية واملرونة على �أعلى الن�سب.وهدفت درا�سة لينجا م (�Lin
� )gam , 2011إىل الك�شف عن ت�صورات قادة املدار�س بجزر �سولومان
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ب�أي�سلندا نحو قيم التدريب القيادي والربامج التنموية التي مت
تنفيذها ،اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي وذلك باالعتماد على
املقابلة ك�أداة جلمع املعلومات امليدانية ,ومن �أبرز النتائج خلو
ت�صميم الربامج التدريبية من االرتكاز على �أ�س�س علمية �أو مداخل
�إدارية فعالة.وبحثت درا�سة ماك توي ( )Mc Coy, 2011عن كيفية
بلورة �سلوكيات القيادة الإدارية يف املدار�س لت�شجيع التميز
الأكادميي من �أجل �إر�ساء ثقافة التح�سني املدر�سي ،وا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج الو�صفي واعتمدت على ا�ستطالعات الر�أي،
واملقابالت مع ثالثة مدراء مدار�س اابتدائية يف والية «�أريك�س»
بالإ�ضافة �إىل عينة من الطالب بلغت حوايل ( )500طالب ،وقد
�أثمرت الدرا�سة عن انخفا�ض م�ستوى التح�صيل لطالب املدار�س,
ووجود فجوات حت�صيلية بني الطالب خا�ضعة للم�ستويات
االجتماعية ,وندرة الدعم ,والتوازن يف الدعم احلكومي للمدار�س,
وعليه تو�صلت الدرا�سة �إىل �رضورة �إعادة النظر يف دعم اخلدمات
احلكومية للمدار�س ،مع ت�صميم برامج ت�أهيلية للمديرين على كيفية
�إدارة التميز امل�ؤ�س�سي�.أما درا�سة جيلي وزمالئه (Giley et. al.,
 ،2011امل�شار �إليها يف غامن  )2014فقد هدفت �إىل �إلقاء ال�ضوء على
تطبيقات القيادة التنموية كمنظور جديد لتطوير املوارد الب�رشية
على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ,خا�صة اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،واعتمدت الدرا�سة على منهجية البحوث الكيفية وحتديداً
�أ�سلوب درا�سة احلالة وا�ستعان الباحثان يف �إجراء درا�ستهما على
عينة عمدية م�ؤلفة من ( )13من القيادات الأكادميية بعدد من
اجلامعات التابعة لثالث واليات �أمريكية خمتلفة يف العام اجلامعي
 ،2011 /2010وهي والية (تك�سا�س� ،أوريفون ،مي�سوري)  ,وقد
جمعت البيانات الالزمة عرب �إجراء مقابالت �شخ�صية �شبه موجهة
مع عينة امل�شاركني يف الدرا�سة ،تال ذلك حتليل لهذه البيانات كيفي ًا
باال�ستناد �إىل النموذج القيادة التنموية ,الر�سون ( ، )2003ومنوذج
تطوير املوارد الب�رشية لـ « �سوات�سون «  ،1999الثالثي الأبعاد
لالرتقاء بالنمو الفردي والوظيفي والتنظيمي للعاملني.وكانت �أبرز
النتائج النهائية �أن بالإمكان اال�ستفادة من املزج بني تطبيقات
القيادة التنموية ,وجمال تطوير املوارد الب�رشية يف االرتقاء بالنمو,
والتطوير ,والتغيري ,والإبداع ,واالبتكار لبناء القدرات التناف�سية�.أما
درا�سة القي�سي ( ، )2010فقد هدفت �إىل التعرف �إىل درجة ت�أثري
الدورات التدريبية يف �أداء مديري املدار�س ملهامهم يف حمافظات
فل�سطني ،من وجهة نظرهم ،بالإ�ضافة �إىل بيان �أثر متغريات الدرا�سة
(اجلن�س ،ومرحلة املدر�سة ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة الإدارية
بال�سنوات ،وموقع املحافظة) على ت�أثري الدورات التدريبية.وتكون
جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س احلكومية يف حمافظات
ال�ضفة الغربية ،والذين التحقوا بالدورات التدريبية قيد الدرا�سة
خالل الأعوام  2005وحتى بداية  ،2010والبالغ عددهم ()480
مديرا.ولتحقيق هدف
مديرا.وتكونت عينة الدرا�سة من ()157
ً
ً
الدرا�سة ،قامت الباحثة ب�إعداد ا�ستبانة باالعتماد على الأدب
النظري والدرا�سات ذات ال�صلة ،وا�ست�شارة م�س�ؤويل التدريب يف
وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن درجة ت�أثري الدورات التدريبية يف �أداء مديري املدار�س ملهامهم
يف حمافظات فل�سطني ،من وجهة نظرهم ،قد حقق درجة مرتفعة
جدًا.ووقفت درا�سة جوليو ( ،Guillleuc, 2010امل�شار �إليها ف

