
 م 
 

  اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

  كلية التربية –جامعة أم القرى 
  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط

  
  
  

الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس 
  ينة مكة املكرمة التعليم العام احلكومي مبد

  )واملوجهات اإلداريات علماتامل من وجهة نظر دراسة ميدانية(
  

  إعداد الطالبة
  سهام بنت حامت بن مبارك الزهراين

  إشراف الدكتورة
  حياة بنت حممد بن سعد احلريب

  
  دراسة مقدمة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري 

  يف اإلدارة التربوية والتخطيط
 هـ١٤٣٣ /هـ ١٤٣٢ول ل الدراسي األالفص
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  سةالدراملخص 
  عنوان الدراسة

  .الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي مبدينة مكة املكرمة
  : هدفت إىل 

التعرف على مدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكـومي مبدينـة مكـة     )١
  .ينة الدراسةاملكرمة من وجهة نظر ع

التعرف على املقومات املطلوبة لتفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات  مدراس التعلـيم العـام    )٢
 .احلكومي من وجهة نظر عينة الدراسة

التعرف عما إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة يف حتديد مدى وجود الكفايات  )٣
املرحلـة   –املؤهل العلمـي    -املسمى الوظيفي( هنية الالزمة لقيادة التغيري لدى مديرات املدارس تعزى لكل من امل

 ).مدة اخلربة –الدراسية  
  .املنهج الوصفي املسحي:  املنهج املستخدم

شرفة وعينة عشوائية م ١٨التربوي مبكة املكرمة وعددهن  اإلشرافيف مكاتب  اإلدارياتاملشرفات  :الدراسةعينة جمتمع و
عددهن  أصبححبيث  األصليمن اتمع % ٥بنسبة  الدارسةطبقية من معلمات التعليم العام احلكومي حبيث متثلت عينة 

   .املراحلمعلمة جبميع  ٣٢٥
ام احلكومي لعاستبيان من إعداد الباحثة لقياس الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم ا: اداة الدراسة 

التربوية  اإلدارةخربة الباحثة يف جمال  إىل باإلضافةالدراسة  وأدبياتمبدينة مكة املكرمة يف ضوء الدراسات العلمية احملكمة 
  .حبكم عملها يف جمال التعليم العام كمعلمة

املناسبة  لألساليب وفقاً SPSSج مت حتليل النتائج وتفسري البيانات ومعاجلتها احصائياً باستخدام برنام: املعاجلة اإلحصائية
  .الدراسة ألهداف

  :النتائجأهم 
 .وجود نسبة متوسطة من الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي مبكة املكرمة )١
لتعلـيم العـام   امهية وجود بعض املقومات املطلوبة لتفعيل الكفايات املهنية لكفايات التغيري لدى مديرات مدارس ا )٢

 . احلكومي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني افراد العينة يف مجيع ابعاد احملور األول اخلاص مبدى وجود الكفايـات املهنيـة    )٣

  .املرحلة الدراسية لقيادة التغيري تبعا ملتغري 
مبدى وجـود الكفايـات   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني افراد العينة يف مجيع ابعاد احملور األول اخلاص  )٤

 .كري االستراتيجي والتخطيط وتبعا للمؤهل العلمياملهنية لقيادة التغيري تبعا ملتغري اخلربة ما عدا البعد اخلاص التف
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة يف حتديد املقومات املطلوبة لتفعيل وجود الكفايات  )٥

 .مدة اخلربة، املرحلة الدراسية، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي(ة التغيري تبعا للمتغريات املهنية الالزمة لقياد
  :أهم التوصيات

ضرورة اعداد خطة شاملة لتدريب مجيع مديرات املدارس الاليت هن على رأس العمل العدادهن على أساس الكفايات  )١
 .املهنية

 .جمال التغيري وقيادتهحتديد االحتياجات التدريبية ملديرات املدارس يف  )٢
االفادة من اجلامعات كبيوت خربة لتقدمي النصح واالستشارات الدارات التعليم فيما خيص مديرة املدرسـة كقائـدة    )٣

 .للتغيري
 



 ج 
 

Abstract 
Topic of the study: 
Professional competences to lead the change in the principals of governmental public schools in 
the city of Makkah.  
The study aimed at:  
1) The identification of the availability of professional competences to lead the change in the 

principals of governmental public schools in the city of Makkah from the viewpoint of the 
study sample.  

2) The identification of the elements required for the use of the available professional 
competences to lead the change in the principals of governmental public schools from the 
viewpoint of the study sample.  

3) The identification of whether there were differences with statistical significance among the 
responses of the study sample to determine how much  professional competences which are 
necessary to lead the change in the school principals and which are attributed to each of the 
(job title - qualification - grade - a length of experience).  

Method used: The descriptive approach. 
The study sample: The supervisors in the office of Educational Supervision in Makkah. They 
were eighteen supervisors along with a random sample of various teachers in the governmental 
public schools. The study sample represents 5% of the society. In another way, they reach the 
total of 325 teachers from all the levels. 
Study tool: a questionnaire prepared by the researcher to measure the professional competences 
to lead the change in the principals of governmental public schools in the city of Makkah in the 
light of scientific research and the rules of research. Also, it was based on the researcher 
experience in the field of educational management as she is a teacher in the public education.  
Statistical treatment: The results were analyzed and the data was interpreted and processed 
statistically using the SPSS software in accordance with the methods appropriate to the study 
objectives  
Results:  
1) and the proportion of medium-caliber professional to lead the change to the directors of 
government general education schools in Makkah. 
2) the importance of having some of the ingredients required for the activation of professional 
competence for the efficiencies of the change to the directors of government general education 
schools. 
3) the existence of statistically significant differences between the sample in all dimensions of 
the first axis on the extent and existence of professional competence to lead the change is 
variable depending on the grade. 
4) there is no statistically significant differences between the sample in all dimensions of the 
first axis on the extent and existence of professional competence to lead the change, depending 
on the experience variable except dimension of strategic thinking and planning, according to the 
scientific qualification. 
5) There are no statistically significant differences between the responses of the sample in 
determining the ingredients required for the activation of the existence of professional 
competence necessary to lead change depending on the variables (job title, qualification, grade, 
length of experience. 
The most important recommendations: 
1) the necessity of preparing a comprehensive plan to train all school principals who are on the 
job to prepare them on the basis of professional competence. 
2) identify the training needs of school principals in the field of change and leadership. 
3)to benefit from the experience Kbiot universities to offer advice and consultancy to 
departments of education with regard to the school principal as a leader for change. 
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  هاسال اهللا العلي القدير ان جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ومرضات

ا ثوب عمرها وأسبل عليه أمد اهللا يف كما اهدي هذا العمل املتواضع لوالديت
  الصحة والعافية

  إىل والدي رمحه اهللا اهللا واسكنه فسيح جناتهو
ئتها فمال وروحي اليت اطلت على احلياة إىل ابنيت دينا قرة عيين وزهرة عمريو

  جة وعطر
  لذين شجعوين على مواصلة التعليموإىل شقيقي عادل وشقيقايت ا

  وإىل كل اساتذي يف اجلامعة
  واىل كل طلبة العلم

  
 



 ه 
 

 
والصالة والسالم على إمام ، كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك،يا رب لك احلمد ولك الشكر

  :وبعد.. ملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ا
فله احلمد على ما أنعم به ، فهو اهلادي واملعني عند كتابة هذا البحث، فالفضل أوالً وأخرياً هللا عز وجل

  .وتفضل
لت باالشراف على تفض ليت ا حياة بنت حممد احلريب/ أتقدم بالشكر والتقدير إىل سعادة الدكتورةو

ثبتوا أقدامي على امتام رساليت وقد لت من ر علمها وتفضلت باملساعدة يل يف كل ما  دراسيت وكانت ممن
  .فجزاها اهللا عين خري اجلزاء واجزل مثوبتها. كنت أسأل عنه وأحبث عنه من معلومه أجهلها 

من طلبة  على مايقدمه البنائه معتوق عساسالدكتور بكر واخص بالشكر معايل مدير جامعة أم القرى 
  .العلم بالرعاية العلمية وتذليل كل الصعوبات اليت يواجهها الطلبة

وعميد الدراسات ،  الدكتور هاين غازيكما اشكر وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
األساتذة اعضاء هيئة التدريس و، ارثيزايد احل /الدكتوراالستاذ وعميد كلية التربية ،العليا مسري سليمان نتو

  .ثعلى تعاوم الفعال وتوجيهام يل أثناء قيامي ذا البحيف مجيع االقسام  ومجيع العاملني
حممد بن /والشكر موصول ألعضاء هيئة التدرس بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط يتقدمهم الدكتور

كما ، طيط على سعة صدرهم وحتملهم لنا اثناء الدراسةرئيس قسم االدارة التربوية والتخ معيض الوذيناين
على رحابة صدرها  نور قاروت/ اتقدم بالشكر إىل عميدة الدراسات اجلامعية بقسم الطالبات الدكتوره

  .وتعاوا
 /والدكتور، عبداهللا حممد احلميدي / كالً من سعادة الدكتورقدير لوال يفوتين أن اقدم عظيم الشكر والت

على تفضلهما وقبوهلما ملناقشة الرسالة اليت قطعت عن وقتها وجهدها الكثري ملا كان له   عقيلمحزة عبداهللا
القيمة العلمية املتوخاه منه يف آرائهم وتوجيهام مما حيقق للدراسة الفائدة والقيمة العلمية املرجوة منها وأن 

  .القادمة تكون مصدر إفادة ومنهل علم إلخواننا الطلبة يف احباثهم العلمية
وأتقدم بالشكـر اجلزيل ملن قام بتحكيم االستبانة ومساعديت يف بنائها كما أن أقدم الشكر واالعتزاز 

  .لكل افراد جمتمع الدراسة
وهي باكورة انتاجي العلمي يف جمال ، واتقدم بالشكر إىل رواد العمل اخلريي يف العامل العريب واإلسالمي

ن ال  إله إال اهللا ليكون دليالً وسراجاً كل مساء تشهد أالعمل اخلريي الذي وضعتم بذوره يف كل أرض وحتت 
  .منرياً للسالكني دروب اخلري والعطاء والنماء من بعدكم

  الباحثه                                                                                 
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  الصفحة  قائمـــة

  أ  البسملة
  ب  ملخص الدراسة باللغة العربية

  ج  االجنليزيةالدراسة باللغة  صملخ
  د  اإلهداء

  هـ  شكر وتقدير
  و  فهرس احملتويات
  ط  فهرس اجلداول

  ك  األشكال فهرس
  ل  فهرس املالحق

  الدراسة ةخط: األولالفصل 
  ٢  املقدمة

  ٥  مشكلة الدراسة
  ٨  أسئلة الدراسة

  ٨  الدراسة يةأمه
  ٩  أهداف الدراسة
  ١٠  حدود الدراسة

  ١٠  مصطلحات الدراسة
  الدراسة تأدبيا: الثاينالفصل 

  ١٢  اإلطار النظري للدراسة: أوال
  ١٣  ملهنية يف املؤسسات التعليميةالكفايات ا: املبحث األول



 ز 
 

  الصفحة  قائمـــة
  ٢٥  قيادة التغيري يف مؤسسات التعليم العام: املبحث الثاين
  ٣٥  الكفايات املهنية لقيادة التغيري: املبحث الثالث

  ٥٦  الدراسات السابقة: ثانياً
  ٥٦  الدراسات العربية

  ٦٣  األجنبيةالدراسات 
  ٦٤  التعليق على الدراسات السابقة

  إجراءات الدراسة:  لثالفصل الثا
  ٦٧  منهج الدراسـة
  ٦٧  جمتمع الدراسـة
  ٧١  أداة الدراسـة

  ٧٢  الدراسة أداةصدق 
  ٧٤  الدراسة أداةثبات 
  ٧٤  التحليل اإلحصائي أساليب

  عرض ومناقشة النتائج وتفسريها: الفصل الرابع
  ٧٨  عرض نتائج الدراسة امليدانية

  ٧٨  الكفايات املهنية عن مدى توفر : اجابة السؤال األول
  ٨٨   األولمناقشة نتائج السؤال 

  ٩١  هنيةقومات املطلوبة لتفعيل وجود الكفايات املعن امل: سؤال الثاينإجابة ال
  ٩٣  مناقشة نتائج السؤال الثاين

عن وجود الفروق بني استجابات افراد عينة وجمتمع : لثالثالسؤال ا إجابة
  .الدراسة

٩٣  
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  الصفحة  قائمـــة
  نتائج والتوصياتال: الفصل اخلامس 

  ١٠٣  النتائج :أوالً
  ١٠٦  التوصيات: ثانياً

  ١٠٨  فهرس املصادر واملراجع
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  الصفحة  اسم اجلدول

  ٦٨  املرحلة الدراسية ألفراد لعينة الدراسة
  ٩٦  ألفراد لعينة الدراسة نوع املؤهل

  ٧٠  عينة الدراسة ألفرادمستوى اخلربة 
  ٧١  على أبعاد الدراسة) االستبانة( راسة توزيع عبارات أداة الد

  ٧٢  ه يف احملور االولتنتمي إلي معامالت االرتباط بني كل عبارة والبعد الذي
  ٧٣  عبارات احملور الثاين واموع الكلي للمحورمعامالت االرتباط بني 

  ٧٤  ثبات االستبانة مبعامل الفا كرونباخ
  ٧٨  راسةاملستخدم بالد نيا والعليا احلدود الد

 مدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي
  )والتخطيطاالستراتيجي  التفكري(

٧٩  

لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي لقيادة التغيري مدى توافر الكفايات املهنية 
  )حتفيز و تشجيع  اإلبداع(

٨٠  

 يف لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكوميلقيادة التغيري هنية مدى توافر الكفايات امل
  )بناء العالقات االنسانية احلسنة(

٨٢  

يف  لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكوميلقيادة التغيري مدى توافر الكفايات املهنية 
  )حل املشكالت واختاذ القرارات(

٨٤  

يف  يري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكوميمدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغ
  )التقومي والتحسني املستمر(

٨٥  

يف  لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكوميلقيادة التغيري مدى توافر الكفايات املهنية 
  )بناء الشراكة مع اتمع(

٨٧  

  .م العام احلكوميمدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعلي
 

٨٨  

تفعيل  وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات التعليم العام املقومات املطلوبة ل
  من وجهة نظر أفراد العينة املشرفات اإلداريات واملعلماتاحلكومي 

٩١  
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  الصفحة  اسم اجلدول
  ٩٤  سمى الوظيفيافراد العينة يف وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري تبعاً ملتغري املالفروق بني 

املرحلة تبعا ملتغري  مدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيرييف بني أفراد العينة الفروق 
  الدراسية

٩٥  

  ٩٦  ملعرفة إجتاه الفروق البعدي هنتائج اختبار شيفي
املؤهل تبعا ملتغري  مدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيرييف بني أفراد العينة الفروق 

  علميال
٩٨  

  ٩٩  اخلبـرةتبعا ملتغري  مدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيرييف بني أفراد العينة الفروق 

  ١٠٠  ملعرفة إجتاه الفروق البعدي هنتائج اختبار شيفي

افراد العينة يف تفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري تبعاً ملتغري املسمى الفروق بني 
  الوظيفي

١٠١  

افراد العينة يف تفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري تبعاً ملتغري املرحلة لفروق بني ا
  الدراسية

١٠١  

ري تبعاً ملتغري املعلمات واملوجهات يف تفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيالفروق بني 
  املؤهل الدراسي

١٠٢  

  ١٠٢  يات املهنية لقيادة التغيري تبعاً ملتغري اخلربةافراد العينة يف تفعيل وجود الكفاالفروق بني 
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  الصفحة  اسم اجلدول

  ٦٨  املرحلة الدراسية ألفراد لعينة الدراسة
  ٦٩  ألفراد لعينة الدراسة نوع املؤهل
  ٧٠  ألفراد لعينة الدراسة اخلربة ىمستو
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  الصفحة  اسم اجلدول

  ١١٦  إدارة الدراسة منوذج من): ١(ملحق
  ١٢٤  ملحق اخلطابات): ٢(ملحق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١ 
 

      
  

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

  

 



٢ 
 

  :املقدمة
املبعوث رمحة للعاملني وعلى اله  األمنيدي على اهلاوالصالة والسالم ، احلمد هللا رب العاملني  

  .الدينوصحبه ومن تبع هداه ليوم 

اتمع  ألفرادالقطاعات التنموية واالستثمارية بالدولة حيث يقدم  أهمهو احد التعليم العام 
لالخنـراط يف احليـاة    )٢٠٠٨(م كما يذكر الزامـل  العلم واملعرفة والتدريب على مهارات تعده

  .١٥األعلى صاملراحل  مواصلة تعليمهم يف أوالعملية 

يف جمتمع واحـد جتمعهـم    أعضاء مأ أساسويعد التعليم العام تعليما موحدا للجميع على 
ويهتم هذا النوع من التعليم بالعمل على تنميـة شخصـية   ، وقيم وعادات وثقافة مشتركة  أهداف

كما يعمـل علـى   ،  اإلسالميةوقيم ومنهج العقيدة  مبادئ إطاراملتعلم التنمية الشاملة املتكاملة يف 
ى التواصل والتعليم الذايت واستخدام مهارات املتعلم املهارات الالزمة للحياة من القدرة عل إكساب
املعرفة الكافية يف خمتلف  إعطائه إىل إضافة، والقدرة على اكتساب العلوم احلديثة واملفيدة، التفكري 

وتنمية االجتاهات االجيابيـة لديـه وغـرس روح املواطنـة     ،  واإلنسانيةالعلوم والنظريات العلمية 
  .واإلسالميةنه وهويته العربية بدي واالعتزازواالنتماء الوطين 

وقد أولت اململكة العربية السعودية التعليم العام جل اهتمامها ورعايتها بدءا مـن انتشـار   
املزيد من املدارس يف خمتلف املراحل الدراسية وتزويدها باحتياجاا مـن املعلمـني والتجهيـزات    

ومن ابـزر اهتمامـات   ، ات الضخمة لذلكواملرافق املختلفة وإنتهاءاً خبطط التطوير ورصد امليزاني
-http://pal-tatweer.net/vb/archive/indx.php/t(اهللالدولة بالتعليم العام مشروع امللك عبد 

1098.html(   الذي يهدف إىل بناء معايري عاملية ملختلف جوانب العملية التعليمية وعناصرها كمـا
س مستوى اجلودة وتطوير خمتلف عناصر العمليـة  يهدف إىل تطوير نظام متكامل لتقومي التعليم وقيا

التعليمية من مناهج تعليمية وإعادة تأهيل للمعلمني واملعلمات ويئتـهم ألداء مهـامهم التربويـة    
والتعليمية مبا حيقق أهداف املناهج التعليمية املطورة وحتسني البيئة التعليمية وتأهيلها ويئتها إلدماج 

للمنهج ؛ لتكون بيئة الفصل واملدرسة بيئة حمفزة للتعلم من اجـل حتقيـق    التقنية والنموذج الرقمي
 واإلبداعيـة لتعزيز القدرات الذاتية واملهارية  باإلضافةهذا  .مستوى أعلى من التحصيل والتدريب

http://pal-tatweer.net/vb/archive/indx.php/t
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وتعميـق املفـاهيم   ،الرغبات النفسية لدى الطالب والطالبات  وإشباعوتنمية املواهب واهلوايات 
  .أنواعهاغري الصفية مبختلف  األنشطةية واالجتماعية من خالل الوطن والروابط

الدولة اهتمامها ذا التعليم من خالل مشـروعات وزارة التربيـة والتعلـيم     أولتكذلك 
، التربوي بكل منطقة من مناطق اململكة واإلشرافالتعليم  إداراتالتطويرية ومتابعتها هلا عن طريق 

  .الوطن ألبناءالتغيري وتنمية القدرات واملهارات  إلحداثوسيلة اهلامة وال األداةفالتعليم العام هو 

املدرسية اجلهة املسئولة عن تنفيذ خطط الدولـة لـوزارة التربيـة والتعلـيم      وتعد اإلدارة
ــق  ــتراتيجياا لتحقي ــدافواس ــة ويف ، املنشــودة  األه ــأيتاملقدم ــة  ي ــدير املدرس دور م

)http://ashamousata3limi.maghrebarabe.net/t3898-topic (ويتضح  يتجلى دوره حيث
ية والتعليمية مبدرسته من اجـل إحـداث   ومدى وعيه بأمهية انتهاج السبيل األفضل يف املسرية الترب

ال يقتصـر  املدير فدور  وعلى ذلك،واالرتقاء مبخرجاا التعليمية التطور املنشود يف خمتلف جوانبها
بل هو الصانع للثقافة املدرسية اليت تـأيت بـالتطوير    ملدرسية يد يف أحد اجلوانب اإحداث جتد على

وجتسد حقيقة كفاءته اإلدارية و القيادية ، فحرصه على خلق املناخ التعليمـي املناسـب واجلـو    
االجتماعي املدرسي القائم على الترابط بني مجيع أفراد الفاعلني التربويني و املتـدخلني يف العمليـة   

ء املثمر و ملا فيه خري اهلامة اليت تفعل فعلها يف حتفيز العاملني باملدرسة على العطا التربوية من العوامل
  .املدرسة

ويشكل اهتمام املدير بأداء املعلمني ومشاركتهم يف القرارات واالجتماع م واالستماع إىل 
احللـول    للمبـادرة واقتـراح  آرائهم ودراسة اقتراحام يف التطوير عنصرا هاما يف دفع العاملني

وحتد من فعاليتها، فاملدير يف حاجـة  ترض سبل املسرية التربوية ة لتاليف كافة املشاكل اليت تعحالناج
إىل تعزيز الثقة بينه وبني مجيع العاملني واختاذ أسلوب احلوار البناء والشفافية كوسيلة للتعامل معهم 

سهم يف مساعدته على استغالل وقتـه  من اجل إحداث التغيري املتوقع وابتغاء املنهج السليم الذي ي
بالصورة املثلى حبيث ال يستغرق معظم وقته يف العمليات اإلدارية على حساب مالحظة ما يدور يف 

عمة و موازيـة  داخل الفصول من تعليم و ما ينفذ من حمتوى املنهج املدرسي وما يقدم من برامج دا
  .ومشاريع تطويرية 

http://ashamousata3limi.maghrebarabe.net/t3898-topic
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 ١٨٥٥ارسات مدير املدرسة رصد الباحثون من خالهلـا  يف دراسة أعدت باخلارج بشأن ممو
إجراء عمل طوال عام دراسي تبني إن النصيب األكرب من هذه األعمال اليت يقوم ا املدير تـرتبط  
مبحادثة املعلمني واستشارة القائمني على املصادر وإقامة ورش العمل وتنمية املوارد املالية واستخدام 

لقصرية بينما مل ينل تطبيق الربنامج التربوي من قبل املـديرين املعنـيني   اهلاتف وعقد االجتماعات ا
مـدير  : ملديرين إىل ثالثة أنـواع سوى بعدد حمدود من النقاط و عرب هذه الدراسة صنف معدوها ا

مبادر، ووجدوا أن املدرسة اليت يديرها مدير مبادر هـي األكثـر    إداري و مدير مستجيب و مدير
افها، ومن هنا نتبني ضرورة أن حيرص مدير املدرسة علـى املبـادرة ويضـع يف    جناحا يف حتقيق أهد

اعتباره األولويات املدرسية وإدارة الوقت بطريقة تضمن حتقيق هذه األولويات ومبا خيـدم التغـيري   
  .منه املرجو

وتزداد خطورة دور مدير املدرسة اليوم نتيجة التحديات والتغريات السريعة الـيت تواجـه   
توافق مع متطلبات العصر وتوجهـات الدولـة   امل معها ملا يم وتستلزم مواجهتها وحسن التعالتعلي

  .املستقبلية هلذا النوع من التعليم

إن مواجهة التغريات املتسارعة يتطلب وجود قيادة للمدرسة لديها من املهارات والقدرات ما 
التكيف معهـا ولالنتقـال    )م ١٩٩٥(لتحقيق كما يشري عامر  إداراميكنها من استيعاا وحسن 
ـ جمتمع القرن احلادي والعشرين التعايش الفاعـل ف  إىلباملؤسسات التعليمية بقوة  ابة ه واالسـتج ي

  .١٢ملتطلباته وحتدياته وتقنياته ص

إىل قيادة التغيري يتطلب وجود ) م ٢٠٠٤(دارة التعليمية كما تذكر مؤمتن إن التحول من اإل
يري املدارس حىت يستطيعون ممارسة أدوارهم والنجاح يف حتقيق غايات جمموعة من املهارات لدى مد

علـى   ااملدرسة وهذه املهارات ميكن أن تطور ويتم حتسينها لدى املدراء حبيث يستطيعون أن يركزو
ع اآلخرين وصـنع القـرارات الفعالـة    أساليب التواصل موير رؤية مشتركة للمدارس وبناء وتط

  .٥٩ص

الية للتعرف على درجة توافر الكفايات املهنية الالزمة لقيادة التغـيري  لذا تسعى الدراسة احل
  .لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي مبدينة مكة املكرمة
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  :مشكلة الدراسة

وكما جاء يف خطة التنميـة  من بعض املشكالت يعاين التعليم العام باململكة العربية السعودية 
هي دون طموح القـائمني   إذ أزمةمدارسنا يف  أنرات اليت تدل على الثامنة هناك العديد من املؤش

ــا ــن ، )http://www.almarefh.org/news.php?ction=show&id=4378(عليه وتقتصــر ع
وتعجز عن . ومل تستطع التكيف مع مستجدات العصر ومتطلباته وحتدياته .منهاتوقعات املستفيدين 

 أعمـق لذلك حنن حباجة لفهم . ب مكانا غري مرغوبالطال أكثرويعتربها  ،مشكالاحل كثري من 
لتلـك   وإبداعيـة لطرح حلول جديـدة   أكثروحباجة ، لنظامنا التعليمي وللمشكالت اليت تواجهه

تسـتمر يف   أندورها قبل عشرين سنة من غري املـرجح   تأديةفاملدارس اليت جنحت يف  .املشكالت
ري تتغ أنشاكله تتعقد وبالتايل جيب تغري ومعصر يفال، اليت كانت تسري عليه  األسلوبجناحها بنفس 

فلقـد اسـتجد الكـثري يف    ،  ويتغري الفكر واملفاهيم اليت تسريها، تتغري رؤيتنا لدروها  أو، املدرسة
تتجـاوب   أنوهذا يتوجب ، التربوية ويف نواح كثرية من اتمع  واإلدارةجماالت التربية والتعليم 

العمل بنفس الطريقة سيؤدي حتما للنتيجـة   أداءتكرار  إن. به  تتأثر نأومن املنطقي ، معه املدرسة 
بل البد من تغـري  ، ومن غري احلكمة االستمرار يف هذه احللقة إن أردنا الوصول لنتائج خمتلفة. ذاا 

  .العمل أو تغيري أسلوب أدائه

انه مـع مـرور    إال يم اهتماما كبريا من الدولة يف نواح عدةلسابقا فقد نال التع وكما ذكر
مثل تدين حتصيل الطالب حبصول نسبة كـبرية  ، تظهر مشكالت يف النظام التعليمي  بدأتالوقت 

للعـام   األولتقرير حالة التعليم السنوي ( كما يشري ، منهم على تقديرات منخفضة يف بعض املواد 
بوادر مـن  وبدرت ، ) ١٤٢٧، التربوي  لإلشرافالعامة  اإلدارة) (  ١٤٢٧/ ١٤٢٦الدراسي 

بيـة  قصور وخلل يف ذلك النظام عن مواكبة املستجدات وتلبية االحتياجات التنموية يف اململكة العر
  :مشكالت النظام التعليمي يف النقاط التالية  أهموميكن تلخيص ، السعودية ويف العامل 

العريضـة  ومبينة على إطار نظري واضح ما عدا اخلطـوط  : عدم وجود رؤية حمددة للتعليم : أوال
مثال ذلك على مستوى التعليم االبتدائي جاء ) سياسة التعليم( والسياسات العامة الواردة يف 

نظام التقومي املستمر مث مت تطبيقه يف املرحلة العليا من التعليم االبتدائي لكنه مل يسـتفد مـن   
اخلاصة كذلك طرح مشروح دمج ذوي االحتياجات ، تقومي جتربة تطبيقه يف الصفوف األولية

http://www.almarefh.org/news.php?ction=show&id=4378
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إال انه بدا التوقف عـن هـذا   ) ه١٤٢٩، وزارة التربية والتعليم ( ه ١٤١١يف التعليم عام 
  .التوجه يف السنوات األخرية

هناك ضعف واضح لدى كثري من املعلمني يف اجلانـب العلمـي    أنني حيث متدين تأهيل املعل: ثانيا
الـذي طبـق يف العـام    وقد كشف عن هذا الضعف اختبار الكفايات ، واجلانب التربوي 

من % ٤٠ه للمعلمني اجلدد حيث مل جيتز االختبار باحلصول على ١٤٢٤/١٤٢٥الدراسي 
تدين املستوى ال يقتصر علـى املعلمـني    أنكما ، من املتقدمني لالختبار% ٢٧ إالالدرجة 

مـن تقـارير املشـرفني     وكثريكما تشري الدراسات ، القدامىاملعلمني  إىلاجلدد بل يتعداه 
وبعدهم عن ، ينعكس هذا يف تركيز املعلمني على استخدام طرق التدريس التقليدية.ربوينيالت

ويشري تقريـر حالـة   ) ه١٤٢٦، املطريي ،ه١٤٢٧، بدر( ريس يف التد اإلبداعية األساليب
نسبة املعلمني الـذين   أن إىل) ه١٤٢٧، التربوي لإلشرافالعامة  اإلدارة( التعليم السنوي 

  .فقط من املعلمني%  ٥هم  أيام ١٠ إىل ٣ج التدريب القصرية من من برام ااستفادو

نتيجة للزيادة املتسارعة يف النمو السكاين والتوسع اجلغرايف ونقص التخطـيط  : املبىن املدرسي: ثالثا
مع ، اضطرت الوزارة يف العقود املتأخرة إىل استئجار مبان سكنية واختاذها مدارس ، املسبق 

وكذلك عـدم  ، لواضح يف املرافق التربوية من مالعب وصاالت وحنوهاما فيها من النقص ا
 إفشـال يف  أسهموهذا ما  ) .ه١٤٣٠، الطباش ( مناسبة فصوهلا وجتهيزاا لألداء التربوي 

النمـو   أنشطة أومستوى املدرسة  أوالتربوية سواء على مستوى الطالب  األنشطةكثري من 
وتشـري بعـض   . ازدحام الطالب بالفصـول   إىل أدت تلك املباين أنكما  .للمعلمني املهين

  ).١٤٣٠ ،واجلديداملقرن ( النصف  إىلقد تصل  املستأجرة املدارسنسبة  إىلالدراسات 

عدد الطالب يف الفصول فبالرغم من أن النسب اإلمجالية لعدد الطالب يف الفصول ونسـبة  : رابعا
، طالبـا  ٢٥طالب يف الفصـول  حيث بلغ متوسط عدد ال، عدد الطالب للمعلمني متدنية 
إال أن ، ) ه١٤٢٩، وزارة التربيـة  ( علم لكل عشرة طالب مونسبة عدد الطالب للمعلمني 

، كثريا من املدارس خاصة الثانوية داخل املدن تعاين من ارتفاع أعداد الطالب داخل الفصول
التدريس وهذا جيعل من العسري على املعلمني استخدام طرق ، وكذلك صغر حجم الفصول 

  ).ه١٤٣٠،  عبد الكرمي( احلديثة 
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البريوقراطـي   اإلدارياملدرسة الطـابع   إدارةحيث يغلب على  :للمدرسة اإلداريالنظام : خامسا
. اليومية الروتينيـة للمدرسـة   األمورسيري على ت األحيانالذي يقتصر يف كثري من  ،الرتيب

معلمـا   إعادتهوبالتايل  ،النظامملخالفة مهددا دائما باحملاسبة  املدرسةوهذا الوضع جعل مدير 
  .كما كان

سواء على املسـتوى  ، ألهدافهمدى حتقيق النظام التعليمي  ملعرفةعدم وجود آلية واضحة : سادسا
فال يوجد اختبارات مقننة معتمده ميكن من خالهلا احلكـم   .اتمععلى مستوى  أواملدرسي 

للتعرف على املستوى  أخرىخارجية مع دول  قياسيهوال توجد عمليات ،  املدارس أداءعلى 
تدين مسـتوى الطـالب املتفـوقني     إىلالفعلي لطالب املدارس السعودية بل هناك ما يشري 

متروكـا   أمـرا بالتايل صار احلكم على مستوى املدارس .  األخرىمبقارنتهم بطالب الدول 
ا ال تعكس املستوى احلقيقي واىل درجة االختبارات اليت غالب أواالنطباعات  إىلبدرجة كبرية 