 )2014على ال�سمات الرئي�سة املميزة للمنظور الرتبوي لإعداد
مديري املدار�س الطموحني للقيادة الرتبوية الفعالية ،واعتمدت
منهجية الدرا�سة على ا�ستخدام �أحد �أبواب البحوث الكيفية و�صور
درا�سة احلالة ،وا�ستعان الباحث بعينة عمدية م�ؤلفة من ( )10من
املعلمني والإداريني التعليميني الطاحمني لتويل منا�صب مديري
املدار�س من بني امل�شاركني ب�أحد برامج �إعداد مديري مدار�س
التعليم العام للقيادة الرتبوية الفعالة ( )k - 12التي تقدمها جامعة
بيت�سيريج بوالية بن�سلفانيا الأمريكية خالل العام الدرا�سي /2008
 ،2009وجمعت املعلومات من خالل مقابالت �شخ�صية �شبه
موجهة مع �أفراد العينة وتالها حتليلي كيفي ال�ستخال�ص الأفكار
وامل�ضامني.و�أو�ضحت النتائج الأهمية الكربى التي يلعبها املنظور
النمائي للقيادة يف �إعداد مديري املدار�س الطموحني للقيادة
الرتبوية الفعالة عرب �إتاحة الفر�ص �أمامهم لتنمية قدرتهم على
القيام مبا يلي (االت�صال الفعال الثنائي االجتاه  -الثقة واالحرتام
املتبادل مع الزمالء الآخرين يف بيئة العمل – عدم امليل �إىل �إ�صدار
الأحكام – التحرر من ال�شعور ال�سلبي باخلوف على كال امل�ستويني
ال�شخ�صي واملهني – بناء العالقات املتناغمة التي تتميز بالتجان�س
والتفاعل وال�رشاكة...وغريها) � .أما درا�سة �شهاب ( )2009فقد
هدفت �إىل معرفة �أثر الربنامج التطويري يف رفع م�ستوى مهارات
القيادة الإدارية والرتبوية ملديري املدار�س االبتدائية يف حمافظة
نينوى بالعراق.وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة وطبقتها على عينة
من املعلمني قوامها ( )800معلم ومعلمة.و اعتمدت على املنهج
الو�صفي التحليلي ،ومن �أبرز النتائج وجود تباين يف م�ستوى �أداء
املديرين واملديرات يف املرحلة االبتدائية يف املهارات الإدارية
والرتبوية ب�شكل عام.و هدفت درا�سة �أولياء (� )2007إىل حتديد
متطلبات و�أ�ساليب التدريب الإبداعي الالزمة لتنمية القيادات
الرتبوية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �إدارة الرتبية والتعليم يف
العا�صمة املقد�سة ،وقد اعتمد الباحث على املنهج الو�صفي التحليلي،
كما ا�ستند �إىل اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات ،و طبقها الباحث على
عينة قوامها ( )272قائداً ب�إدارة الرتبية والتعليم يف العا�صمة
املقد�سة ،وكان من بني �أهم النتائج جملة من املحددات للقيادة
الإبداعية يف هذه امل�ؤ�س�سات منها :املبادرة ،واحل�سا�سية للم�شكالت،
واملثابرة وغريها.
ومن املالحظ يف �ضوء الدار�سات ال�سابقة التي ذكرت وغريها
التي مل تذكر� ،أن معظمها تناولت القيادة الرتبوية يف م�ؤ�س�سات
تربوية خمتلفة ،كما �أنها تناولت القيادة ارتباط ًا مبتغريات متنوعة
�أي�ضاً ،ف�ضال عن تناول بع�ض هذه الدرا�سات تدريب املديرين على
مهارات القيادة ،وعلية ميكن القول �إن الدرا�سة احلالية تت�شابه
مع الدرا�سات ال�سابقة يف تركيزها على الربامج التدريبية ،ومدى
اال�ستفادة منها من قبل الذين �شاركوا فيها ،ف�ض ًال عن اهتمامها
بفئة مديري املدار�س وحت�سني مهاراتهم الإدارية املختلفة.
ومن جهة �أخرى ،تختلف الدرا�سات ال�سابقة عن هذه الدرا�سة
يف تركيز الدرا�سة احلالية على حتديد درجة �إفادة مديري مدار�س
الوكالة من برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل يف حت�سني �أدائهم يف
عدد من املجاالت املتنوعة التي مل تتناولها الدرا�سات ال�سابقة.على
الرغم ذلك ف�إن الدرا�سة احلالية قد ا�ستفادت من الدرا�سات ال�سابقة
يف العديد من الأمور ،مثل� :إعداد �أداة الدرا�سة ،واملنهجية ،ف�ضال عن
اال�ستفادة منها �أثناء كتابة الإطار النظري للدرا�سة احلالية.
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مشكلة الدراسة
من يت�أمل الواقع الرتبوي يف مدار�س وكالة الغوث الدولية

● ●الفروق يف ا�ستجابات �أفراد العينة تعزى �إىل متغريات
(اجلن�س  -املنطقة التعليمية � -سنوات اخلربة) .

يف فل�سطني يالحظ عدم االرتياح لهذا الواقع الأمر الذي جعل أهمية الدراسة

وكالة الغوث الدولية تتبني جملة �إ�صالحات ت�سعى من خاللها �إىل
تطوير العملية التعليمية يف مدار�سها.ويعد برنامج (القيادة من
�أجل امل�ستقبل) �أحد هذه الإجراءات الإ�صالحية التي تبنتها الوكالة
بهدف تطوير �أداء مديري ومديرات املدار�س.ويحاول الباحثان
خالل هذه الدرا�سة الك�شف عن درجة االفادة من هذا الربنامج يف
حت�سن �أداء مديري وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.ولتحقيق الهدف
من الدرا�سة مت حتديد م�شكلتها يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل:

ما درجة الإفادة من برنامج القــيادة من اجــل امل�ســـتقبل
يف حت�ســـني �أداء مــديري مــدار�س وكالة الغـوث مبحافظات غـزة
من وجهة نظر املديرين �أنف�سهم؟
ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س ال�سابق الأ�سئلة الفرعية التالية:
1 .1ما درجة الإفادة من برنامج القــيادة من �أجــل امل�ســـتقبل
يف حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة يف جمال التفكري والتخطيط
اال�سرتاتيجي مبدار�س وكالة الغـــــوث مبحافظات غـــــــــــزة
من وجهة نظر املديرين �أنف�سهم؟
2 .2ما درجة الإفادة من برنامج القــيادة من �أجــل امل�ســـتقبل
يف حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة يف جمال تطوير الذات وقيادة
الفريق مبدار�س وكالة الغـــــوث مبحافظات غـــــــــــزة من
وجهة نظر املديرين �أنف�سهم؟
3 .3ما درجة الإفادة من برنامج القــيادة من �أجــل امل�ســـتقبل يف
حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة يف جمال حت�سني التعليم والتعلم
مبدار�س وكالة الغـــــوث مبحافظات غـــــــــــزة من وجهة نظر
املديرين �أنف�سهم؟
4 .4ما درجة الإفادة من برنامج القــيادة من �أجــل امل�ســـتقبل يف
حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة يف جمال �إدارة املدر�سة مبدار�س
وكالة الغـــــوث مبحافظات غـــــــــــزة من وجهة نظر املديرين
�أنف�سهم؟
5 .5هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات �أفراد
العينة تعزى �إىل متغري اجلن�س؟
6 .6هل هناك فروق يف ا�ستجابات �أفراد العينة تعزى �إىل متغري
املنطقة التعليمة؟
7 .7هل هناك فروق يف ا�ستجابات �أفراد العينة تعزى �إىل متغري
�سنوات اخلربة؟

أهداف الدراسة
ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل حتديد:
● ●درجة الإفادة من برنامج القــيادة من �أجــل امل�ســـتقبل
يف حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة يف جماالت (التفكري والتخطيط
اال�سرتاتيجي  -تطوير الذات وقيادة الفريق  -حت�سني التعليم
والتعلم � -إدارة املدر�سة) مبدار�س وكالة الغـــــوث مبحافظات
غـــــــــــزة من وجهة نظر املديرين �أنف�سهم.
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تكمن �أهمية الدرا�سة يف الأمور التالية:
Ú Úقد ي�ستفاد من هذه الدرا�سة يف حت�سني �أداء املديرين
واملديرات مبدار�س وكالة الغوث الدولية.
Ú Úقد تفيد هذه الدرا�سة يف �إحداث نوع من التطوير يف
ال�سلوك القيادي لدى مديري ومديرات مدار�س وكالة الغوث الدولية.

حدود الدراسة
جتري هذه الدرا�سة يف �ضوء املحددات التالية -  :
Ú Úاحلد الزماين� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول
للعام .2017 /2016
Ú Úاحلد الب�رشي :اقت�رصت على املديرين واملديرات الذين
ح�صلوا على الربنامج التدريبي.
Ú Úاحلد املو�ضوعي :اقت�رصت على مو�ضوع الإفادة من
برنامج القيادة للم�ستقبل يف حت�سني �أداء مديري املدار�س يف
املجاالت (التفكري والتخطيط اال�سرتاتيجي  -تطوير الذات وقيادة
الفريق  -حت�سني التعليم والتعلم � -إدارة املدر�سة)  ،والذي �صممته
ونفذته وكالة الغوث الدولية.
Ú Úاحلد املكاين :اقت�رصت الدرا�سة على مدار�س وكالة الغوث
الدولية مبحافظات غزة.

مصطلحات الدراسة
◄◄االفادة:
يعرفها الباحثان �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنها الأثر
الإيجابي الذي ينعك�س بالفائدة على حت�سني الأداء نحو �إجناز
الأهداف املن�شودة.
◄◄برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل
يعرفه الباحثان �إجرائياً :ب�أنه جمموعة من اخلربات والأن�شطة
والعمليات املتعلقة بالقيادة املدر�سية ،والتي ت�سعى �إىل تنمية �أداء
مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة ،والذي �صممته
وكالة الغوث الدولية وقامت بتنفيذه على مدراء املدار�س التابعة لها
يف حمافظات غزة يف الفرتة من .2015 - 2012
◄◄الإفادة من برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل
الأثر الإيجابي الذي يرتكه برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل،
والذي ينعك�س على حت�سني �أداء مديري املدار�س يف وكالة الغوث
الدولية نحو وحتقيق الأهداف املن�شودة.ويتجلى ذلك يف ا�ستجابات
املديرين على مقيا�س درجة الإفادة.
◄◄وكالة الغوث الدولية:
هي منظمة منبثقة عن الأمم املتحدة تهدف �إىل �إغاثة وت�شغيل
الجئي فل�سطني ،وقد �أُن�شئت هذه املنظمة بعد �أن ت�ضاءلت الآمال

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )23آب 2018

يف عودة الالجئني الفل�سطينيني �إىل ديارهم ،وقد بد�أت �أعمالها
يف �أول مايو �سنة  ،1950وذلك يف خم�س مناطق هي (لبنان -
�سوريا  -ال�ضفة الغربية  -ال�ضفة ال�رشقية « الأردن «  -قطاع غـزة)
.ويرمز لها باللغة الإجنليزية باحلروف التالية ( )U.N.R.W.Aوهي
اخت�صار ملعناها باللغة الإجنليزيةThe United Nations Relief( :
)and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
اتبعت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي ملنا�سبته ملثل هذه
الدرا�سات.والذي يهدف درا�سة ظاهرة �أو حدث �أو ق�ضية موجودة
حالي ًا ميكن احل�صول منها على معلومات جتيب على �أ�سئلة الدرا�سة.
وذلك لو�صف وتف�سري نتائج الدرا�سة (الأغا ،والأ�ستاذ)83 ،2002 ،
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري ومديرات مدار�س
وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة يف الف�صل الدرا�سي الأول
للعام .2017 /2016وقد بلغ عددهم  267مدير /ة .واجلدول رقم
( )1يبني توزيع �أفراد املجتمع:

متو�سطة ،منخف�ضة ،منخف�ضة جداً.و�أعطيت الدرجة ( )5لعالية جداً،
( )4لعالية )3( ،ملتو�سطة )2( ،ملنخف�ضة )1( ،منخف�ضة جداً.
صدق األداة:
للتحقق من �صدق الأداة قام الباحثان بالإجراءات التالية:
�Ú Úصدق املحتوى :اعتمد على ال�صدق املنطقي يف حتديده،
وقد روعي �أثناء بناء املقيا�س متثيله لأهداف الدرا�سة دون التعر�ض
�إىل �أهداف �أخرى.
�Ú Úصدق املحكمني :عر�ضت على ( )6حمكمني من ذوي
اخلربة يف الإدارة الرتبوية ،ويف �ضوء مالحظاتهم �أجريت بع�ض
التعديالت على الفقرات ,وحذف البع�ض ومن ثم تكونت اال�ستبانة
ب�صورتها النهائية من ( )40فقرة.
�Ú Úصدق االت�ساق الداخلي :احت�سب معامل ارتباط بري�سون
بني كل جمال من جماالت املقيا�س واملقيا�س ككل ،كما يظهر يف
اجلدول التايل (: )2
جدول ()2
معامالت االرتباط لكل مجال من المجاالت

جدول ()1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة

اجلن�س

ذكر

�أنثى

الكلي

العدد

141

126

267

املنطقة
التعليمية

رفح

خان
يون�س

الو�سطى

غزة

ال�شمال

الكلي

العدد

42

51

58

70

46

267

عينة الدراسة االستطالعية
من �أجل الت�أكد من ثبات اال�ستبيان مت تطبيقه على عينة
قوامها ( )25مديراً ومديرة �سحبوا ع�شوائيا من املجتمع الأ�صلي
للدرا�سة.
عينة الدراسة األصلية
بعد ا�ستثناء العينة اال�ستطالعية وعددها ( )25مديراً ومديرة
وا�ستثني ( )42مدير ومديرة مل يح�صلوا على التدريب يف الربنامج.
مت توزيع اال�ستبانة على عدد ( )200مدير ومديرة.وقد ا�ستلم
الباحثان ( )152ا�ستبانة منها.منهم ( )83مديرا ،و ( )69مديرة.
بواقع  22يف رفح 23 ،يف خان يون�س 33 ،يف الو�سطى 52 ،يف
غزة ،و 22يف ال�شمال.
أداة الدراسة
قام الباحثان  -بعد االطالع على الأدب الرتبوي وعدد من
الدرا�سات ال�سابقة  -بتطوير ا�ستبانة لقيا�س درجة الإفادة من
برنامج القــيادة من اجــل امل�ســـتقبل يف حت�ســـني �أداء مــديري
مــدار�س وكالة الغـــــوث مبحافظات غـــــــــــزة.وقد تكونت اال�ستبانة
متدرجا من
مقيا�سا
ب�شكلها الأويل من ( )45فقرة ،كما حددت الأداة
ً
ً
خم�س درجات وف ًقا ملقيا�س «ليكرت اخلما�سي» :عالية جداً ،عالية،

املجال

معامل ارتباط بري�سون

الداللة الإح�صائية

التفـــكري والتخـــطيط
اال�ســـرتاتــيجي

0,88

دالة

تطــوير الذات وقيادة الفريق

0.92

دالة

حت�ســـني التعـــليم والتعــــلم

0.87

دالة

�إدارة املدر�ســـــة

0.91

دالة

ثبات أداة الدراسة:
للت�أكد من ثبات الأداة ،فقد طبقت اال�ستبانة على عينة
ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة ،من خارج العينة الأ�صلية ،حيث بلغ
عدد �أفرادها ( )25فرداً ،وباحت�ساب معامل �ألفا كرونباخ كانت قيم
معامل �ألفا ( .)0,82وهذا ي�شري �إىل معدل عالٍ من الثبات.
درجة تصحيح أداة الدراسة
ا�ستخدم مقيا�س ليكارت اخلما�سي يف �إعداد �أداة الدرا�سة فقد
تبنت الدرا�سة ,املعيار الذي ذكره عز عبد الفتاح للحكم على االجتاه
عند ا�ستخدام مقيا�س ليكارت اخلما�سي(.عبد الفتاح)539 :2008 ،
واجلدول التايل ( )3يو�ضح ذلك:
جدول ()3
سلم مقياس درجة اإلفادة من البرنامج