علـى   تأثريهوجود ضعف يف خمرجات التعليم العام انعكس ل بالتايل نتيجة، لتحصيل الطالب
ذل الكـثري  ها تبالنظام ملؤسسات التعليم العايل وجعل إرباك إىلمدخالت التعليم العايل وأدى 

 أوضحمعات السعودية من اجلهود ملعاجلة هذا الوضع ولعل ظهور السنة التحضريية بنظام اجلا
كما وقد بذلت وزارة التربية والتعليم جهودا كثرية يف معاجلـة مشـكالت   .مثال على ذلك

بإنشاء جلنـة عليـا   )٤(وقضايا التعليم العام ومن أهم هذه اجلهود إقرار وزير التربية والتعليم
 جتويـد  للجودة الشاملة يف الوزارة لدعم عمليات تطبيق اجلودة ونشر ثقافتها وصـوال إىل 

وحيث أن حتقيق اجلودة يرتكز يف املقام األول على وجود ، خمرجات منظومة العمل التربوي 
قيادة للتغيري والسيما مبدارس التعليم العام تكون قادرة على التأثري وتوجيه العاملني باملدرسة 

  .باجتاه جتويد خمرجات العملية التعليمية والنظام املدرسي
 اإلداريـة جوهر عملية التنميـة  )  ٢٠٠٤،مؤمتن(التغيري كما تذكرة وتعد القدرة على قياد

 األهـداف حتقيـق   إىلفقيادة التغيري تعين قيادة اجلهد املخطط واملنظم للوصول  ،املختلفة  بإبعادها
تقنيـة  املاديـة وال  واإلمكاناتاملنشودة للتغيري من خالل التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية 

  .٥٨سة التعليمية صاملتاحة للمؤس
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قيادة التغيري باجتاه اجلودة والتحسني والتطوير باملدرسـة يتطلـب تـوافر كفايـات      أنغري 
على  لإلجابةوقدرات تؤهل مدير املدرسة للقيام ذا الدور اهلام واحليوي لذا تسعى الدراسة احلالية 

  :ةالتالي االسئلة

ري لدى مديرات مدارس التعليم العـام احلكـومي   لقيادة التغي ى توافر الكفايات املهنيةما مد  / ١
  ؟ وجهة نظر املشرفات اإلداريات ومعلمات هذه املدارس كرمة منمبدينة مكة امل

ما املقومات املطلوبة لتفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري لـدى مـديرات مـدارس      / ٢
ومعلمات هذه  اإلدارياتت شرفارمة من وجهة نظر املالتعليم العام احلكومي مبدينة مكة املك

 ؟املدارس

الدراسة يف حتديد مـدى وجـود    بني استجابات جمتمع إحصائيةداللة  ذاتهل توجد فروق   / ٣
 ،املؤهـل العلمـي   ،لوظيفياملسمى ا(الكفايات املهنية الالزمة لقيادة التغيري تبعا للمتغريات 

  ؟)مدة اخلربة ،ةياملرحلة الدراس

الدراسـة يف حتديـد املقومـات    بني استجابات جمتمع  إحصائيةداللة  ذاتهل توجد فروق   / ٤
املسـمى  (ريات املطلوبة لتفعيل وجود الكفايات املهنية الالزمة لقيادة التغـيري تبعـا للمـتغ   

  ؟ )مدة اخلربة، ةياملرحلة الدراس ،املؤهل العلمي،الوظيفي

  -:أمهية الدراسة
  :جانبنييتها من تستمد هذه الدراسة أمه  

  :وتشمل إجرائهامربرات : األولانب اجل

العام وتتطلب  حجم التحديات والتغيريات اخلارجية واملشكالت الداخلية اليت تواجه التعليم  / أ 
وهناك العديـد مـن   ، قيادات قادرة على حتقيقها ملتزمة بدعمها ومسانداملواجهتها وجود 

هلا دور يف توسيع مـدى البحـث    وكانتتناول جمال قيادة التغيري  اليت دراساتالو حباثاأل
معرفة املزيد من العوامل واملتغريات اخلاصة لزيـادة الفهـم لـه    والعلمي يف هذا املوضوع 

 .بفعاليةوالتمكني يف تطبيقه 
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الـيت   – د إمكانيات البحـث ويف حد –والدراسات باململكة العربية السعودية  األحباثقلة   / ب
تكون هـذه   أنيادة التغيري مبدراس التعليم العام لذا يؤمل تناولت الكفايات املهنية املطلوبة لق

 .املدرسية  لإلدارةللمعرفة يف هذا اجلانب اهلام واحليوي  وإثراءجديدة  إضافةالدراسة 

  :التطبيقية لنتائج الدراسة األمهية: اجلانب الثاين

التربوي  واإلشراف التعليم إدارةيف  املسؤولنيتسهم نتائج الدراسة احلالية يف تزويد  أنيؤمل   - أ
ذلك من حبيث ميكن  املدارسباملناطق مبدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات 

مديرات مدارس التعليم العام مبدينة مكة املكرمة واختاذ  أوضاعالقوة واخللل يف  أوجهحتديد 
 .التحتية الالزمة لعالجها والوقاية منها اإلجراءات

تائج الدراسة لتحديد املقومات الالزمة لتفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة تقود ن أنيؤمل    - ب
التنفيذية اليت تكفل  واإلجراءاتمما يسهم يف وضع اخلطط ،  املدارسمديرات  اخلاصةالتغيري 

 .حتقيق هذه املقومات على ارض الواقع مبدراس التعليم العام

وكفايات التغيري املطلوبة فـيهن   بأمهيةملدارس تزود نتائج الدراسة مديرات ا أن املأمولمن    - ج
التدريبيـة   احتياجـان بفعالية مما يساعدهن على حتديـد   أدوارهنواليت متكنهن من ممارسة 

  .والتطويرية

  :أهداف الدراسة
  :دف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي

ـ / ١ دارس التعلـيم العـام   التعرف على مدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات م
  .احلكومي مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر عينة الدراسة 

لقيادة التغـيري لـدى مـديرات      الكفايات املهنية لى املقومات املطلوبة لتفعيل وجودالتعرف ع/ ٢
 .مدراس التعليم العام احلكومي من وجهة نظر عينة الدراسة

 حتديـد يف استجابات عينة الدراسة  بني إحصائيةة كانت هناك فروق ذات دالل إنالتعرف عما / ٣
املسـمى  ( تعزى لكل من لدى مديرات املدارس لقيادة التغيري  الالزمةالكفايات املهنية  مدى وجود
 ). مدة اخلربة – املرحلة الدراسية  –  املؤهل العلمي -الوظيفي
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 حتديـد يف ت عينة الدراسة استجابا بنيالتعرف عما إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية / ٤
تعزى لكل من لدى مديرات املدارس الكفايات املهنية لقيادة التغيري  املطلوبة لتفعيل وجود املقومات

  ). مدة اخلربة – املرحلة الدراسية -املؤهل العلمي  – املسمى الوظيفي ( 

  :حدود الدراسة
  -:ما يليوأخرى مكانية وزمانية ك ،هذه الدراسة حبدود موضوعية تحتدد  

  :احلدود املوضوعية
 الكفايات املهنية الالزمة لقيادة التغيري لدى مديرات التعليم العـام تتناول هذه الدراسة درجة توافر 

  .واملقومات املطلوبة لتفعيل وجود هذه الكفايات املهنية لديهن مبدينة مكة املكرمة

 : احلدود املكانية
علمـات  امل على عينة عشوائية مـن  نطقة الغربيةملكرمة باملة امدينة مك امليدانية يفمت إجراء الدراسة 

 .مبكاتب التربية والتعليم مبكة املكرمة لمشرفات االدارياتفة الاكو احلكوميدارس التعليم العام مب

 : احلدود الزمانية
  .هـ١٤٣٢/ ١٤٣١لعام  ل الفصل الدراسي الثاينخال مت إجراء هذه الدراسة 

  :مصطلحات الدراسة
  :الكفايات املهنية )  ١(

وتؤهـل صـاحبها   ، تربوي املهارات اليت تتصل بالعمل ال:"بأا) م١٩٨١،سليمان (عرفها 
  .٣٦١ص  "بنجاح

اقها مـن ادوار  االجتاهات اليت ميكن اشتق، جمموعة املعارف :" بأا)م١٩٨٧،الناقة(وعرفها 
  .٦٤ص "الفرد املتعددة

ملمارسـة   واليت يؤهلـها اليت متارسها  يرة املدرسة ات لدى مدجمموعة املهار: تعريفها إجرائياً
والتنظيمية والتعليمية باجتاه اجلودة والتطوير املستمر مبـا   اإلداريةاملدرسة  أوضاعيف تغيري  أدوارها

  .املنشودة من املدرسة األهدافحيقق 
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  :قيادة التغيري )٢(

ى إعادة النظر يف الرؤية القيادة اليت تساعد عل" بأاقيادة التغيري ) ١٩٨٥، Roberts(يعرف 
املتعلقة باألفراد ومهمام وأدوارهم وتعمل على حتديد التزامهم وتسعى إلعادة بناء النظم والقواعد 

   .١٠٢٤ص "العامة اليت تسهم يف حتقيق غايام

بالعاملني  التأثريو مهارة مديرة املدرسة يف القيادة وقدرا على ممارستها :بأا إجرائياوتعرف 
املنشودة منها حنو تغيري أفضـل   األهدافوحتركيهم حنو رؤيته املستقبلية ومبا حيقق  وإهلامهمدرسة بامل

  .وأهداف أمسى للتعليم مبا يكفل مستوى تربوي وتعليمي لطالبنا

  :مدير املدرسة  ) ٣( 

 ،الشخص املكلف من وزارة التربيـة والتعلـيم  " :مدير املدرسة بأنه) م١٩٩٣ ( علي عرف
حبيث جيعل  ،لك اخلصائص الفنية واإلدارية واإلنسانية بإدارة كل ما يتعلق  بأمور املدرسةوالذي ميت

مـن أجـل حتقيـق     ؛مجيع العاملني ينجزون أعماهلم حتت قيادته مبستوى عالٍ من الدقة والكفـاءة 
  .١٢ص "األهداف التربوية للمدرسة
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  يف املؤسسات التعليمية الكفايات املهنية :املبحث األول
  :متهيد

العـاملني   تتميز به مديرات املدارس قبـل غريهـم مـن    أنما جيب  أهمتعترب الكفايات من 
كلما كانت مديرة املدرسـة متصـفة   و، ر الكفايات لديهم يكون عطائهم فعلى مقدار توف باملدرسة

وسوف جيري احلديث من خالل هـذا  ، املعلمات  اجيابيا يف سلوك تأثريهابالكفايات املختلفة كان 
  :املبحث عما يلي 

  :مفهوم الكفايات

توقف على كفاءة مديرة املدرسة وهذا يدل على انه البـد  ين فان جناحه أي تطور مهما يك إن
الالزمة حىت تستطيع القيام بعملية التغيري ولتكون قادرة  األساسيةوان متتلك جمموعة من الكفايات 

  .وتنفيذا وتقوميا  ختطيطااركة يف التطوير والتجديد على املش

استغىن به عـن  ، من كفاه الشيء كفاية "  بأا)  هـ١٣٩٢( يف املعجم الوسيط  عرفتوقد 
 والكفء هو القوي القادر على تصـريف العمـل   ، والكفاءة يف القوة والشرف، غريه فهو كاف

  .٧٩١ء صأكفاومجعه 

واملمارسني  األكادميينيمصطلح الكفاية يستخدم من قبل  أن) هـ ١٤١٦ (فلمبان ذكر تو  
ارية وقياس نسـبة جناحهـا أو   بصفته معياراً أساسياً لتقومي أداء التنظيمات اإلد -على حد سواء –

  .١٩١ص  فشلها

القيام بعمل شـيء مـا بكفـاءة     القدرة على" الكفاية بأا )م١٩٨٣ ( مرعي يعرفكما   
  .٦٣ص "داءوفعالية ومبستوى معني من األ

أن الكفاية هي القدرة على أداء سلوك معني يشمل جمموعة  من ) م ١٩٩١( خبش  وترى   
مباشراً مبجال معني، وتؤدي إىل مستوى معني من  اتصاالاملعارف واملهارات واالجتاهات اليت تتصل 

  . ١٨ص اإلتقان الذي يضمن حتقيق األهداف احملددة سلفاً بشكل جيد
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جمموعـة املعـارف    بأـا  الكفاية) م ١٩٨٢ ( Houston & howsamويعرف كل من   
جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات اليت ميكن  أاكالقدرة على العمل كما ، والقدرات املطلوبة 

  .٣ص املتعددةاشتقاقها من ادوار الفرد 

مهنة من املهن  اليت تتطلبها باألعمالالقدرة على القيام "  بأا) م ١٩٧٩ (كما يعرفها زيدان 
  .٣٣٩ص "اليت تتطلبها وظيفة من الوظائف األعمالالقدرة على ممارسة  أا أو، 

العمل احملدد الـذي يقـوم بـه    " مبعىن ) م١٩٨٤(Webster جاءت كلمة الكفاية يف قاموس
  .١٤٥ص"الشخص الكفء الناجح

 أومن صور العمـل   توفري يف الوقت واملال يف أي صورة"  بأا) م ١٩٨٩ (ويعرفها الشربيين 
  .٩ص"اإلنتاج

تتوفر لـدى   أناملعلومات واخلربات واملهارات اليت ينبغي "  بأا) م١٩٩٦ (ويعرفها النجادي 
والعمل على التكامل بني هـذه  ، مدير املدرسة ليكون قادرا على معاجل النواحي التربوية والتطبيقية 

  .١١٥ص "املرجوة األهداف إىلاجلوانب للوصول 

  .١٤ص "املبين على املعلومات واملهارات واالجتاهات األداء"  بأا) م١٩٧٩(إمساعيل  ويعرفها

  .٥٥ص "واملمارسة األداءالقدرة على "  بأا) م١٩٨٩( ويعرفها علي 

 بـاألمر قـام   إذا:كفايةبان اصل كلمة كفاية من كفى يكفي ) هـ١٣٧٥(منظور ابن ويذكر 
  .٢٢٥ص بشكل صحيح

 بـاألمر مصطلح كفاية يف اللغة من كفى كفاية أي قـام   إن) ه١٤١٤(كما يعرف ابن منظور 
  .٣٢ص فكفانيه وكفى كفاية فهو كاف أمرويقال استكفيته 

  -:الكفاءة والكفايةالفرق بني 
خلط كبري بني مفهوم الكفاية ومفهوم الكفاءة وعادة يعتقد أـا كلمتـان   ما حيدث  غالباً  
كمـا   والتناظر،عين التعادل ة لغويا تفكلمة الكفاء.متاماًاملعىن ان ن، بينما الواقع أما خمتلفتمترادفتا

  ". ٣ :آيةاإلخالص، ) "ومل يكن له كفواً أحد(جاء يف قوله تعاىل 
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أما الكفاية ففعلها كفى يكفي كفاية  تصريفه،القدرة عليه وحسن والعمل ا  والكفاءة يقصد
ó3 öNs9urr& É#õ3tÉ y7În/tç(ا أشار تعاىل كم واالمتياز،أي استغىن به عن غريه وتعين التفوق  Î/ ¼ çm̄R r& 4í n?tã 

Èe@ ä. &ä óÓx« îâã Ík y(  فصلت)فالكفاية هنا تعين أن ربك قد بني هلم ما فيه الكفاية من الداللة  .)٥٣
  .بالتفوق فيه وامتازخلق اهللا أبدعه سبحانه ال على توحيده، فكم

أما  Efficiencyباللغة اإلجنليزية  ءةكفاأنه يطلق على مصطلح ال ) هـ١٤١٦(فلمبان وتذكر
  .٦٧ص  competenceمصطلح الكفاية فيطلق عليه 

لدى األكادمييني واملمارسني يف حقل اإلدارة أا معيار أساسي لتقـومي أداء   عينتلكفاية ولكن ا
شـيء  كما أن الكفاية معناها واسع ، ألا عمل التنظيمات اإلدارية وقياس نسبة جناحها أو فشلها، 

من األشياء أو ممارسة شيء من األشياء ، يف ظل كفايات متعددة ، فالكفاية أوسع مبفهومهـا مـن   
والتجهيزات، ومن ناحية أخـرى مرتبطـة    رتبطة بالنواحي املادية والبشريةالكفاءة ألا من ناحية م

مارسة ، فاملدير الـذي  بامل ارتباطهابالفهم السليم واإلدراك التام لطبيعة العملية التربوية، فضالً عن 
حيقق كفاءته وفعاليته وهو ما يتفق على أن الكفاية اإلدارية تعين س الكفايات املتعددة يف مدرسته ميار

  .ريق حسن إدارة السلطة التنفيذية طمدى حتقق النتائج املرضية عن 

ـا  فتعرف الكفـاءة بأ ، إىل الفرق بني مفهومي الكفاية والكفاءة ) ه١٤١٦(لمبان فوتشري 
يف حني أن الكفاية معناها أوسع من ذلك فهي ممارسة ، القدرة واالستعداد الشخصي للعمل بإتقان 

فهـي  ، عمل من األعمال يف ظل مهارات متعددة والكفاية أوسع وامشل من الكفاءة من جوانـب 
بيعـة  ومرتبطة بالفهم السليم واإلدراك التـام لط ، مرتبطة باإلمكانات املادية والبشرية من جانب 

  .٢٦-٢٥ة ص وفوق ذلك كله مرتبطة باملمارس، العملية التربوية من جانب أخر

للموارد املتاحة أي  اإلدارةالكفاءة تعرب عن مستوى استغالل  إن)م ٢٠٠١( ويشري هجرسي 
  .درجة ممكنة  ألقصىللموارد املتاحة للمنظمة  األنسبترتبط باالستغالل  أا

  :مفهوم الكفايات املهنية
من املفاهيم احلديثـة يف جمـال   يعترب  مفهوم الكفايات  نبأ)  م١٩٩١( ربنا اهلدهودخيكما 

التربية حيث أشري إىل أن التربويني األمريكيني تناولوا هذا املفهوم عندما ظهر االهتمـام بالصـفات   
يعـرف   واملهارات األساسية ألداء املديرين يف أعماهلم التربوية، ومن هنا ظهر يف أدبيات التربية ما
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حـديثاً يف   اجتاهـا بكفايات مدير املدرسة وبناء عليه فإن مدخل الكفايات املهنية ملدير املدرسة ميثل 
  .١٤٨ص تقييم األداء وجناح العمل

يتم اجناز العمل املهين مـن خـالل    أنالكفاية املهنية تعين  إن) م ١٩٩٣( دعبد اجلواويرى 
وهذا ، نظري حيدد متطلبات املهنة  إطار إىلمستندة  ءاألدااكتساب املهارة يف  أساسهاممارسة جيدة 

املعلومات واملهـارات واالجتاهـات    :جيعل مفهوم الكفاية املهنية مفهوما شامال ملكونات ثالثة هي 
  .٥٦-٥٥ص

ربـوي  املهارات اليت تتصـل بالعمـل الت  "  بأاالكفايات املهنية ) ه ١٤١٧(وتعرف النعيم 
  .١٨ص " نجاحب وتؤهل صاحبها ملمارسة عمله

، واملهارات ، املعلومات  :فيحدد ثالثة مكونات للكفاية املهنية هي) م ١٩٨٤ ( Short  أما
  .٢٠٣ابلة للقياس يف ضوء مفاهيم معينة صق أدائيةسلوكية  أفعال إىلحيث تترجم ، واالجتاهات 

، ملعرفـة  والتمكن من ا، الكفاية كسلوك : مفاهيم هي  بأربعةويربط شورت الكفاية املهنية 
  .للكفاية املهنية  أساساوجيعل تلك املفاهيم ، السمات  أساسوالكفاية على ، ودرجة املقدرة 

 أداءالكفاية كمؤشر علـى   أمهيةولعل العرض السابق لتعريفات الكفاية والكفاية املهنية يبني 
ت واالجتاهـات  كمل يدل على اشتمال الكفاية املهنية على املعارف واملهـارا ، املديرين ومتايزهم 

هي من  إمناذلك تلك الكفايات املهنية اليت قد ميارسها املديرون  إىليضاف  اإلدارياملتعلقة بالعمل 
حينما قرنت جنـاح  ) م٢٠٠٠ (اخلطيب  إليه أشارتوهذا ما . وجناحهم يقوم عليها صميم مهامهم

ات واليت بـدورها تنمـي   باملهارات املكتسبة والنامية واخلربات والتجارب واملمارس اإلدارةرجل 
  .٨٥باستمرار صمهاراته 

  :أنواع الكفايات 
أكادمييني وتربـويني  ذوي خصـائص    مدراء يف التعليم يتطلب توفري رييإن تطبيق إدارة التغ

جديدة وقادرين على االبتكار والتجديد بعيداً عن اخلوف  والتردد ولديهم خربات تربوية ومهنيـة  
القات اإلنسانية ولديهم سلوكيات مميزة وثقافة متكنهم من اسـتيعاب  وقادرين على تبين مفهوم الع

  .املفاهيم والثقافات اجلديدة وتطويعها خلدمة جمتمعهم
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أحد املدخالت األساسية يف التعليم، وعليـه البـد أن    مدير املدرسة ومن منطلق النظم يعد
  . هداف املطلوبة منهيتمتع بكفايات ضرورية ملمارسة عمله وحتقيق األ

) م ١٩٨٩(فقد ذكر جرادات، ما يذكر البعض عدة تقسيمات حسب  إىلم الكفايات وتقس
  :جمموعة من الكفايات الالزمة ملدير املدرسة  وهي 

وكفايـات  ، والكفايات اإلنسانية وكفايات التدريب وتنمية العـاملني  ، كفايات التخطيط 
وكفايـات  ، والكفايات الفنية اإلشرافية ، وكفايات  اختاذ القرارات ، التوجيه واإلرشاد التربوي 

  .٧٧-٧٥يةصالتقومي وكفايات الشئون اإلدار

كفايات مدير املدرسة إىل ثالثة جماالت واعترب بعض عمليات ) م١٩٨٠(وقد قسم ماكجوين
  : اإلدارة كفايات هي

  .التقومي ، التنسيق ، االتصال ، التنظيم ، التخطيط : كفايات االجناز وتشمل  §

املشاركة والدافعيـة  ، ي تعزيز التطور املهين اجلماع: افظة على اجلماعة وتشمل كفايات احمل §
 .اجلماعية

 .١٥٣ص ذ وتقومي التغيريتنفي، أساسيات التغيري : كفايات التغيري وتشمل  §

كفايـة رئيسـة     ١٢قائمة من الكفايات ملديري املدرسة مشلت ) م١٩٩٦(وذكرت الشبول 
، كفايـات فنيـة   ، كفايات االتصال والتفاعـل  :ات الفرعية وهيوتتبع كل منها عدد من الكفاي
كفايـات التقـومي   ، كفايات تطوير املنـاهج ،كفايات التربية املستمرة، كفايات التخطيط الدراسي

كفايـات  ،كفايـات العالقـات  اإلنسـانية   ،كفايات التوجيه واإلرشاد،كفايات التغيري والتطوير ،
  .١٩كفايات العمل مع اجلماعة ص، علمنيكفايات تنمية امل، العالقات العامة

  : كفايات هي ٨ إىلكفايات مدير املدرسة ) م١٩٩٦(بينما يصنف مياس

واتمع  األمور أولياءكفايات العالقات مع ،املعلمني شئؤن إدارةكفايات ،كفايات التخطيط
كفايـات  ،عة القـرار يات صناكفا،الوقت إدارةكفايات ،واملاديةاملوارد املالية  إدارةكفايات ،احمللي

  .٢٢التقومي ص

  :جماالت هي ٦ إىلفقد قسم الكفايات املهنية ملدير املدرسة الثانوية )م١٩٨٥(صالح أما
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 األعمـال  لوجمـا ، مهنيـا  موتنميته، العمل مع املعلمني لجما، التقومي لجما، جمال التخطيط
  .٢٥ص احملليالعمل مع اتمع  لجما، العمل مع الطلبة لجما، والكتابية اإلدارية

جمـاالت  ٦ إىل سمت كفايات مـدير املدرسـة املهنيـة    ق) م١٩٩٤(اخلطيب  أنيف حني 
تطـوير املنـهج والنشـاط    ،الطـالب  إدارة،واملوارد املالية األفراد إدارة، الدميقراطية اإلدارة:هي

  .املتابعة والتقومي،عالقة املدرسة باتمع،املرافق

 ٣املهنية الالزمة ملديري مدارس التعليم العام إىل  فقد قسم الكفايات) م١٩٩٩(أما الشمري
  :جماالت هي

  .٣جمال العالقات اإلنسانية ص،الفين اال،اال اإلداري

  :كما يلي) ٢٠٠٢(يصنفها اخلضريي و

حتقيق أهدافه وأهداف املؤسسـة التربويـة    دف وهي مسات أساسية -:كفايات شخصية  -١
  : واتمع بسهولة مثل

القدرة على االبتكار والتجديد  -القدوة احلسنة -حتمل املسئولية –نفسي والعاطفي االتزان ال  
مزاولة البحـث   -سعة اإلطالع باملعرفة والتكنولوجيا املادية والتكنولوجية –وتقبل األفكار 

 .العلمي، باإلضافة للعديد من الصفات اليت تتعلق مبظهره وغريه

 -:وتشمل) فنية(كفايات مهنية  -٢

تشخيص  –القدرة على اختاذ القرارات بأسلوب علمي  –على التخطيط والتحليل  القدرة  
 احلوار واملناقشة واإلقناع – لقدرة على التفسري–عديدة اخللل ومواقع الضعف وإجياد طرق ا

 –توليد اجتاهات إجيابية لدى العاملني حنو العمل  –تنظيم األفكار واحلقائق واملفاهيم بدقة  –
القدرة على استخدام اإلنترنت  للحصول على  –جيه التعلم حنو خدمة اتمع القدرة على تو

األحباث واملعلومات اجلديدة، باإلضافة إىل امتالك مهارات فنية مثل إدارة احللقات واللقاءات 
برباعة ،والقدرة على نقد املقررات الدراسية بفعالية مع حتليل جوانب القوة والضعف يف هذه 

تطويرها وتقوميها بشكل سليم، القدرة على تزويد العاملني بتغذية راجعة عـن  املقررات بعد 
  .دائهم ، القدرة على تصميم وإعداد اختبارات ذات مواصفات علمية سليمة

 -:وتشمل كفايات أكادميية -٣
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إدراك العالقـات   –اإلطالع على كل ما هو جديد يف املعرفة  –يه خربة واسعة لد أن يكون
املشاركة يف بـرامج   – أحباث ودراسات عديدة  اإلطالع على -يمية املختلفةبني املواد التعل

القدرة على عمل أحباث علمية تطبيقية خلدمة املؤسسـة   –علمية ومؤمترات للبحث العلمي 
 .التربوية واتمع

 :وتشمل: كفايات ثقافية -٤

نشـورات الصـحفية   متابعة امل –املشاركة يف الندوات الثقافية  –اإلطالع على مشاكل البيئة 
متابعة الربامج الثقافيـة املعروضـة يف    -االهتمام باألحداث احمللية والعاملية –واالت املختلفة 

لديـه إطـالع علـى ثقافـات      –لديه معرفة بالعقيدة والتراث اإلسالمي  –وسائل اإلعالم 
  .٩٥صوحديثاً  وحضارات خمتلفة قدمياً

 :) ٢٠٠٢(اخلضريي ويضيف 

 -:وتتضمن كفايات إدارية -٥

لعمليات اإلدارية كالتخطيط والتنظيم والرقابة واإلشراف واالتصال والتواصـل  ى االقدرة عل
كالدميقراطية وما يتبعهـا مـن عمليـات    . بطريق سليمة تراعي احلداثة يف األسلوب القيادي

دام التفويض، واستخدام مناذج حديثة يف القيادة كاإلدارة باألهداف واإلدارة بالنتائج، واسـتخ 
العصف الذهين وغريها من األساليب اليت ثبت جناحها حملياً وعاملياً، وما يترتب عليها من إقامة 

التعـاون   -التشجيع على حرية الـرأي  -احترام وتقدير شعور العاملني: عالقات إنسانية مثل
 -االهتمام مبشاكل العاملني والطالب وأحـواهلم  -وإقامة عالقات حسنة مع الطالب والعاملني

كسـب ثقـة    -إشاعة جو من الثقافة واالحترام بني العـاملني  -املرونة وعدم احلدة يف املعاملة
  .١٠١ص اإلدارة العليا واإلداريني والزمالء

 ):م ٢٠٠٤(الصفار ويضيف 

 -:كفايات إدارة التغيري  -٦

إن املشرفني  األكادمييني هم جزء من نظام إداري تربوي ال ميكن أن يندرج سلوكهم بشكل 
نفرد عن باقي أجزاء النظام التعليمي، فإدارة التغيري تتطلب تعاون ومشاركة يف املؤسسة مع فـرق  م

التطوير الشاملة لتحسني  فعاليتهم من خالل املزيد من التدريب املستمر والفعال،وبالتايل البد مـن  
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قياديـة لـدى   إضافة كفاية أخرى تتعلق بإدارة التغيري وتطبيقه وتتطلب هذه الكفاية توفر صفات 
يميـة  املشرف األكادميي والتربوي متكنه من االبتكار والتغيري من أجل احلصول على خمرجـات تعل 

تربوي واجتماعي ودميقراطي وموجه ومنشط للعملية التعليميـة ويـدير    مناسبة، وبالتايل فهو قائد
رف األكـادميي  الوقت بشكل سليم دون إهدار تربوي،كما ترتبط كفايات إدارة التغري بقدرة املش

على االتصال والتواصل والتقومي املستمر والرقابة الذاتية والقدرة على اختـاذ القـرارات بشـكل    
موضوعي وعلمي ، والقناعة بالعمل والتصميم على النجاح  وأنه ال يوحد حـد أقصـى لـألداء    

واألهـداف    والعمل، باإلضافة المتالك مهارات التغيري اليت ترتبط بالقدرة على حتديـد املشـكلة  
  .٤ص والتحليل والتفسري والتقومي املستمر

  -:الكفايات املهنية الالزمة ملدير املدرسة يف نوعني مها) م١٩٩٤(ويقصر احلبيب

الكفايـة الشخصـية،   : الكفايات املهنية الرئيسية وتضم ثالث عشرة كفاية فرعيـة هـي   -١
التوجيه ، كفايات املتابعـة،  والكفايات العلمية، كفايات التخطيط، كفايات النظم ، كفايات 

كفايات تطوير أداء العاملني ، كفايات التفاعل اجلماعي، كفايات االتصال، كفايات حتليـل  
درسي واألجهزة ، املشكالت واختاذ القرارات، كفايات إدارة الوقت، كفايات إدارة املبىن امل

  .١٢٩ص كفايات التقومي

 .ندرج حتت الكفايات الرئيسيةة فرعية كلها تكفاي ١٣٣الكفايات املهنية الفرعية، وتتضمن  -٢

إىل أن بعض املربني يعتربون كفايات مدير املدرسة مهارات باعتبار ) م١٩٩٣(ويشري مرسي 
فاملهارة حينئذ متتاز بأا مكتسبة ونامية يستطيع الشخص أن ، لكلمة كفاية  مرادفةأن كلمة مهارة 

وقد حددت هذه ، ١٥٥ص التعليمية والعملية وخرباتهيكتسبها وينميها من خالل جتاربه وممارساته 
  :الكفايات يف املهارات التالية

  :اإلداريةاملهارات  -أ 

إن املهارة اإلدارية تعرب عن قدرة مدير املدرسة علـى تنفيـذ   ) ـه١٤١٣ (العثيمني  يذكر
تقارير على سري وإعداد ال، املهام املتعلقة بالعمل اإلداري كاإلشراف على إعداد السجالت املدرسية

 تالقـرارا  ذواختـا ، استخدامه نوحس، وتنظيم االجتماعات والقدرة على االتصال اجليد، العمل
  .٤١السليمة ص
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  :املهارات الفنية -ب 

املهارات الفنية تتعلق املهارات الفنيـة باألسـاليب والطـرق الـيت     ) م١٩٩٣(يعد مرسي 
وتوجيه ، والتقومي ، للعملية التعليمية  طلتخطيكا، يستخدمها مدير املدرسة يف تنفيذ بعض اإلعمال 

التربويـة يف   وتطوير العمليـة ،  ةوتنفيذ املنهج وتنفيذ اللوائح التعليمي، وإرشاد املعلمني والطالب 
  .٢٥٧-٢٥٦جماالا املختلفة ص 

  :املهارات اإلنسانية  -ج 

يتعامل ا مدير املدرسة أن املهارات اإلنسانية تتعلق بالطريقة اليت )هـ  ١٤١٢(يشري الفرح 
لياء أمور حبيث يرفع الروح املعنويـة  وأو، وطالب ، ومعلمني ، إداريني بنجاح مع العاملني معه من 