امل�ستوى
املتو�سط
احل�سابي
الوزن
الن�سبي

منخف�ضة
جدا ً
�أقل من
()1.80
�أقل من
36.00%

منخف�ضة

متو�سطة

عالية

عالية جدا ً

من ()1.80
()2.59
من 36.00
51.90%

من ()2.60
()3.39
من 52.00
67.90%

من ()3.40
()4.19
من 68.00
83.90%

�أكرب من
()4.20
�أكرب من
84.00%

وهذا يعطي داللة �إح�صائية على �أن املتو�سطات التي تقل عن
( )1.80تدل على وجود درجة �ضعيفة جداً يف عنا�رص البعد� ،أما
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املتو�سطات التي ترتاوح بني ( )2.59 :1.80فهي تدل على وجود
درجة �ضعيفة يف توافر عنا�رص البعد ،يف حني املتو�سطات التي
ترتاوح بني ( )2.60 :3.39فهي تدل على وجود درجة متو�سطة
يف عنا�رص البعد ،واملتو�سطات التي ترتاوح بني ()3.40 :4.19
فهي تدل على وجود درجة عالية يف عنا�رص البعد� ،أما ما يزيد
عن ( )4.20فيدل على وجود درجة عالية جداً يف عنا�رص البعد،
وذلك على �سلم مقيا�س درجة الإفادة من برنامج القيادة من �أجل
امل�ستقبل يف اجلدول ال�سابق.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول :ما درجة الإفادة من برنامج
القــيادة من اجــل امل�ســـتقبل يف حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة يف
جمال التفكري والتخطيط اال�سرتاتيجي مدار�س وكالة الغـــــوث يف
حمافظات غـــــــــــزة من وجهة نظر املديرين �أنف�سهم؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول� ،إ�ستخدم املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية والرتتيب والدرجة لكل فقرة
من فقرات اال�ستبانة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (: )4
جدول ()4
المتوسطات واالنحراف المعياري والنسب والترتيب والدرجة لمجال التفكير والتخطيط
االستراتيجي

م

الفقرة
�ساهم الربنامج
يف قدرتي على
ا�ستخدام الطرق
العلمية يف
التفكري.
�ساعد الربنامج
من امتالكي
للر�ؤية النقدية
الهادفة �إىل
التغيري.
�ساعدين
الربنامج على
�صياغة ر�ؤية
للمدر�سة ب�شكل
وا�ضح ومفهوم.
مكنني الربنامج
من ترجمة
الر�ؤية �إىل
�أهداف متفق
عليها.
زاد الربنامج
من قدرتي على
�صياغة خطط
عمل قابلة
للتنفيذ.
مكنني الربنامج
من جت�سيد قيم
املدر�سة يف
عملي.

االنحراف
املتو�سط
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتتيب

الدرجة

3.89

0.05

77.87

3

عالية

3.96

1.30

79.27

1

عالية

3.92

1.12

78.43

2

عالية

3.86

1.32

77.24

5

عالية

3.67

1.08

73.36

7

عالية

3.09

1.07

61.82

8

متو�سطة
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م

الفقرة
زاد الربنامج
من قدرتي
على حتليل
واقع املدر�سة
لإظهار نقاط
القوة ومكامن
ال�ضعف.
زاد الربنامج
من قدرتي على
حتليل البيئة
اخلارجية
لتحديد الفر�ص
والتهديدات.
�ساعدين
الربنامج
على ا�ستخدام
التكنولوجيا
املنا�سبة يف
العمل لتحقيق
التميز.
زاد من قدرتي
على تبني
�أهداف معنوية
و�أخالقية.
البعد ككل

االنحراف
املتو�سط
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتتيب

الدرجة

2.50

1.05

50.10

10

منخف�ضة

2.90

1.22

57.91

9

متو�سطة

3.79

1.44

75.85

6

عالية

3.87

3.55

1.03

1.17

77.49

70.93

4

عالية
عالية

يت�ضح من اجلدول (� )4أن درجة املوافقة على جمال التفكري
والتخطيط اال�سرتاتيجي ح�صلت على ن�سبة ( )70.93%وتعد درجة
عالية وفق ًا للمعيار الذي تبنته الدرا�سة احلالية.كما تبني من اجلدول
ال�سابق �أن �أعلى ثالث فقرات موافقة من قبل املديرين واملديرات هي
على الرتتيب� :ساعد الربنامج من امتالكي للر�ؤية النقدية الهادفة
�إىل التغيري وح�صلت على ن�سبة (� - )79.27 %ساعدين الربنامج
على �صياغة ر�ؤية للمدر�سة ب�شكل وا�ضح ومفهوم وح�صلت على
ن�سبة (� - )78.43%ساهم الربنامج يف قدرتي على ا�ستخدام
الطرق العلمية يف التفكري وح�صلت على ن�سبة (. )77.87%
فيما كانت �أدنى الدرجات يف الفقرات التالية :زاد الربنامج
من قدرتي على حتليل واقع املدر�سة لإظهار نقاط القوة ومكامن
ال�ضعف وح�صلت على ن�سبة ( - )50.10%زاد الربنامج من قدرتي
على حتليل البيئة اخلارجية لتحديد الفر�ص والتهديدات ,وح�صلت
على ن�سبة ( - )57.91%مكنني الربنامج من جت�سيد قيم املدر�سة
يف عملي وح�صلت على ن�سبة (. )61.82ويعزو الباحثان �أ�سباب
هذا االنخفا�ض �إىل �صعوبة مهارة التحليل ال�شامل والدقيق للبيئة
الداخلية للمدر�سة ،ف�ضال عن وجود بع�ض الأ�سباب التي من املمكن
�أن حتد من قدرة املديرين على هذا التحليل ,ومن �أهمها وجود مدار�س
ومبان جديدة ال يتوفر فيها ملفات �إدارية �سابقة �أو خطط
جديدة
ٍ
�سابقة ،الأمر الذي ي�صعب معه عمل التحليل.كما ميكن �إرجاع هذا
االنخفا�ض يف م�ستوى مهارات املديرين يف التحليل �إىل قلة اخلربة
لديهم ب�سبب تعيينهم اجلديد يف الوظيفة�.أما فيما يتعلق بانخفا�ض
قدرة املديرين على جت�سيد قيم املدر�سة يف عمل املديرين فهذا قد
يعود �أي�ضا �إىل حداثة املدر�سة ,وكذلك حداثة تعيني املديرين.يف كل
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الأحوال يعتقد الباحثان �أن الأمر يحتم على وكالة الغوث الدولية
بذل مزيد من اجلهد من �أجل حت�سني �أداء املديرين يف هذه اجلوانب.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين :ما درجة الإفادة من برنامج القــيادة
من اجــل امل�ســـتقبل يف حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة يف جمال
تطوير الذات وقيادة الفريق مبدار�س وكالة الغـــــوث يف حمافظات
غـــــــــــزة من وجهة نظر املديرين �أنف�سهم؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخدم املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية والدرجة لكل فقرة من
فقرات اال�ستبانة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (: )5

م

زاد الربنامج
من قدرتي على
الت�أثري يف �أع�ضاء
الفريق.
�ساهم الربنامج
يف تطوير قدراتي
القيادية مع
الفريق.
زاد الربنامج من
قدرتي على تلقي
تغذية راجعة،
ومن ثم تدخل
لتحقيق الأداء
الفردي.