 يف اجناز األعمال بكفاءة وفعاليةمما يكون له األثر ، لديهم  وجيعله يتعاونون معه وخيلصون يف العمل 
 .٧٢ص

 :املهارات اإلدراكية  -د 

أن املهارات اإلدراكية اليت تم بقدرة مدير املدرسة علـى الرويـة   ) م١٩٩٣(يذكر مرسي 
واملشكالت اليت تعترضه واإلحساس ا وحماولته البحث اجلاد إلجياد احللـول  ، الشمولية للتنظيم 

والربط بني أي إجراء يتخذه وباقي أعمالـة األخـرى   ، وترتيب األولويات يف العمل ، املناسبة هلا 
  .٨٧-٨٦صأو العاملني معه ، أو تطوير املناهج ، اإلجراء متعلقا بالتنظيم سواء كان هذا 

  :مصادر اشتقاق الكفايات
، إن الكفايات املهنية ملديرة املدرسة ينبغي أن تشتق من الدور الذي تقوم به املديرة نفسـها  

فإذا كانت ، املتبع يموهذا الدور بال شك يتأثر إىل حد كبري بفلسفة التعليم اليت يتبناها النظام التعلي
تقارير املشرفات اإلداريات مبثابة احد األساليب املهمة اليت ميكـن االعتمـاد عليهـا يف اشـتقاق     

فان ذلك يرتكز أساسا على مالحظة السلوك كأساس الشـتقاق  ، الكفايات املهنية ملديرة املدرسة 
 على املديرة أن تقوم بـه ؟  حيث أن من يقوم مبالحظة السلوك حيدد ما لذي ينبغي، هذه الكفايات

  .اإلداريممارستها للعمل  أثناءتتجنبه  أنعليها  وما لذي

 حددها الناقة هنية ملديرة املدرسة واليتوهناك العديد من املصادر اليت يشتق منها  الكفايات امل
  :هي كالتايل أسس أربعةيف ) م١٩٩٧(
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 .ديد الكفايات هنا يكون افتراضياوحت، الفلسفي األساس .١

 .التجارب امليدانية من الدراسات والبحوث إىلويكون عن طريق الرجوع : التطبيقي ألساسا .٢

 .واملهام اليت يقوم ا مدير املدرسة األدوارويستمد من : األدائي األساس .٣

العـاملني   آراءالربامج واملقررات املوجـودة واخـذ    إىلويكون بالعودة : الواقعي  األساس .٤
  .٢٧ص املقننة مثل االستبانة واملقابلةالعلمية  األدواتواستخدام 

  :اشتقاق الكفايات منها مايلي أساليببعض ) م ١٩٩٤ (وحيدد العزيزي 

 .االستفادة من البحوث ونتائجها .١

والـيت  ، على تصورات اخلرباء والتربويني  األسلوبويعتمد هذا ، ختمني الكفايات  أسلوب .٢
 .ومعرفهم يف جمال الكفايات، تعتمد على خربام 

 كفايـات  إىلوترمجتـها  ، اليت ينبغي على املدير القيـام ـا   واألدوارحتليل املهام  أسلوب .٣
 .٣٥٦-٣٥٥ص

اتفاق املربني على ستة مصادر الشـتقاق الكفايـات    إىل أشارتفقد ) ه ١٤١٧( النعيم أما
دة مـن  واالسـتفا ، وحتليل املهـارات  ، وحتليل املهام ، النظريات التربوية : املهنية وحتديدها وهي 

  .٤٠صوحتليل النظم ، التربويني  آراءوالتعرف على ، البحوث العلمية 

توجد عدة مصادر الشتقاق الكفايات املهنية ومن أبرز هذه يرى أنه ) :ه١٤٢٢(أما العرتي 
  -:املصادر

بعـض  البحوث العلمية وما توفره من معارف ومعلومات تساهم وبشكل كـبري يف حتديـد    -١
  .رين وكذلك املعلمنيالكفايات املهنية للمدي

أسلوب حتليل األدوار اليت يقوم ا املديرون وصياغتها على شكل كفايات ذات معايري يـتم   -٢
 .تقوميها باستمرار

 .١٤ص يني املختصني يف جمال الكفاياتختمني الكفايات من قبل اخلرباء والتربو -٣
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برنامج التربية القائم شتقاق الكفايات اليت يتضمنها رى احلامد أنه توجد أربعة طرق الكما ي
، الربنامج القائم، حتديد احلاجات حتليل األدوار، حتليل النموذج النظري، تغيري: على الكفايات وهي

 -:مشرياً إىل أن املربني استخدموا خالل العقدين األخريين أربعة طرق الشتقاق الكفايات هي

  .صدقاًوهذه الطريقة تعد أقل الطرق طريقة ختمني الكفايات الالزمة  -١

 .طريقة مالحظة السلوك وتعد أفضل من األوىل حيث تربط كفاية املالحظ بالناتج التعليمي -٢

اختالف التربويني يف حتديد مصادرها إال أا ال خترج  من يتضحبأنه ) ه١٤١٧( النعيمخيربنا و  
  -:عن ستة مصادر هي كما يلي

  .النظريات التربوية -١

 .حتليل املهام -٢

 .حتليل املهارات -٣

 .وث العلميةالبح  -٤

 .آراء العلماء والتربويني -٥

  .٣٠ص النظمحتليل  -٦

  :الكفايات املهنية باملؤسسات التعليمية أمهية
املـدارس   مديرو اميتازو أنالتعليم ومشكالا املتعددة  أنظمةتفرض التغيريات املتالحقة يف  

 الكفاية املهنيـة  ن با) ه ١٤٢٣( يذكر العرتي حيث  واإلداريةبدرجات عالية من الكفايات املهنية 
برز  تعليمية باختالف مستوياا يف وقتكربى يف شىت املنظمات السيما املنظمات ال أمهيةذات تعترب 

كفايـة   فمن خالل جمموع. فيه اعتبار املؤسسات التعليمية نظاما ذا مدخالت وخمرجات وعمليات 
  .٢٧ات مرتفعة كما وكيفا صفتكون املخرجاملدخالت وكفاية ادوار املهنة تتحقق كفاية النظام 

فنجاح مـدير املدرسـة   ،مدير املدرسة وكفاياته املهنيةبشخصية  تتأثراملدرسة  إدارة أنحيث 
تتـوفر فيـه    أنينبغي  األكملمقرون بنجاح مدرسته وحىت يقوم مدير املدرسة بواجبه على الوجه 

ككفايات التخطيط الـذي  ،لتربويةواالتعليمية  املدرسة بأهدافالعديد من الكفايات املهنية املرتبطة 
 األهدافمدير املدرسة هلا ومتابعته لتحقيق  إتقاناليت تتطلب  وأمهها اإلداريةالوظائف  أوىلمن يعترب 
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وفنيا ويعترب مبثابـة   إدارياكما يعد التنظيم املدخل احلديث لتحقيق كفاية املؤسسة التعليمية ،التربوية
بكفاية عـن طريـق جتميـع     أهدافهايعد وسيلة هامة لتحقيق  إذ،الفقري للمنظمة التربوية العمود
فالتنظيم اجليد هو الذي يعطي االهتمام الكايف بالكفايات التنظيمية العينـة علـى   ،وترتيبها األجزاء
بصفات الكفاية التعليميـة   يتصف القادة التربويون أن األمهيةومن ،املدرسية اإلدارة أهدافحتقيق 

  :أمههامن  إن) ٨٧:بدون تاريخ (حيث يذكر اجلالل الداخلية واخلارجية اليت حتقق كفاية التعلم 

 .تفهم طبيعة العمل  / ١

 .القدرة على التخطيط واملتابعة  / ٢

 .السرعة والقدرة على اختاذ القرارات املناسبة   / ٣

 .القدرة على توزيع املسؤوليات واالختصاصات  / ٤

 .بذكاء وفطنة األمورتصريف  حسن  / ٥

 .لتزام مبتطلبات القيادةاال  / ٦

 .واقتراح البدائل املشكالتالقدرة على حل   / ٧

 .اآلخرينالتعامل مع  حسن  / ٨

 .تفهم ظروف العاملني  / ٩

 .والتقومي األحكام إصدارالتجرد واملوضوعية عند   / ١٠

 .التجرد مع العاملني  / ١١

الـذي يزيـد كفايـة     األمربتلك الصفات وغريها يعد متيزا لالدراة املدرسية  اإلداريومتيز 
  .املدرسية اإلدارة

  

  

  يف مؤسسات التعليم العايل قيادة التغيري: املبحث الثاين

  :مقدمة
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أصـبحت   بأا) م٢٠٠٥(كما يرى العميان  نظمات يف القطاعني العام واخلاصارة املإن إد  
يف ذلـك لنمـو    يف وقتنا احلاضر أكثر تعقيداً مما كان عليه احلال يف أي وقت مضى، يرجع السبب

حجم املنظمات املطرد وصعوبة عملية اختاذ القرارات واملعوقات واملؤثرات اليت حتيط ا، كـذلك  
فإن حيوية املنظمات ومدى استعدادها إلجناز املهام املوكولة إليها ترتبط إىل حد بعيد بطبيعة القيادة 

لضـمان حتقيـق أهـدافها، أن هـذه     اإلدارية اليت يمن على مقدراا البشرية واملادية وتنسيقها 
ليت تـدفع الكـثريين مـن البـاحثني     ا املسئوليات اخلطرية اليت تقع على كاهل القائد اإلداري هي

 األوىل داخل اجلهـاز اإلداري  اإلستراتيجيةوالدارسني للنظر إىل الوظيفة القيادية على أا الوظيفة 
  .١٠٥ص

  :تعريف القيادة
من العلماء والكتاب والباحثني والفالسفة بدراسة موضـوع   على الرغم من اهتمام الكثري  

لقيادة لغزاً حمرياً وموضوعاً غامضاً ومل يتمكن العلماء والكتاب من االتفاق على ا القيادة ، فال تزال
  .تعريف موحد ملفهوم القيادة  وسنتطرق فيما يلي ألهم تعريفات القيادة

ليت متيز القائد عـن غـريه،   موعة من الصفات اادة على أا جمإىل القي )٢٠٠٤( حرمي ينظر
كون ماهراً ي أن القائد الناجح البد وأن تكون لديه ثقة كافية بنفسه وأن Russellفمثالً يرى راسل 

  .١٩٤ص بني القرارات البديلة االختيار منوأن يتمتع بالسرعة واحلزم يف 
نشطة يالحظهـا اآلخـرون   نشاط أو جمموعة من األ"القيادة بأا ) م٢٠٠٨( وتعرف ساولر

وحتدث يف مجاعة ، أو منظمة أو مؤسسة تضم قائداً أو جمموعة من األتباع جتمعهم أهـداف عامـة   
  .١٧ص "لون معاً لتحقيق هذه األهدافمشتركة ويعم

ألفراد حنو إجناز  أهـداف  ا العملية اخلاصة بدفع وتشجيع"بأا ) م٢٠٠٥( ويعرفها الصباب
لسـلوك لتحقيـق   على فهم السلوك اإلنساين ملرؤوسيه بغرض توجيه هذا امعينة، وهي قدرة املدير 

  .١٥٢ص "أهداف املنظمة
حبيـث  ،  اآلخـرين شخص ما على  تأثريقدرة  بأا) م ١٩٩٨( وآخروناخلطيب ويعرفها 

وذلك العترافهم التلقائي بقيمة القائد يف حتقيـق  ، قانوين  إلزامجيعلهم يقبلون قيادته طواعية دومنا 
  .١٢ص  فهمأهدا
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  -:مفهوم التغيري
أضحت عملية التغيري ظاهرة حتمية تؤثر يف العالقات اإلنسانية بكافة صورها وأشكاهلا سواء  

وال يقتصر التغيري على األنظمة البيولوجيـة والتكنولوجيـة   ،  ها االجتماعية أو االقتصاديةيف حركت
والكون مبعناه الواسع إذ ميكـن القـول أن   فهناك تغيري يف الطبيعة مثل ما هناك تغيري يف اتمعات 

  .التغيري ظاهرة حتمية ختضع هلا كافة األنظمة بيولوجية وتكنولوجية واجتماعية
وقد تعددت تعاريف التغيري يف القرآن الكرمي واللغة العربية وتعددت كذلك تعاريف العلماء 

  :للتغيري كما سيتضح فيما يلي
  -:مفهوم لتغيري يف القرآن الكرمي  / أ

يف أربعة مواضيع وذلـك  ذكر لتغيري يف القرآن الكرمي امفهوم بان  ) ٢٠٠٦(العطيان  كريذ
يف سورة األنفال، الرعد، النساء، وسورة حممد حيث كان املعىن يف سورة األنفال والرعد علـى أن  

اإلمجاع على التغيري يأيت من داخل اإلنسان وبرغبته يف ممارسة النواحي اإلجيابية أو السلبية، حيث مت 
ل ويؤكد علـى إعجـاز   لتغيري يأيت أوالً من داخل النفس لتحقيق ما يريد اإلنسان وهذا ما يدا نأ

  .٩١ص  القرآن الكرمي
أما يف سورة النساء فيظهر لنا أن اإلنسان يستطيع التغيري من خالل ما يقوم به من ممارسـات  

صلى اهللا عليه وسلم أن هناك أموراً ثابتة ال ملا جيري حوله إذا أراد ذلك وأما ما ورد يف سورة حممد 
ا مفهوم لتغـيري  يهيما يلي أهم  اآليات اليت ورد فميكن تغيريها ألا من سنن اهللا سبحانه وتعاىل وف

  :حيث قال اهللا تعاىل فيها
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  -:مفهوم التغيري يف اللغة/ ب

  -:تعريف التغيري على النحو التايل)١٩٨٩مصطفى وآخرون، (ورد يف املعجم الوسيط 
على غري ما كان عليه، ويقال غريت دابـيت وغـريت   بغريه أو جعله  الشيء أي بدلهغري " 

 "ن رحله وأصلح مـن شـأنه  ه أي حط عداري أي بنيتها بناءاً غري الذي كان وغري فالن عن بعري
  .٦٦٨ص
  -:مفهوم التغيري /ج

  -:من أهم املفاهيم اليت أوردها العلماء واملتخصصون يف تعريف التغيري ما يلي
ظاهرة التحول يف التوازن بـني  "بأنه  )م١٩٩٥الطجم ، (يف التغيري  روبرتعرف ريتشارد 

  .٨ص "اليت تكون أساسيات اتمعجية واقتصادية وتكنولو ةاألنظمة املعقدة من ثقافية واجتماعي
التحول من نقطة أو حالة يف فترة زمنية معينـة إىل  "التغيري بأنه ) م١٩٩٣( املغربكما عرف 

  .٢٤٥ص "حالة أخرى أفضل يف املستقبلأو  نقطة
حترك ديناميكي بإتباع طرق وأساليب مستحدثة، نامجة "التغيري بأنه ) م١٩٩١( عامررف وع

للبعض وإحباطاً للبعض اآلخـر، ويف مجيـع    ثناياه آماالًية والفكرية ليحمل بني املاد االبتكاراتعن 
  .٥١ص "األحوال هو ظاهرة يصعب جتنبها

 األداءونظـم   ،التنظـيم  لوهياك ،األفراد سلوكعملية تشمل  بأنه) م١٩٩٣( مؤمتنويعرفه 
  .٢٤٨ص وذلك بغرض التفاعل والتكيف مع البيئة احمليطة ،والتكنولوجيا، وتقوميها
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  :قيادة التغيري
إن قيادة التغيري منط قيادي يبين االلتزام وخيلق احلماس والواقعية لدى  )م٢٠٠٣( مؤمتنترى 

للتغيري ويزرع لديهم األمل باملستقبل ، واإلميان بإمكانية التخطيط  ةالعاملني يف املؤسسة التعليمي
اوين الذي تسعى قيادة التغيري إىل تعميمه لألمور املتعلقة بنموهم املهين وإدارا، وميكن العمل التع

للمشاركني يف العملية من إتقان عملهم واستشراف مستقبلهم، ويزرع لديهم إحساساً باألمل 
والتفاؤل والطاقة للعمل، وقيادة التغري يف هذا اال هي القيادة اليت تساعد على إعادة النظر يف 

م وتعمل على جتديد التزامهم وتسعى إلعادة بناء النظم الرؤية املتعلقة باألفراد ومهمام وأدواره
  .١٨ص والقواعد العامة اليت تسهم يف حتقيق غايام