جدول ()5
المتوسطات واالنحراف المعياري والنسب والترتيب والدرجة لمجال تطوير الذات وقيادة
الفريق

م

الفقرة
�ساعدين الربنامج
على تكوين
ثقافة التقدم
على االنفتاح
والإن�صاف
والتكاف�ؤ.
زاد الربنامج
من قدرتي على
تطوير ومتكني
العاملني يف
املدر�سة.
طور الربنامج
من مهاراتي
يف التعاون
واالت�صال
مع الآخرين
داخل املدر�سة
وخارجها.
�ساعدين الربنامج
على ا�ستخدام
�أدوات التحفيز
لدى الآخرين
لتحقيق م�ستويات
عالية.
زاد الربنامج
من قدرتي على
حتمل امل�سئولية
واالعرتاف
باجنازات
العاملني معي.
مكنني الربنامج
من توزيع الأدوار
القيادية على
العاملني يف
املدر�سة.
�أفادين الربنامج
يف �إدارة النزاع
واالختالف داخل
الفريق.

االنحراف
املتو�سط
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتتيب

الدرجة

3.96

1.12

79.27

6

عالية

3.52

1.33

70.38

10

عالية

3.92

1.07

78.31

8

عالية

3.84

1.33

76.89

9

عالية

4.10

1.09

82.03

2

عالية

4.03

1.17

80.69

5

عالية

4.06

1.08

81.21

3

عالية

الفقرة

البعد ككل

االنحراف
املتو�سط
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتتيب

الدرجة

4.05

1.05

81.11

4

عالية

4.15

1.22

82.96

1

عالية

3.95

3.96

1.15

0.98

79.00

79.19

7

عالية

عالية

يت�ضح من اجلدول (� )5أن درجة املوافقة على جمال تطوير
الذات وقيادة الفريق ح�صلت على ن�سبة ( ، )% 79.19وتعد هذه
الدرجة عالية وفقا للمعيار امل�شار �إليه �سابق ًا مما يعني �أن الربنامج
التدريبي الذي تعر�ض له املديرون قد جنح يف حتقيق الأهداف
املن�شودة منه يف هذا املجال.كما يظهر اجلدول �أن �أعلى �أربع
فقرات موافق عليها من قبل املديرين واملديرات هي على الرتتيب:
�ساهم الربنامج يف تطوير قدراتي القيادية مع الفريق بن�سبة مئوية
( , )% 82.96وجاءت يف املرتبة الأوىل.يليها يف املرتبة الثانية «
زاد الربنامج من قدرتي على حتمل امل�سئولية واالعرتاف ب�إجنازات
العاملني معي».بن�سبة مئوية (. )% 82.03وجاء يف املرتبة الثالثة
« �أفادين الربنامج يف �إدارة النزاع واالختالف داخل الفريق».
بن�سبة مئوية (. )% 81.21ويف املرتبة الرابعة جاءت الفقرة « زاد
الربنامج من قدرتي على الت�أثري يف �أع�ضاء الفريق.وبن�سبة مئوية
(. )% 81.11ويعزو الباحثان �أ�سباب هذا االرتفاع يف اال�ستجابة
من املديرين واملديرات �إىل تفاعلهم مع الربنامج الذي ي�ؤكد على
�أهمية ممار�سة العمل الفريقي يف املدار�س وتطوير الذات من �أجل
تعزيز هذا التوجه.
كما ح�صلت على �أدنى ن�سبة الفقرة « زاد الربنامج من قدرتي
على تطوير ومتكني العاملني يف املدر�سة» ،بواقع ()70.38%
.وعلى الرغم من ح�صولها على درجة عالية �إال �أنها جاءت يف
املرتبة الأخرية.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث :ما درجة الإفادة من برنامج
القــيادة من اجــل امل�ســـتقبل يف حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة يف
جمال حت�سني التعليم والتعلم يف مدار�س وكالة الغـوث يف حمافظات
غـزة من وجهة نظر املديرين �أنف�سهم؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ا�ستخدم فقد مت ا�ستخدام
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لكل
فقرة من فقرات اال�ستبانة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ()6

88

درجة اإلفادة من "برنامج القيادة من اجل املستقبل"
في حتسني أداء مديري مدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة

د .بسام محمد أبو حشيش
د .نبيل محمود الصاحلي

جدول رقم ()6

م

المتوسطات واالنحراف المعياري والنسب والترتيب والدرجة لمجال تحسين التعليم والتعلم

م

الفقرة
زاد الربنامج
من قدرتي
على حتديد
ا�سرتاتيجيات
رفع م�ستوى
التح�صيل
وحتقيق التميز.
�ساهم يف
زيادة قدرتي
على تطوير
ثقافة التعلم
الذاتي داخل
املدر�سة.
�ساعدين على
�إظهار االلتزام
واحلما�س
ال�شخ�صي
لعملية التعلم.
مكنني من
مراقبة وتقييم
�أداء العاملني.
زاد من قدرتي
على ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات
تطوير
املعلمني.
�ساعدين
على حتديد
ا�سرتاتيجيات
الإدماج
وتكييف
املرافق وفق ًا
الحتياجات
جميع الفئات.
�ساهم يف
زيادة قدرتي
على تقدير
التميز وحتدي
الأداء ال�ضعيف
على م�ستوى
املدر�سة.
�ساعدين
على مراقبة
ومراجعة
املمار�سات
ال�صعبة وتعميم
ا�سرتاتيجيات
لتح�سينها.
زاد من قدرتي
على ت�أ�سي�س
منهجيات تعلم
وتعليم مبتكرة
وفعالة.

االنحراف
املتو�سط
املعياري

الن�سبة
املئوية

الرتتيب

�ساعدين على
حتديد م�ؤ�رشات
وا�ستخدام
بيانات ملراقبة
التقدم يف تعلم
كل طالب.
البعد ككل

الدرجة

4.04

0.08

80.73

5

عالية

3.92

1.11

78.66

10

عالية

4.00

1.09

80.02

7

عالية

4.14

1.23

82.80

2

عالية

4.11

1.08

82.13

4

عالية

4.21

0.06

84.28

1

عالية
جداً

4.13

1.04

82.69

3

عالية

4.04

1.16

80.72

6

عالية

3.94

1.22

78.75

9

عالية

الفقرة

االنحراف
املتو�سط
املعياري

الن�سبة
املئوية

4.00

1.04

80.01

4.05

1.09

81.08

الرتتيب

الدرجة

عالية

8

عالية

يت�ضح من اجلدول (� )6أن درجة املوافقة على جمال حت�سني
التعليم والتعلم قد ح�صلت على ن�سبة ( , )81.08%وهي درجة عالية
وفق ًا ملعيار الدرا�سة.كما ويظهر اجلدول �أن �أكرث ثالث فقرات موافقة
من قبل املديرين واملديرات هي على الرتتيب�“ :ساعدين على حتديد
ا�سرتاتيجيات الإدماج ,وتكييف املرافق وفق ًا الحتياجات جميع
الفئات (.” )84.28%وح�صلت على املرتبة الأوىل.ويف املرتبة
الثانية “ مكنني من مراقبة وتقييم �أداء العاملني (�.” )82.80%أما
يف املرتبة الثالثة “ �ساهم يف زيادة قدرتي على تقدير التميز وحتدي
الأداء ال�ضعيف على م�ستوى املدر�سة )82.69%(.ويعزو الباحثان
�أ�سباب ذلك �إىل ان�سجام الربنامج مع �سيا�سة �إ�صالح التعليم الذي
تتبناه وكالة الغوث الدولية والتي تهدف بالدرجة الأوىل �إىل حت�سني
العملية التعليمية التعلمية.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الرابع :ما درجة الإفادة من برنامج القــيادة
من �أجــل امل�ســـتقبل يف حت�ســـني �أداء مدير املدر�سة يف جمال �إدارة
املدر�سة يف مدار�س وكالة الغـــــوث يف حمافظات غـــــــــــزة من
وجهة نظر املديرين �أنف�سهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال فقد مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية والدرجة لكل فقرة من فقرات
اال�ستبانة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول ()7
جدول ()7
المتوسطات ,واالنحراف المعياري والنسب والترتيب والدرجة لمجال إدارة المدرسة

م

الفقرة
زاد من قدرتي على
�إن�شاء هياكل تنظيمية
تعك�س قيم املدر�سة.
�ساعدين على و�ضع
�سيا�سات وا�ضحة
لتطوير مرافق
املدر�سة.
مكنني من اال�ستخدام
الأمثل ملوارد
املدر�سة املالية
والب�رشية بكفاءة
وفعالية لتحقيق
�أهداف املدر�سة.
زاد من قدرتي على
توزيع العاملني
ب�صورة منا�سبة
لتحقيق ر�ؤية املدر�سة
و�أهدافها.
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االنحراف الن�سبة
املتو�سط
املعياري املئوية
3.88

1.23

77.87

الرتتيب

الدرجة

3

عالية

3.94

1.09

79.27

1

عالية

3.92

1.06

78.43

2

عالية

3.86

1.15

77.24

5

عالية
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م

الفقرة
�ساعدين على �إدارة
وتنظيم البيئة
املدر�سية بفعالية
ل�ضمان تلبيتها
ملتطلبات املنهاج
و�أنظمة ال�سالمة
ال�صحية.
�ساهم يف حت�سني
قدرتي على ا�ستخدام
ودمج التكنولوجيا
بفعالية وكفاءة يف
�إدارة املدر�سة.
�ساهم يف زيادة
قدرتي على التفكري
الإبداعي لتوقع
امل�شاكل والعمل على
حلها داخل املدر�سة.
زاد من قدرتي على
ممار�سة الذكاء
العاطفي واالجتماعي
(احل�ضور ال�شخ�صي) .
زاد الربنامج من
حر�صي على متثل
القيم العاملية يف
املمار�سات الإدارية.
�شجعني الربنامج
على تطوير �أ�ساليب
يف الإدارة بجر�أة
وثقة.
البعد ككل

االنحراف الن�سبة
املتو�سط
املعياري املئوية

الرتتيب

الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف قطاع
غزة ،مما انعك�س ،باعتقاد الباحثني ،على تفكري املديرين واملديرات
والعاملني ومن ثم حد من قدراتهم على التفكري الإبداعي بخ�صو�ص
التنب�ؤ بامل�شكالت.فامل�شكالت التي من املمكن �أن تواجه املديرين
قد تظهر بدون مقدمات نظراً للأحداث التي جتري يف قطاع غزة ،ال
�سيما االعتداءات املتكررة عليه من قبل االحتالل الإ�رسائيلي.
وب�شكل عام ميكن القول ،ويف �ضوء العر�ض ال�سابق� :إن درجة
الإفادة من برنامج القــيادة من �أجــل امل�ســـتقبل يف حت�ســـني �أداء
مــديري مــدار�س وكالة الغـــــوث يف حمافظات غـــــــــــزة من وجهة
نظر املديرين �أنف�سهم كانت عالية وفقا للمعيار املحدد يف هذه
الدرا�سة ،حيث ح�صلت على ن�سبة (. )75.68%واجلدول ( )8يو�ضح
ذلك:

الدرجة

3.67

1.23

73.36

7

عالية

3.20

1.06

61.82

8

متو�سطة

2.90

1.09

50.10

10

منخف�ضة

3.05

1.24

57.91

9

متو�سطة

3.79

1.06

75.85

6

عالية

3.87

0.09

77.49

4

عالية

3

3.91

1.13

71.53

عالية

4

جدول ()8
المتوسطات ,واالنحراف المعياري ,والنسبة المئوية ,والترتيب ,والدرجة لمقياس اإلفادة من
برنامج القيادة من أجل المستقبل ككل.

م

1

2

يت�ضح من اجلدول (� )7أن درجة املوافقة على جمال �إدارة
املدر�سة ح�صل على ن�سبة ( )71.53%و تعد عالية وفق ًا ملعيار
الدرا�سة.كما يظهر اجلدول �أن �أكرث ثالث فقرات موافق عليها من قبل
املديرين واملديرات هي على الرتتيب� “ :ساعدين على و�ضع �سيا�سات
وا�ضحة لتطوير مرافق املدر�سة”.يف املرتبة الأوىل وبن�سبة (79.27
. )%يليها يف املرتبة الثانية “مكنني من اال�ستخدام الأمثل ملوارد
املدر�سة املالية والب�رشية بكفاءة وفعالية لتحقيق �أهداف املدر�سة.
بن�سبة (�. )% 78.43أما يف املرتبة الثالثة فقد كانت “ زاد من
قدرتي على �إن�شاء هياكل تنظيمية تعك�س قيم املدر�سة”.وبن�سبة
(. )% 77.87مما ي�شري �إىل جناح الربنامج يف تطوير �أداء العمل
الإداري لدي املديرين واملديرات يف مدار�س وكالة الغوث الدولية.
فيما كانت �أدنى ثالث فقرات ،هي:
«�ساهم يف زيادة قدرتي على التفكري الإبداعي لتوقع امل�شاكل
والعمل على حلها داخل املدر�سة.وجاءت يف املرتبة العا�رشة
والأخرية بن�سبة (�. )% 50.10أما يف املرتبة التا�سعة فقد جاءت
الفقرة « زاد من قدرتي على ممار�سة الذكاء العاطفي واالجتماعي
(احل�ضور ال�شخ�صي) ».وبن�سبة ( . )% 57.91ويف املرتبة الثامنة
فقد كانت الفقرة « �ساهم يف حت�سني قدرتي على ا�ستخدام ودمج
التكنولوجيا بفعالية وكفاءة يف �إدارة املدر�سة».وح�صلت على ن�سبة
(. )% 61.82ويعزو الباحثان �أ�سباب هذا ال�ضعف �إىل انعدام ا�ستقرار