القدرة على قيادة التغيري هي جوهر التنمية اإلدارية بأبعادها املختلفـة   )م٢٠٠٠( مؤمتنوتعد هذا 
ودة للتغيري مـن خـالل   حيث تعين قيادة اجلهد املخطط واملنظم للوصول إىل حتقيق األهداف املنش

  ،التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية، واإلمكانيات املادية، والفنية املتاحة للمؤسسة
عملية حتويل املؤسسة من خالل تطبيق منـهج مشـويل    بأا قيادة التغيري )م٢٠٠١( مسيث وتعرف

طوير األعمال والسـلوك  عملي متدرج من الواقع احلايل إىل الواقع املراد الوصول إليه من خالل ت
  .٧ص "التغيري املراد إحداثهبإتباع أساليب 

املسبق من خالل توفري املهارات الفنية والسـلوكية   االستعدادبأا ) م ٢٠٠٦( العطيان هاكما يعرف
بكفـاءة وفعاليـة   )  بشرية ، قانونية،مادية، وزمنية(واإلدارية  واإلدراكية الستخدام املوارد املتاحة 

ن الواقع احلايل إىل الواقع املستقبلي املنشود خالل فترة حمددة بأقل سلبيات ممكنة علـى  للتحول م
  .١٩٥ص "األفراد واملؤسسات بأقصر وقت وأقل جهد وتكلفة

  -:مبؤسسات التعليم العام  أسباب ودواعي التغيري
يف ضوء )http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=825(نشوانيقول 

 أوالثمانينـات   أولتعليم يف العامل العريب واليت مل تشهد تغريا يذكر خالل فترة السـبعينات  مسات ا
كان البد من وجود  ،ااالتات سريعة يف كافة تطور هوالذي شهد ،العشرينالتسعينات من القرن 

الفجـوة بـني    وحىت ال تزداد ،العامليةالعربية ملواكبة التطورات والتغريات  التربيةمربرات للتغري يف 
  :هذه املربرات أهمهذه الدول النامية والعربية والدول املتقدمة يف اال التربوي ومن 

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=825
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ميثل تزايد عدد سكان العامل وخاصة الدول النامية والعربيـة خطـرا   : النمو السكاين املتزايد -١
. الدول و وتطور التعليم يف هذهكبريا على النمو االقتصادي واالجتماعي والثقايف وخاصة من

 وهذه الزيادة تشكل حتدياً، وهذا النمو السريع يشكل خطرا كبريا على تطور عملية التعليم 
حيـث هـذا   ، وخصوصا التعلـيم  ، ااالت اخلدماتية  الدول العربية يف مجيع النظمة كبرياً

ـ  كبرياً يشكل عبئاً دد على العملية التعليمية حيث ال تتوفر احلاجات الضرورية حبجم تزايد ع
 .الطالب

 ظهـور ا يشهده من مليسمى هذا العصر بعصر املعلومات نظرا  ):االنفجار ( ثورة املعلومات  -٢
يف حياة  تغيرياً أحدثتوما يرافقها من تطبيقات تكنولوجية  ،ااالتمعلومات هائلة يف كافة 

وميكن . التعليم  نظاميف كافة املؤسسات وخاصة  أساسينظام معلومات  وهذا حيتم .اإلنسان
 إىل بالتأكيـد وهذا التغري املطلوب هو حباجة ، أموريف عدة  اإلداريةيفيد نظام املعلومات  أن

نوعية من اخلرجيني تتناسب مع اجلهد الكبري املطلوب منهم  وإعدادمادية عالية  إمكاناتتوفري 
 .املستقبليف 

 اإلدارييعتمد عليها الفكر اليت  االسسمن  اإلداريةتعترب التكنولوجيا : اإلداريةالتكنولوجيا  -٣
،  اآلليـة ومنـها التكنولوجيـا   . العلميـة  األغـراض وهي عملية تطبيق املعرفة يف  املعاصر

 .والتكنولوجيا االجتماعية، والتكنولوجيا العقلية 
 اإلداريـة  األساليبالقرن العشرين العديد من  أواخرلقد برز يف : احلديثة االدارية األساليب -٤

ومنها ، مهماا وحتسني هذه املهمات وتطويرها  أداءيف  اإلدارةمن فعالية  احلديثة اليت زادت
 .شجرة القرارات أسلوب، انتشار حبوث العمليات ، النظم أسلوب،  باألهداف اإلدارة

الدواعي اليت ينشأ منها التغيري عديدة ورمبا نلخص بعضها فيما  إن) ٢٠٠٤ (ويقول الصفار 
  :يلي 

 .تكنولوجياً أم اجتماعياً أم ديولوجياًاتمع سواء أكان أي -١
 .الضرورات واحلاجات والتطلعات -٢
كلنا اليوم نشاهد دخول أنظمـة احلواسـيب والطفـرات العلميـة     ، الضغوطات اخلارجية  -٣

كما نلمس بوضـوح التطلعـات   ) كنموذج إداري( املتسارعة يف مجيع املؤسسات والدوائر 
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وكمـا  ) ثقايف -كنموذج فكري( احلرية واالنفتاح  الكبرية اليت حتفز يف اجليل اجلديد نوازع
نشاهد أيضا الرقابة واحلذر الذي تعيشه بعض األنظمة املستبدة مـن اإلعـالم واملنظمـات    

 .احلقوقية العاملية كنموذج للضغوطات اخلارجية
العمـل   أوراق )http://www.multka.net/vb/showthread.php?t=1041(أشارتوقد 

 أن إىلم  ٦/٢٠٠٣/ ٢٦-٢٢الذي عقد يف عمـان يف الفتـرة   ) التغيري إدارة( للربنامج التدرييب 
  :التغيري حقيقة واقعية وحتمية وذلك نتيجة لاليت

 .تكنيك جديد يتماشى مع متطلبات العصر -١
 .والعمليتغطية مطالب جديدة نتيجة التغري التكتيكي  -٢
 .تطوير يف املناهج لرفع مستوى التعليم  إىلاالحتياج  -٣
 .عمل مرتبطة بالتطور العاملي جيةإستراتي -٤
  .حيز التغيري اجلديد إىل اإلدارةرفع مستوى  -٥

  :املطلوبة لقيادة التغيري مبؤسسات التعليم العام األدوار
 الفـاعوري كمـا يـذكرها    اليت يتميز ا قائد التغيري هناك العديد من اخلصائص والسمات

  -:ومن أبرز تلك اخلصائص ما يلي )م٢٠٠٥(
  .والدوليةيري من قراءة التحديات احمللية أو اهلدف حىت يتمكن قائد التغة وجود الرؤي -١
 .وكيفية تنفيذها فاصيل الرؤية وتوزيع املسئولياتأو التصور اليت تعرب عن ت وجود الرسالة -٢
 .وجود القيم املهنية اليت تدعم العمل وتيسره -٣
 التنـافس  جيابيـة تسـوده ا ادته من خالل عمل تعـاوين  املصادر البشرية الالزمة للتغيري وقي -٤

 .التواصلية اليت تغمرها الثقة،والتفاهم، والوضوح
 .القدرة على التواصل اجليد، وهي عملية مهمة جداً لتنفيذ برنامج التغيري بشكل مناسب -٥
 التنـافس، املبادرة فيجب أن تكون قيادة التغيري مبادرة، مستشرفة لكي تضمن للمؤسسـة   -٦

 .والسبق والتميز

http://www.multka.net/vb/showthread.php?t=1041
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نسبة املخاطرة اليت ترافق عملية التغيري فالبد مـن حتمـل    ارتفاعفبالرغم من  حتمل املخاطرة -٧
 .١٨ص التغيري للمخاطر املترتبة عليها قائد

  ):م١٩٩٥ (الزهراينويضيف 
  .التخصص يف مجع البيانات -٨
 .واحلماس يف دعواه للتغيري، وحث اآلخرين على القبول بالتغيري االلتزام -٩

 .ياسي يف إجناز األعمال واملهامالقدرة على التعامل بأسلوب س -١٠
 .وقضايا التغيري يف املنظمة املعرفة بعمليات -١١
 .اإلطالع احلسن على استراتيجيات التغيري -١٢
 .٥٩صري يلسابقة يف جمال التغاخلربة العملية ا -١٣

  :)م ٢٠٠٠( مؤمتنهذا وتذكر باالضافه لذلك 
  .اإلرادة اجلادة -١٤
 .بتكارواالالقدرة على املبادأة ، واإلبداع،  امتالك -١٥
 .القدرة على توفري املناخ املالئم للتغيري -١٦
  .٢٨ص بقدرات املؤسسة االرتقاء -١٧

  :العامداخل مؤسسات التعليم  جماالت عمل قيادة التغيري
داخـل املؤسسـات    ركز يف جهوده لقيادة التغـيري ن القائد يبأ )م  ٢٠٠٥ (السلمي ذكر 

  :التربوية على جانبني رئيسيني مها
بناء  إعادةالرامية إىل  هوده، وذلك من خالل ج واالنفعايلاجلانب الثقايف نظيمي ،وانب التاجل

سسة التعليميـة، أو مـن   وهيكلة التنظيم املؤسسي، واملتضمنة إحداث التغيري يف البناء الرمسي للمؤ
الرامية إىل إعادة النسق الثقايف يف املؤسسة التعليميـة، والـذي يتضـمن إحـداث      خالل جهوده
األنظمة املتصلة مما يؤدي إىل تعزيز أساليب ووسائل جديدة للعمل اجلماعي التعـاوين  التغيريات يف 

ينعكس أثرها مباشرة يف إحداث التغيريات يف األنظمة املتصـلة بالنمـاذج، والقـيم والـدوافع     
واملهارات، والعالقات التنظيمية مما يؤدي إىل تعزيز أساليب ووسائل جديدة للعمل اجلماعي التعاوين 
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عكس أثرها مباشرة يف إحداث فرق ملموس يف عملييت التعلم والتعليم داخل املؤسسة التعليميـة،  ين
القائد أو العاملني معه، أو من املعنيني بالعملية التربوية بقصد تعزيز وهو ما يتطلب تدخالً مباشراً من 

التغـيري، ومسـاعدة   اجلانب االنفعايل وزيادة املرونة ودرجة التكيف لدى األفراد واجلماعات حنو 
  .١١٢ص ت اليت قد تواجههم أثناء التطبيقالعاملني على مواصلة جهودهم التطويرية رغم الصعوبا

  -:مهام ومسئوليات قائد التغيري
لتغـيري،  جيب على قائد التغيري أن يقوم بالعديد من املهام اليت تعزز من جناح قيادته لعملية ا  

  -:)م٢٠٠٥( السلمي وتشمل تلك املهام ما يلي
  .التعامل اإلجيايب مع حمركات التغيري واملبادرة بالعمل بدالً من ردة الفعل -١
تطوير منهجية عملية اإلدارة عمليات التغري، تأخذ يف اعتبارها جممل العوامـل، واملـؤثرات    -٢

 .الفاعلة يف املوقف
يرين يف إدماج مفاهيم، وتقنيات إدارة التغيري يف نسيج التفكري اإلداري وضمان مهـام املـد   -٣

 .املنظمات املعاصرة
متكني العاملني من املشاركة يف تطوير مناذج متميزة إلدارة التغري، توافق أوضـاع منظمـام    -٤

 .وأهدافها وإمكانياا
التحليـل،  : تأكيد التوجيه اإلجيايب يف التعامل مع حمركات التغيري مبنطق يقوم على ثالثة مهام -٥

  .١١٥ص التفكري، التغيري
  -:ة التغيريمهارات قياد

مليـة  ادة عيقاليت يستطيع من خالهلا  ت، واملهارااجاتاحل جيب أن تتوافر لدى قائد التغيري  
  -:ملهاراتتلك ا أهم )م٢٠٠٣( مؤمتنتذكر  ،وفاعليةتغيري بكل كفاءة ال
منحهم  ى، وعلاملهارات اليت تساعد قائد التغيري على االندماج الفاعل يف عالقاته مع اآلخرين -١

  .املالئم هلم التفويض
 .الصيلة جيدة من مهارات االتصامتالك ح -٢
 .٢٦ص وتقدير مناخ العمل اإلجيايب الذي يساند عملية التغيري على بناء القدرة -٣
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 :)م٢٠٠٥( برسويضيف 
 .مواجهة حاالت الفشل واإلحباط، والعقبات اليت تعترض مسار التغيري بكل عزمية وإصرار -٤
ار الوقت ألقصى قدر ممكن مع مراعاة الطوارئ، وكافـة  الرباعة يف التخطيط الزمين، واستثم -٥

 .الظروف املؤثرة يف ذلك
واملسـتهدفني  ،أعضاء فريق التغيري تحاجات، واهتماماالتواصل مع األفراد، واالستماع إىل  -٦

 .بالتغيري
 م عند كـل جنـاح يتحقـق   وإجنازام وحتفيزه املستمر جبهود أعضاء فريق التغرياالعتراف  -٧

  .٣٦ص
مجيع املمارسات أو املهام القيادية الالزمة لقائـد الـتغري   بأن  )هـ١٤٢٩( زهرايناليصنف و

  -:الفعال يف ستة أبعاد رئيسية هي
  .بعد تنمية العالقات اإلنسانية اجليدة -١
 .بعد بناء فريق إحداث التغيري، وتنمية قدرات األفراد -٢
 .بعد حتقيق االتصال الفعال -٣
 .بعد مبدأ الشراكة يف التغيري -٤
 .د الفعالية يف إدارة وقت التغيريبع -٥
  .٤٨ص بعد التخطيط حنو حتقيق أهداف التغيري - ٦

  : طبيعة قيادة التغيري يف املؤسسة التربوية
إدراكا ألمهية قيادة التغيري باعتبارها النمط القيادي الضروري لقيادة مؤسساتنا التعليمية يف 

وانطالقا من خالصة الدراسات ، تهعامل القرن احلادي والعشرين ومواكبة حتدياته ومستجدا
عامة واملؤسسات التربوية خاصة اليت جنحت يف قيادة التغيري  اإلداريةوالتجارب العملية للمؤسسات 

نستخلص عددا من ، التطويريةداخلها والتغلب على مقاومة العاملني له وحفزهم لدعم جهودها 
  :اهلامة لقيادة التغيري يف مؤسساتنا التعليمية  األمور



٣٤ 
 

ويتضمن ذلك السعي لبناء وتطوير رؤية مستقبلية ، إدارتهعلى قيادة التغيري بدال من  التأكيد   -
  .وحتذيرهوغرس التغيري يف ثقافة املؤسسة  ،التربويةمشتركة للمؤسسة 

احلصول على دعم واضعي السياسة التربوية وصانعي القرار التربوي لعملية التغيري يف    -
ير وتعزيزهم هلا يضمن للتغيري وجلهود التغيري والتط مساندم أن إذ، املؤسسة التربوية

  .مؤسسي متكامل إطارفعالية ضمن  أكثراالستمرارية وحتقيق نتائج 
: ت ختصصية قادة التغيري يف املؤسسة التربوية ميتازون مبهارات وكفايا تنميةالتركيز على    -

مما يساعدهم على ، رتبط بعملية التغيري توفنية ،  وإنسانية،  إدراكيةعقلية وتصورية عليا 
  .التغيري ودوافعه وعملياته ونواجته ماهيةفكري ورؤية واضحة عن  إطارتكوين 

السعي اجلاد لتوفري التسهيالت املادية والفنية والتقنية املساعدة يف التهيئة لعملية التغيري    -
  .وتنفيذها

كاملة يف املؤسسة التربوية بالعمل على تنمية على تنمية املوارد البشرية بصورة مت التأكيد   -
  .واالبتكار اإلبداعالقيادية الفاعلة واملنتجة اليت متتاز بالقدرة على  األمناط

 سيتأثرونالذين  األفرادمن خالل مشاركة خمتلف ، اإلدارةتعزيز نظم مشاركة العاملني يف    -
  .التغيري والتخطيط له أهدافبالتغيري يف تشخيص مشكالت املؤسسة التربوية ورسم 

 فيما يتعلق مباهية التغيري، من البيانات الكمية والنوعية للعاملني كافة  األقصىتوفري احلد    -
  .وتوضيح كيفية تنفيذه ومراحل اجنازه، وحمتواه ومسوغاته
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  الكفايات املهنية لقيادة التغيري: املبحث الثالث
  :عليم العام لقيادة التغيريالكفايات املهنية الالزمة ملديري مدارس الت

 :التفكري االستراتيجي والتخطيط : األولالبعد 
فهـو ينطلـق مـن التأمـل العميـق      ، يعد التفكري االستراتيجي أحد مداخل فهم املستقبل