املجال
�أداء مدير املدر�ســة
يف التفـــكري
والتخـــطيط
اال�ســـرتاتــيجي
�أداء مدير املدر�ســة
يف تطــوير الذات
وقيادة الفريق
�أداء مدير املدر�ســة
يف حت�ســـني
التعـــليم والتعــــلم
�أداء املـــدير يف �إدارة
املدر�ســـــة
فقرات اال�ستبانة
ككل

املتو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الرتتيب الدرجة

3.55

1.17

70.93

4

عالية

3.96

0.98

79.19

2

عالية

4.05

1.09

81.08

1

عالية

3.91

1.13

71.53

3

عالية

3.87

0.56

75.68

عالية

يت�ضح من اجلدول (� )8أن درجة الإفادة من برنامج القيادة من
�أجل امل�ستقبل كانت عالية.كما يت�ضح �أن جمال �أداء مدير املدر�سة
يف حت�سني التعليم والتعليم جاء يف املرتبة الأوىل بن�سبة ()81.08
 ،يليه يف املرتبة الثانية جمال �أداء مدير املدر�سة يف تطوير الذات
وقيادة الفريق بن�سبة ( ، )79.19%ويليه جمال �أداء مدير املدر�سة
يف �إدارة املدر�سة يف املرتبة الثالثة بن�سبة (. )71.53ثم �أخرياً يف
املرتبة الرابعة جاء جمال �أداء مدير املدر�سة يف التفكري والتخطيط
اال�سرتاتيجي بن�سبة (. )70.93%وهذا ي�شري �إىل �أن الربنامج
املذكور قد �أثر �إيجاباً ,ومتكن من حت�سني �أداء املديرين يف مدار�س
وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة.وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع
بع�ض الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة �أبو مر ( )2015التي �أ�شارت
�إىل وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية لأثر تطبيق برنامج القيادة من
�أجل امل�ستقبل على حت�سني املهارات القيادية لدى مديري املدار�س.
ودرا�سة (عيدارو�س. )2014 ،التي حاولت الو�صول �إىل عدد من
املمار�سات التطبيقية (احرتافية التدريب القيادي) ملدراء املدار�س
ال�سعودية التي �شكلت فعلي ًا دعما للتميز التنظيمي ،والتي مبوجبها
اقرتح ا�ستدامة التحديث والتطوير لربامج التدريب القيادي.ويتم ذلك
من خالل :ا�ستخدام ما ي�سمى النمذجة التنموية يف برامج التدريب
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درجة اإلفادة من "برنامج القيادة من اجل املستقبل"
في حتسني أداء مديري مدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة

د .بسام محمد أبو حشيش
د .نبيل محمود الصاحلي

القيادي ملدراء املدار�س والت�صميم العلمي للوحدات التدريبية
الداعمة لقدرات املدراء يف برامج التدريب الأولية والتن�صيبية و�أثناء
اخلدمة.كما ت�شابهت نتائج الدرا�سة مع درا�سة القي�سي (، )2010
التي تو�صلت �إىل �أن درجة ت�أثري الدورات التدريبية يف �أداء مديري
املدار�س ملهامهم يف حمافظات فل�سطني ،من وجهة نظرهم ،قد
حقق درجة مرتفعة ج ًدا.فيما اختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة
املدهون ( ، )2012التي �أظهرت �أن الدرجة الكلية لفعالية القيادة
الرتبوية ملديري املناطق جاءت متو�سطة بوزن ن�سبي بلغ .67.5%
ويف املقابل ف�إن الدرجة الكلية لل�صعوبات بلغت  71%وهي
مرتفع.ودرا�سة حبي�شي ( ، )2012التي كان التي �أ�شارت �إىل �أن
الن�سبة املئوية مل�ستوى قدرة القيادة الرتبوية للمديرين واملديرات
جاء بن�سبة ( )72,6%وهو م�ستوى �أقل من القبول االعتيادي ،الأمر
الذي ي�ؤكد حاجتهم �إىل برامج تدريبية.
و اختلفت نتائج الدرا�سة مع درا�سة لينجام (Lingam, ,2011
 )Govida Ishwarالتي �أ�شارت �إىل خلو ت�صميم الربامج التدريبية
من االرتكاز على �أ�س�س علمية �أو مداخل �إدارية فعالة.و اختلفت
مع درا�سة �شهاب ( )2009التي �أظهرت �أن الربنامج التطويري يف
رفع م�ستوى مهارات القيادة الإدارية والرتبوية ملديري املدار�س
االبتدائية يف حمافظة نينوى بالعراق مل يحقق النتائج املرجوة
منه.وقد ظهر ذلك من خالل وجود تباين يف م�ستوى �أداء املديرين
واملديرات يف املرحلة االبتدائية يف املهارات الإدارية والرتبوية.
◄◄نتائج ال�س�ؤال اخلام�س :هل هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية يف ا�ستجابات �أفراد العينة تعزى �إىل متغري اجلن�س؟
حيث ا�ستخدم اختبار ( )T - Testلإيجاد الفروق بني متو�سط
تقديرات عينتني م�ستقلتني ،وكانت النتائج وفق ًا ملا هو مو�ضح يف
اجلدول ()9
جدول ()9
اختبار ( )Tللكشف عن الفروق بين متوسط تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس
(ذكر ،وأنثى)

املتو�سط االنحراف قيمة (ت)
احلالة العدد
احل�سابي املعياري املح�سوبة
املقيا�س  ذكر
ككل
�أنثى

83

3.94

0.543

69

3.80

0.575

قيمة
sig

م�ستوى
الداللة

غري دالة
 0.878 0.154�إح�صائيا

تبد�أ حدود الداللة الإح�صائية عند م�ستوى ()α=0.05
ودرجات احلرية ( )150عند قيمة جدوليه (. )1.97
تبد�أ حدود الداللة الإح�صائية عند م�ستوى ()α=0.01
ودرجات احلرية ( )150عند قيمة جدوليه (. )2.60
يت�ضح من اجلدول (� )9أن قيمة «ت» املح�سوبة ت�ساوي
( )0.154 -وهذه القيمة �أقل من قيمة “ت” اجلدولية (� )1.97أي
�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α = 0.05
يف ا�ستجابات �أفراد العينة بني الذكور والإناث ل�صالح الذكور.ويرى
الباحثان �أن ال�سبب يف ذلك يعود يف �إىل ت�شابه الظروف التعليمية
واحلياة املدر�سية وتعر�ض املديرين واملديرات لنف�س املتغريات
داخل املدار�س.
◄◄نتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س :هل هناك فروق يف ا�ستجابات
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�أفراد العينة تعزى �إىل متغري املنطقة التعليمة؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س ،ا�ستخدم اختبار « التباين
الأحادي « ملعرفة هل هناك فروق بني �إجابات �أفراد العينة تعزى
�إىل املنطقة التعليمية ،واجلدول ( )10يو�ضح ذلك:
جدول ()10
مصدر التباين ,ومجموع المربعات ,ودرجات الحرية ,ومتوسط المربعات ,وقيمة «ف»
,ومستوى الداللة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