الستشراف املستقبل وحتديد االجتاه الذي يقود املدرسة لالستفادة من الفرص املتاحـة يف اتمـع   
بأنه طريقة  تفكري موسعة ) م٢٠٠٦( Hainesوقد اعتربه . تغريات سلطانلتحديات واملومواجهة ا

ويف الوقت نفسه نظرة بعيدة املدى وأكثر مشولية حملـيط املنظمـة   ، ومبتكرة على أسس إستراتيجية
وماذا ستكون عليه يف املسـتقبل علـى   ، وهو تصور منظمة ما ملستقبلها من حيث مركزها. والبيئة

وحتدد غاياا وأهدافها والوسائل الـيت  ، لتصور حيتم عليها أن تصمم رسالتها وهذا ا. املدى البعيد
وحتدد أيضاً كيف ستتعامل مع بيئتها الداخلية واخلارجية مبـا  ، للوصول إىل هذا املستقبل ستتبعها 

وكل ذلك ، والفرص والتهديدات احمليطة ا، ميكنها من حتديد نقاط القوة والضعف اليت تتصف ا
، تتمكن هذه املدرسة من اختاذ قراراا اإلستراتيجية املهمة واملؤثرة على املدى البعيد  أنإىل يهدف 

  .١ص وأيضاً مراجعة وتقومي تلك القرارات

  :مفهوم التفكري االستراتيجي
لقد شهدت السنوات األخرية من القرن العشرين تداوال مكثفا ملصطلح التفكري االستراتيجي 

ولقد ، اإلستراتيجية اإلدارة إطارواسع يف اية القرن العشرين وبالذات يف والذي استخدم بشكل 
وبعضـها اآلخـر يف   ، أسلواتباين بعضها يف ، عرف مفهوم التفكري االستراتيجي بتعريفات عديدة

حتليل املواقـف الـيت تواجـه     أسلوب"بأنه ) م٢٠٠٤(فقد عرفه اخلفاجي ، من خالهلا الزاوية اليت
ومن مث التعامل معها من خالل التصور لضمان بقاء املنظمـة  ، تتميز بالتحدي والتغري املنظمة واليت

) م٢٠٠٦(وعرفته املبارك . ٧٤ص "حاضرا ومستقبال واألخالقيةوارتقائها مبسؤولياا االجتماعية 
ذلك األسلوب الذي يتمكن من خالله املسئولون من توجيه املنظمة بداية من االنتقـال مـن   : بأنه
ليات اإلدارية واألنشطة اإلجرائية ومواجهة األزمات إىل تكوين رؤية خمتلفة للعوامل الداخليـة  العم

املتغرية والعوامل اخلارجية القادرة على خدمة التغيري املطلوب يف البيئة احمليطة مبا يتضمن يف النهايـة  
 "ون إمهال للماضيأفضل استخدام ممكن إلمكانيات التنظيم بصورة أساسية مركزة على املستقبل د
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 Mintzberg  واإلبداعفالتفكري االستراتيجي يركز على حلول املعاجلة اليت تشمل احلدس  .٤٨ص
أي تنظيم  أفرادتتوفر يف  أناملعرفة اليت جيب "بأنه) م٢٠٠٤( توفيقعرفه  وأيضا. )١١٤،م١٩٩٤(

ممل يكفل استمرارية  ائمالتعامل معها بشكل د وتأمني، املستقبللتحديد الفرص والتهديدات وقضايا 
جمموعـة مـن    إطارأحد أنواع التفكري يف :" بأنه) م٢٠٠٦(وعرفه الكبيسي. ٣٣ص "املتطور إلقاء

نقلـة   إحـداث  إىلويسعى ، اليت تتحدى املقدمات واملمارسات السائدة ةالنظري واألطرالفرضيات 
  .٥ص" أفضلنوعية ملا هو 

عقلية واملعرفية اليت يستخدمها القائد حلظـة  تلك العمليات ال:" بأنه) م٢٠٠٢(وعرفه حممد 
ويتطلب التعامل مع هذا البعد استحضار احلالـة  ، النظر إىل املشكالت اليت تستوجب اختاذ قرارات

 .٥٢ص "الفعلية اليت جياها القائد بدقة متناهية

 :والتشجيع اإلبداعحتفيز :البعد الثاين 
املدرسة العصـرية واحـد    إدارةاصر املهمة يف واالبتكار احد الضرورات والعن اإلبداعميثل 

نتيجة لتزايد الطموحـات وتعـدد   ،اليت ينبغي توفرها يف مدير املدرسة العصري  األساسيةالسمات 
من حتيات يف مجيع نواحي وجماالت احلياة نقطة  هوما تفرض العوملةوتشكل ظاهرة ،احلاجات وتنوعها

واليت . العملية التعليمية وقيادة مدرسة العصر إدارةيف  واالبتكار باإلبداع األخذجوهرية يف ضرورة 
واالبتكـار والتجديـد    اإلبـداع حيمل بني طياتـه   أسلوب إىل إلداراما تكون  أحوج بال شك

  .اإلداريوالديناميكية يف كل مناحي العمل 

فاألسلوب الذي تدار به املدارس يف السابق قد ال تكون له أمهيـة اليـوم يف مقابـل هـذه     
بل ألن االستمرار ـذا  ، تحديات والتطور املتسارع يف ميادين املعرفة املختلفة وثورة املعلومات ال

األسلوب اإلداري الروتيين التقليدي يؤدي إىل التوقف وهو بالتايل تراجع عن مسـايرة الركـب   
  .احلضاري املعاصر

وال أن يقنع ، لفعاليةإن مدير املدرسة العصري ال ينبغي أن يقف عند حد معني من الكفاءة وا
نعم فذلك أمر حسن غري انه بال شك البد وان يكون لديـه  ،مبا وصل إليه من أدائه لعمله بإخالص

حبيث  يكون على استعداد تام للتكيف مع متطلبات ، الطموح والدافعية القوية ألبعد من ذلك بكثري
القدرات اإلبتكارية يف العاملني  العصر من خالل تفجريه للطاقات اإلبداعية الكامنة يف النفس وحفز
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حبيث يصبح اإلبداع واالبتكار والتجديد واملرونة هي احملك األساسي الذي يدير به العمليـة  ، معه
  .التعليمية مبدرسته ويف حتركاته يف اتمع املدرسي

إن اإلبداع يقود إىل التجديد والتطوير ومدير املدرسـة املبـدع عامـل رئيسـي لنجـاح      
ذا اإلبداع من خالله نستطيع أن نواكب ركب احلضارة وان يكون لنا موقع يف احلضارة وه،املدرسة

واألفراد بل واملؤسسات ميكن تصنيفهم إىل صنفني مبدع يتعامل مع احلضارة املعاصـرة  ، البشرية 
وصنف آخر مقلد ينتظر من اآلخرين أن مينوا عليه بفكرهم ،بكل ثقة وبدون ختوف متجدد يف فكره

  ؟تكون؟ ويف أي مدرسة أنففي أي صنف تريد  وابتكارام؟ موإبداعا

  :اإلبداعمفهوم 
وما يتعلـق   اإلداري اإلبداععلى سنلقي الضوء هنا  أنناغري  اإلبداعتوجد تعاريف متعددة 

  .ذاا اإلبداعمن ناحية بيئة  لإلبداعبالنظر 

ئة الـيت ـيء لالبتكـار    تلك البي: بناء على بيئته اإلبداعبأن ) م١٩٩٢(حلو  أبو فيعرفه
  :قسمني مها إىلوتنقسم هذه الظروف ، والعوامل والظروف البيئية اليت تساعد على منوه ، واإلبداع

وهـي  : وظروف خاصـة . وهي ظروف ترتبط باتمع وثقافته بصفة عامة: الظروف العامة
  .١١٧ص واملديرين واملشرفني والتربويني واملعلمنيظروف ترتبط باملدرسة 

قدرة الفرد على :بأنهاملستخدمة فيعرفه  األساليبمن حيث ) م١٩٨٥(ما يدرسه االلوسي بين
  .٧٣ص بناء ومبتكر بأسلوباملخزونة  واألحكاماستخدام جمموعة من التصورات واملفاهيم 

 األفكـار القدرة على توليد : بأا اإلبداع إدارةمفهوم  إىل) مBernard٢٠٠٣ (بينما يشري 
  .املشاكل والتحديات اليومية إىل لة وتقدمي احللواملبتكرة واملفيد

حتسـني   إلجـراء قيام مدير املدرسة بوضع استراتيجيات مبتكرة : بأنه اإلبداعوميكن تعريف 
العمل ويف منهجية التعامل يف البيئة  وأساليبوالوسائل والتقنيات  واإلجراءاتشامل يف السياسات 

حلول مبتكرة جديدة للقضايا واملشكالت الـيت   إىلصول والو، األداءيسهم يف جودة  ااملدرسية مب
  .حتدث يف البيئة املدرسية مبا يساهم يف تفعيل العملية التعليمية وقدرة املدرسة على التكيف والتميز

تستخلص ثالث منهجيات على مدير املدرسة املبـدع أن   أنمن خالل هذه التعريفات ميكن 
  :لعمل املدرسي وهييف واقع ا إبرازهايشحذ اهلمم من أجل 
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مدرسته ومنهجية العمل وطريقة تعامله  إدارةويف  وأساليبه أفكارهيكون مبدعا ومبتكرا يف  أن -١
ويف رؤيته ملستقبل العمل املدرسي ويف معاجلتـه لقضـايا   ،مع العاملني معه يف اتمع املدرسي

 أساليبمن  ألفهعما املستخدمة اجلدية والتطوير  األساليبحبيث جتد يف تلك ، العمل املدرسي
على البيئة املدرسية والعـاملني   والتأثريالتطوير  إحداثعلى  األثرسابقة قد ال يكون هلا ذات 

 .ا

واالبتكار والتجديد  اإلبداع مبادئحتفيزية يتم من خالهلا غرس  إداريةتكون لديه مساحة  أن  -٢
باعتباره ضـرورة  ، مستخدمني  أم إداريني أمطالبا  أممعلمني  اكانويف نفوس العاملني سواء 

العصرية للبيئة املدرسية  اإلدارةمهمة وملحة حتتمها حتديات العصر ومدرسة املستقبل ومنوذج 
حبيث يعمل على غرس الدافعية واحلماس والرغبة حىت يستطيع العـاملون علـى خمتلـف    ، 

لتفـوقهم   اسـي أسومسؤوليام ووظائفهم القيام بعملية االبتكار باعتبارها مطلب  أدوارهم
 .وجناح املدرسة

السعي املتواصل والطموح املتزايد حنو التجديد واإلبداع واالبتكار حبيث ال يقف عند حـد    -٣
معني من الكفاءة والفعالية بل يسعى إىل أن جيدد ويبتكر ويبدع يف جوانب متعـددة للعمـل   

ـ التربوي من اجل التطوير والوصول باملدرسة إيل التميز والتفوق وقبول  مـن   ةمبدأ املنافس
 .خالل جذب العناصر املبدعة وتعبئة املدرسة ا

االجيايب يف مجيع  األفكاريف  إبداعيشك فان مدير املدرسة الفعال هو صاحب نشاط  وما من
  .يف مديري مدارسنا إجياده إىلوهذا الذي نريده ونسعى ، جوانب العملية التعليمية

  :خصائص مدير املدرسة املبدع
ر املدرسة املشرف التربوي املقيم باملدرسة وهو عامل أساسي يف جناحها كمـا انـه   يعترب مدي

وله دور كبري يف تنمية االبتكار وتفجري الطاقات اإلبداعية لدى أفـراد  ، ميكن أن يتسبب يف فشلها 
ولذا فان إعداده واالستمرار يف تدريبه وتوفري املتطلبـات الـيت جتعلـه يتصـف     ، اتمع املدرسي

كإعطائه بعض الصالحيات يف إدارة العمل املدرسي قد يسهم بال شك ، ئص إبداعية وابتكاريهخبصا
  .يف حتقيق هذا الدور 
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عليمية اليت من خالهلا يقود العملية الت اإلبداعيةكما انه البد وان تكون لديه بعض اخلصائص 
التجارب  إىل أكثرتحني املبدعني منف األفراد أن إىل) ٢٠٠١( Shamahaباملدرسة ومنها كما يشري 

، صراحة يف الذات  وأكثر، استقاللية يف الرأي  وأكثر، دعابة ومرح وأكثر، مرونة  وأكثر، اجلديدة
  ....)،واإلطالعوحيبون املعرفة 

، واإلصـرار  املخـاطرة : للمدير املبدع وهي  أخرىمسات ) ٢٠٠٣( Brnardيضيف  كما
، تشجيع التغيري التنظيمـي املخطـط  ، رتاع بشكل بناءال إدارة، لآلخرينواالستثارة وتقدمي النصح 

  .وحتفيز بيئة العمل اإلبداعخلق ، املرونة

  :بان مدير املدرسة املبدع يتسم بااليت ما سبق إىلنضيف  أنوميكن 

يتقبل ، البحث عن املعلومات واحللول للمشكالت اليت تعترض العمل املدرسي، حيدد املشكلة
يعمل ،"اخلالف يف الرأي ال يفسد للود قضية" املعارضة متمثال مببدأ  آراء اآلخرين ووجهات النظر

يشـجع  ، يطور حلوال ابتكاريه فيها الكثري من التجديد واحليوية واإلبـداع ، بروح الفريق الواحد
حيدد ما الذي ميكـن أن تسـاهم بـه    ، يويل اهتماما ملا حوله من إحداث، األفكار اجلديدة املبتكرة

  .اإلبداع وحتفيزه يف نفوس وواقع عمل األفرادمدرسته يف تنمية 

  :اإلداري اإلبداع مبادئ 
 أن أوالوشخصـيته عليـه    وأسلوبهمدير املدرسة الناجح لكي يلتزم يف منهجه وسلوكه  إن

، اإلبـداع ليفتح نفسه للمشاركة يف حتقيق  أوسعوالتزام ، املبدعني األفراديصنع التزام ذايت لتكرمي 
  :والتعليمات ومنها األفكارعدد من  إىل )م٢٠٠١( Maxكما يشري  ويستلزم هذا التعهد

ختتفي مـن   أناليت جيب ، حيمي املدير املبدع العاملني معه من البريوقراطية والقوانني العقيمة -
 .مدارسنا

 .املبدعني باملدرسة بشكل دائم وكامل األفراديربط املدير املبدع  -

 .ال والقبوليضرب املدير املبدع مثال لالنفتاح واخلي -

 .األداءحتقيق نوعية جيدة يف  إىلالوصول  إىليسعى املدير املبدع  -

  :األيتيف  اإلداري اإلبداع مبادئكما ميكننا حتديد 
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واالعتنـاء  ، هم مصدر قوة للمدرسـة  األفراد أن إذ، تنمية القوى واملواد البشرية ورعايتها -
 .تكارااب واألكثر واألفضل األكرببتنميتهم ورعايتهم جيعلنا 

وتشـجيعهم وتنميتـهم   ....) .األمور أولياء، مستخدمني، طالب، معلمني(  األفراداحترام  -
فان ذلك كفيـل بـان   ، الفرص هلم للمشاركة يف القرار وحتقيق النجاحات للمدرسة بإتاحة

 . وأمانة بإخالصومسؤؤليام  بأدوارهمجهدهم للقيام يبذلوا قصارى 

وتفجـر   اإلبداعيةاليت ينمي القدرة  األمورة يف التعامل من والالمركزي، التخلي عن الروتني -
 .وهي سبيل التقدم والنجاح، املكبوتة لدى العاملني اإلبتكاريةالطاقات 

.. شيء ممتع جذاب حمبب ال وظيفـة فحسـب   إىلحتويل العمل املدرسي والعملية التعليمية  -
 ..طموحواملسؤولية إىل ، ويكون كذلك أن حولنا النشاط إىل مسؤولية

يتكامل  بأنهشعر الفرد  إذا إالوهذا ال يتحقق .. التجديد املستمر للنفس والفكر والطموحات -
فان هـذا الشـعور   ، أيضابل يبين نفسه وشخصيته ، وان العمل ليس وظيفة فقط، يف عمله

الـيت   األهـداف الكامنة بداخله وتوظيفها يف خدمة  اإلبداعيةاحلقيقي يدفعه لتفجري الطاقة 
وعلى مدير املدرسة يف تلـك  .. فان كل فرد هو مبدع بالقوة يف ذاته.. إليهامدرسته تسعى 
العاملني معـه مبـدعني    أفرادهبواعث التحفيز والتحريك لكي يصنع من  يكتشف أناحلالة 