امل�صدر

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات

بني
املجموعات
داخل
69.197
املجموعات
3.927

املقيا�س
ككل

املجموع

73.124

4

1.309

148

0.108

قيمة
«ف»

2.145

م�ستوى
الداللة
غري
دالة

152

تبد�أ حدود الداللة الإح�صائية عند م�ستوى ()α=0.05
ودرجات احلرية ( )150عند قيمة جدوليه. )2.26(.
تبد�أ حدود الداللة الإح�صائية عند م�ستوى (, )α=0.01
ودرجات احلرية ( )150عند قيمة جدولية. )3.11(.
نالحظ من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني ا�ستجابات �أفراد العينة على
املقيا�س وفق ًا ملتغري املنطقة التعليمية ،حيث �أن قيمة «ف»
املح�سوبة �أقل من قيمة «ف» اجلدولية.ويعزو الباحثان �سبب ذلك �إىل
�أن جميع املديرات واملديرين تدربوا على نف�س الأن�شطة والفعاليات.
كما تعر�ضوا �إىل نف�س امل�ؤثرات والظروف والإمكانات.ف�ضال عن
وحدة مو�ضوع الربنامج وحمتواه وكذلك املدربني ،من �أجل ذلك مل
تظهر ت�أثريات للمنطقة التعليمة على ا�ستجابات �أفراد العينة.
◄◄نتائج ال�س�ؤال ال�سابع :هل هناك فروق يف ا�ستجابات �أفراد
العينة تعزى �إىل متغري �سنوات اخلربة؟
ا�ستخدم اختبار « التباين الأحادي» ملعرفة الفروق بني
�إجابات �أفراد العينة تعزى �إىل �سنوات اخلربة ،واجلدول ( )11يو�ضح
ذلك:
جدول ()11
مصدر التباين ,ومجموع المربعات ,ودرجات الحرية ,ومتوسط المربعات ,وقيمة «ف»,
ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

امل�صدر

جمموع
املربعات

بني
املجموعات
املقيا�س 
داخل
6052.979
ككل
املجموعات
111.598

املجموع

6164.578

درجات متو�سط قيمة (ف)
احلرية املربعات املح�سوبة
2

55.799

150

34.198

1.632

م�ستوى
الداللة
غري دالة
�إح�صائيا

152

تبد�أ حدود الداللة الإح�صائية عند م�ستوى ()α=0.05
ودرجات احلرية ( )150عند قيمة جدوليه. )2.26(.
تبد�أ حدود الداللة الإح�صائية عند م�ستوى ()α=0.01
ودرجات احلرية ( )150عند قيمة جدولية)3.11(.
نالحظ من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة
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�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05بني ا�ستجابات �أفراد العينة على
املقيا�س وفق ًا ملتغري �سنوات اخلربة ،حيث �أن قيمة «ف» املح�سوبة
�أقل من قيمة «ف» اجلدولية.ويعزو الباحثان �سبب ذلك �إىل �أن
الربنامج الذي طبق مت اعداه وفق ًا الحتياجات املتدربني واملتدربات
م�سبقاً.لهذا ف�إن جميع املديرين واملديرات الذين تلقوا التدريب على
الربنامج كانوا مت�شابهني من حيث امل�ستوى املعريف واملهاري يف
مو�ضوع الربنامج ،فهم بحاجة �إليه دون اعتبار للخربة.لهذا يعتقد
الباحثان �أن اخلربة مل يكن لها دور م�ؤثر على ا�ستجابات �أفراد
العينة على فعالية الربنامج ككل.

ملخص النتائج
كانت �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ما يلي:
1 .1جاءت درجة الإفادة من برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل من
وجهة نظر املديرين عالية ب�شكل عام بن�سبة (. )% 75.68
2 .2ح�صل جمال �أداء مدير املدر�سة يف حت�سني التعليم والتعليم يف
املرتبة الأوىل بن�سبة (. )% 81.08
3 .3ح�صل جمال �أداء مدير املدر�سة يف تطوير الذات وقيادة الفريق
بن�سبة ( )79.19%وهو يف املرتبة الثانية.
4 .4جاء جمال �أداء مدير املدر�سة يف �إدارة املدر�سة يف املرتبة
الثالثة بن�سبة (. )71.53
5 .5جاء جمال �أداء مدير املدر�سة يف التفكري والتخطيط
اال�سرتاتيجي بن�سبة ( )70.93%وهو يف املرتبة الرابعة.
6 .6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات املديرين
واملديرات على درجة الإفادة من الربنامج وفق ًا ملتغري اجلن�س
واملنطقة التعليمية واخلربة.

التوصيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان مبا يلي:
1 .1تطبيق برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل على نواب مديري
ومديرات املدار�س بوكالة الغوث الدولية.
2 .2اال�ستمرار يف تطوير الربنامج وتطبيقه على مديري املدار�س
اجلديدة يف االعوام القادمة.
3 .3تطوير برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل لتطبيقه على
املوجهني الرتبويني اجلدد لتح�سني كفاياتهم يف جمال
القيادة.
4 .4تطوير و�إثراء وحت�سني مكونات برنامج القيادة من �أجل
امل�ستقبل يف �ضوء التغذية الراجعة.

مقرتحات
تقدم الدرا�سة عدد من املقرتحات مثل:
1 .1اجراء درا�سة بعنوان « معوقات تطبيق برنامج القيادة من
�أجل امل�ستقبل يف وكالة الغوث الدولية و�سبل مواجهتها».

�2 .2إجراء درا�سة بعنوان» �أثر تطبيق برنامج القيادة من �أجل
امل�ستقبل على حت�سني �أداء املعلمني يف وكالة الغوث الدولية
مبحافظات غزة».
�3 .3أجراء درا�سة بعنوان» ت�صور مقرتح لإثراء مكونات برنامج
القيادة من �أجل امل�ستقبل يف مدار�س وكالة الغوث الدولية
مبحافظات غزة.

املراجع
أوالً :املراجع العربية
�1 .1أبو حامد ،عارف �إبراهيم .)2013( .تقييم �أداء املدير كقائد تعليمي من
وجهة نظر معلمي املدار�س الأ�سا�سية يف مدينة القد�س( ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة) ،كلية الرتبية ،جامعة بريزيت ،فل�سطني.
�2 .2أبو مر� ،أ�سماء �إبراهيم �سامل� .)2015( .أثر تطبيق برنامج القيادة من �أجل
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