 .بالفعل ومن مدرسته كتلة خالقة

 إىلننظـر  باستمرار وكلما حتقق هـدف   األبعد األهدافحتقيق  إىلوالتطلع  واإلرادةالسمو  -
 ..حىت نضمن مسرية فاعلة وحية ومستمرة ومتكاملة.. األبعداهلدف 

وبـني آونـة   ، بل نضعها يف البال، ال ينبغي ترك الفكرة اجليدة اليت تفتقد إىل آليات التنفيذ -
ـ ، فكثري من األفكار اجلديدة تتولد مع مـرور الـزمن  ، وأخرى نعرضها للمناقشة  ةواملناقش

فرمبا مل تصل املناقشة األوىل والثانية إىل متام  نضجها ، قدرة على تنفيذهااملتكررة رمبا تعطينا م
 .فتكتمل يف احملاوالت األخرى

لتطوير الكفاءات وتوسيع  األفضلالطريق  ألنهبالغة  أمهيةالتعلم عن طريق العمل  إعطاءجيب  -
 ..باملهام والوظائف  األفرادالنشاطات ودمج 

 :اإلداري اإلبداعمقومات 
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  :أمههامن  أمورواالبتكار يف عدة  اإلبداعمقومات  تتلخص

  .االنتماء الروحي للمدرسة  / ١

  .األزماتالعقلية العلمية يف التعامل مع   / ٢

  .األخراالنفتاح على الرأي   / ٣

  .األفراديف التعامل مع  اإلنساينالبعد   / ٤

، واملسـتهدفني بـه   يريالتغالقائمني بعملية  األفرادجناح عملية التغيري يعتمد على  أنكما 
وهم يف كـل ذلـك    ،العمل أداءوتفانيهم يف  وإخالصهم موكفاء، ومدى حتمسهم لفكرة التغري

  .املعنوية أوويف مقدمتها ظروف العمل وحوافزه املادية ، بالعديد من العوامل يتأثرون

ذهن كل فـرد هـو    إىلول ما يتبادر ان ا إىلحيث يشري ) م٢٠٠٥( Pressويؤكد ذلك 
غري املادية اليت  أواملادية  املكافآتما : أخرىبعبارة  أوتكمن مصلحته يف كل ما سيحدث  أينرفة مع

  .٧٧ص ستعود عليه من خالل اخنراطه يف مسار التغيري املطلوب؟

واجبات القائد للمحافظـة علـى فاعليـة     أهمالتحفيز من  أن) م١٩٩٤(ويرى اجلابري 
ات ختتلف من فـرد  وهذه احلاج، يشبعها أننهم حاجات يريد لكل فرد م إذالعاملني معه ؛  األفراد

  .١٤٧ص إشباعهاوالقائد ارب يتعرف على حاجات كل فرد ويعمل على ،  أخرفرد  إىل

بأنه يتطلب كل برنامج للتغري منذ بدايته إىل ايته أن يشعر القـائمون  )م٢٠٠٦(ويضيف العطيات 
األسـاليب املعنويـة    متهم وتقدير اجنازام باستخداوذلك من خالل إشعارهم بقيم، عليه بالتحفيز

  .١٢٥ص واملادية لتحفيزهم على التغيري املطلوب

  :مفهوم التحفيز
ومنـها تعريـف شـقبوعه    ، واحلـوافز  العديد من التعريفات للتحفيز األدبياتتضمنت 

 إىلجههم وتـو  متـدفعه عند العاملني ) دافع  أوحافز ( عملية تكون قوة " بأنهللتحفيز ) م٢٠٠١(
مل يـتم   إذاالدوافع هي مزيج من احلاجـات والرغبـات    أن إىلويشري ، "النشاط والعمل املرغوب

  .١٩١ص إشباعهاتولد سلوكا معينا دف  فإا إشباعها
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حالـة   إىلوصول العاملني يف مؤسسة مـا  " بأنهالتحفيز ) م٢٠٠٢(السويدان  بينما يعرف
  .٩٦ص "العمل ذاتيا ألداءريك العاملني أي حت، بأعماهلمالشغف والتلهف والسرور 

، املتاحة اليت توفرها البيئة احمليطة بالفرد  اإلمكانات بأااحلوافز ) م٢٠٠٢( البدريويعرف 
املطلوب  األسلوب أوبالشكل  األنشطةجمموعة من  أولنشاط  أدائهواليت ميكنه احلصول عليها عند 

  .١٣٥ص

  :احلوافز أنواع
  :مني رئيسيني ومهاقس إيلتنقسم احلوافز 

احلوافز حيث يستطيع  أهمويعترب املال من ، تتمثل يف املكافآت والبدالت املالية: حوافز مادية -١
 .الفرد من خالله تلبية احتياجاته الشخصية والعائلية

، واالعتراف باجلهود املبذولة واالجنازات املتحققة، والثناء اإلشادةوتتمثل يف : حوافز معنوية -٢
والتكليف باملهام اليت تسـتثري  ، الفرصة للمشاركة يف اختاذ القرارات وإتاحةحلسنة واملعاملة ا
تلبيـة   إىل باإلضـافة ، واملسـؤولية  األمهيـة ذات  األدوار وإسـناد ، واإلمكانياتالتفكري 

والشعور ، اآلخرينكسب احترام وتقدير  إىلاحلاجة : مثل  األخرىاالحتياجات االجتماعية 
وتكوين صداقات جيـدة مـع   ، والتقبل االجتماعي ، واالنتماء، الالئقة باملكانة االجتماعية

 .وحنو ذلك.. الزمالء والرؤساء يف العمل 

وسلوك  أداءالعمل ذه احلوافز حيقق نتائج مثمرة يف دعم عملية التغيري تنعكس على  أنكما 
التغيري؛ وميكن مالحظة ذلك  املستهدفني به وتزيد من فعاليتهم يف عملية أوبالتغيري  القائمني األفراد

واالسـتمتاع بالعمـل   ، األداءوحتسن مسـتوى  ، واملبادرة ، واحلماس ، من ارتفاع الروح املعنوية
  .واالهتمام بالتوجيهات وااللتزام ا

  
  

  :التحفيز وأساليبطرق 
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، وأمهيتـه التحفيزية اليت تتناسب مـع حجـم االجنـاز     واألساليبار الطرق على قائد التغيري اختي
وذلك من اجـل رفـع   ،  أنفسهم األفرادوتتالءم مع طبيعة ومستوى حاجات ، املتاحة واإلمكانات

  .التغيري املنشود أهدافوالتزامهم بواجبهم ووفائهم مبتطلبات حتقيق  إخالصهمكفاءم وزيادة 
ومنها الترهيب القائم على التخويف ، التحفيز أساليبعددا من ) م٢٠٠١(ويذكر شقبوعه 

الترغيـب   أسلوب كذلك، تقدما األقلاستخدما للدول  األكثر األسلوبانه  إىلمشريا ، يدوالتهد
على العمل كتلك احلوافز اليت ختاطب مشاعر  لإلقدامتكوين دافع ذايت لدى الفرد  إىلالذي يهدف 

  .٢٠٤-٢٠١ص األفرادوقيم 

م للعوامل اليت تتفاوت من حيث استجابته األفرادطبيعة  أن إىل) م٢٠٠٢(ويشري السويدان 
 األخـر بينما الـبعض  ، فبعضهم يكفي لتحفيزه عن طريق اللقب املهين، تؤثر على حافزيتهم للعمل

  .٩٧ص حوافز مادية إىلحيتاج 

 إميـاءات  أو، الرتب على الكتف: للتحفيز مثل أخرى أشكاال) م٢٠٠٥(كما يضيف ستيتر 
 األفـراد خماطبـة   أو، مواصلة االجنـاز  التشجيع إىل إشارةاليد  إامرفع  أو، بالرأساالستحسان 

  .١٤ص بطريقة ودية تشعرهم باالحترام والتقدير إليهمالتحدث  أثناء بأمسائهم

إن استخدام العقاب كجزء من احلوافز أمر ال غىن عنـه لضـمان   ) م١٩٩٤(ويرى هوانة 
مشـكالت   غري أن استخدامه بطرقة غري مالئمة أو غري عادلة ميكن أن حيـدث ، النضباط يف العمل

أن تكون القواعد والقوانني املعمول ا واضحة لـدى   –على سبيل املثال  –أكثر مما حيلها فيجب 
أو استخدام العقاب بشـكل  ، باإلضافة إىل ذلك فانه جيب عدم معاقبة األفراد اجلدد، مجيع األفراد

فيه ولـيس  ، وبوان يكون موجها للسلوك الغري مرغ، كما جيب أن يتم ذلك يف جو اجيايب، مجاعي
  .٨٥-٨٤ص لذات الشخص

ويف مجيـع  ، األفرادجلميع  األمثل األسلوبحتفيزي معني يعترب لوحده  أسلوبال يوجد  وألنه
التحفيزية حبيث تليب خمتلف احلاجات  األساليبالظروف؛ فمن املهم التنويع من قبل قائد التغيري يف 

وخاصة مبـا  ، وافز املعنوية يف اال التربويكما انه من املهم استخدام احل، األفرادوالرغبات لدى 
، يت تتضمن مخس مستويات متتابعةيتصل منها باملستويات العليا من احلاجات حسب نظرية ماسلو ال

وحاجة حتقيق ، وحاجات التقدير، وحاجات االنتماء، األمانوحاجات ، وهي احلاجات الفسيولوجية
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القـائمني بعمليـة    األفراديف  للتأثرياملستويات العليا يستخدم  أنحيث ميكن لقائد التغيري ، الذات
وزيادة مستوى تفاعلهم مـع متطلبـات   ، املستهدفني به دف رفع درجة تقبلهم للتغيري أوالتغيري 
كلمة شكر يف موقف معني قد ختلـق يف   أن" بقوله ) م١٩٩٩(ويؤكد ذلك الطيب . أهدافهحتقيق 

 "التقـدم املسـتمر   إىليف عمله بكل جد ومحـاس وتدفعـه   املدرس نوعا من النشاط جيعله يتفاىن 
  .١١٠ص

 يأخـذها  أناليت جيب على قائد التغيري  األساسيةعدد من املبادئ ) م١٩٩٤(  هوانهوحيدد 
  :االعتبار حىت يكون نظام احلوافز ذا فاعلية وجدوى يف عملية التغيري ومنها بعني

 .يسبقه أنلظهور السلوك املرغوب فيه ال  يكون احلافز تاليا أنأي انه جيب  :التبعيةمبدأ  -١

 أنحيث جيـب  ، للعالقة بني السلوك واحلوافز املقدمة األفرادمجيع  إدراكأي : اإلدراكمبدأ  -٢
 .والسلوك الذي سوف حياسب عليه، املرغوب الذي سوف يثاب عليه السلوكيعرف الفرد 

االجيايب على الفرد اكرب مـن   مباشرة يكون وقعها السلوكاليت تلي  فاملكافأة: مبدأ التوقيت  -٣
خاصة عندنا تكون املكافاه رمزية كشهادة ، كبعد فترة طويلة من القيام بالسلو تلك اليت تتم

 .التقدير

مع قيمـة ومقـدار اجلهـد     املكافأةتتناسب قيمة  أنحيث جيب ): القيمة(  أومبدأ احلجم  -٤
 .املبذول

يعين  أنن فاحلافز الذي يهم شخصا ما ميك، ةأي استخدام احلوافز املادية واملعنوي :النوع مبدأ -٥
تقدم حسب احتياج الفرد  أنجيب  املكافأةفنوعية ، أخرالنسبة لشخص الشي ب أوشيئا تافها 

 . هلا

بالتساوي بغـض   األفرادومطبقة بني ، ثابتةتكون املكافاه  أنفيجب : املساواة أومبدأ الثبات  -٦
 .١٧٩ -١٧٦ص ودرجة قرم من القائد، النظر عن مستواهم

 ما يلـي على التفاعل مع التغيري فانه جيب عليه العمل على  األفرادحيفز  أنوحىت ميكن لقائد التغيري 
  :)م٢٠٠١(بوعه شق
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وتوظيف ، تؤثر عليه أناحلوافز اليت ميكن  وأنواع ،كل فرد التعرف على حاجات واهتمامات -١
 يأخـذ  أنكما جيب على القائد ، ذلك لتحفيزه وتشجيعه على الوفاء مبتطلبات حتقيق التغيري

 .لكل فرد شخصيته ودوافعه اخلاصة به أنبعني االعتبار 

واحلرص علـى  ، أيضا يبذلوابل وباهودات اليت ، األفراداالهتمام باالجنازات اليت حيققها  -٢
 .والبعد عن اللوم والتقريع، تزويدهم بالتغذية الراجعة املناسبة

 .الثناء على اجنازام كلما كانت الفرصة مناسبةب موتشجيعه، األفرادمحاس  إثارة -٣

فهي من ناحية متكن الفرد من حتقيق ، واملتطلبات الالزمة الجناز العمل، الكافية األدواتتوفري  -٤
 .تعكس مدى اهتمام ودعم القائد أخرىومن ناحية ، مطلوب منه ما هو

واملقترحـات   األفكـار قبل وت، األمورواستشارم يف بعض ، يف عملية التغيري األفراد إشراك -٥
 .البناءة اليت يبذلوا

، اليت يقترحوـا  واألساليب األفكاريف حتقيق الذات من خالل تطبيق  لألفرادالفرصة  إعطاء -٦
 .٢٠٦-٢٠٥ص  أفضلحتقق اهلدف بطريقة  أاويرون 

  :ما يليذلك  إىل باإلضافة) م٢٠٠١(وجييب عطوي 

 .ملادية املعنويةاختيار الوقت املناسب لتقدمي احلوافز ا -٧

 .بالسياسة اليت يتم مبوجبها منح احلوافز األفرادتعريف  -٨

 .١٩٥ص الوفاء بتقدمي احلوافز كما مت حتديدها والوعد ا مسبقا -٩

حتتـذى مـن    أمثلة ايكونو أنقادة التغيري الناجحني جيب  أن) ه١٤٢٣(كما تؤكد بيترسون 
  .من تغيري إليهفيما يدعون  األفرادقبل 

 األداءوان يظهر محاسا واضحا يف ، يكون جادا بشان رؤية التغيري أنعلى قائد التغيري وبالتايل 
  .التغيري املنشود أهدافحنو حتقيق  األفرادمما حيفز 

ويف مقابل هذه املمارسات االجيابية يف نظام منح احلوافز فان هناك بعض املمارسات السـلبية  
ومنها توجيه اللوم والتأنيب املستمر ولفـت  ، عزائمهماليت قد تؤدي إىل إحباط مهم األفراد وفتور 
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والتقديرات العشوائية يف التقارير الفنية اليت ال تعكس املستويات احلقيقة ، النظر على أتفه األسباب
   .٣٣ص لألداء

 املكافـآت بعض املمارسات اخلاطئة اليت تقلل من قيمـة   إىل) م٢٠٠٥(كما تشري سليمان 
اتهـد  ، مثل تطبيق حوافز موحدة على اجلميع، حنو حتسني العمل التربوي واحلوافز كعوامل دافعة 
مما  الكبرية واألعباءضعف احلوافز وعدم تناسبها مع اجلهود  إىل باإلضافة، منهم يف عمله واملتراخي

  .جيعلها غري مؤثرة يف سري العمل التربوي

 يكافـأ حيـث  ، تهدين واملبدعنيملا يقوم به بعض القادة من ممارسات سلبية جتاه ا باإلضافة
ممارسة  إىلاملتراخي بالتساهل والتغاضي مما يدفعه  ويكافأ، واألعباء األعمالاتهد يف عمله مبزيد من 

     .١٣٣ص والتسيب اإلمهالمزيد من 

 :احلسنة اإلنسانيةبناء العالقات : ثالثالبعد ال
ودورها يف يئة البيئـة املناسـبة    نسانيةاإلكبرية على العالقات  أمهيةيعلق القادة التربويون 

 أن إىل) م١٩٨٨(مي السلويشري ، نشودة يف اال التربويالتغيريات امل إحداثلتحقيق النجاح يف 
وميكن لقائد التغيري ، السائدة اإلنسانيةمقاومتهم له يعتمد على منط العالقات  أوللتغري  األفراد تأييد
مقاومتهم للتغري  يتجنب – األقلعلى – أو، التغيري أهدافلتحقيق  وتعاوم األفراد تأييديكسب  أن

 أن إىلكما يشري . التغيري إحداثيتوافق ومتطلبات  اإلنسانيةمن خالل خلق مناخ مناسب للعالقات 
االجيايب يف ظـل   األداءعلى  األفرادجو عملي حيفز  إجياددور قائد التغيري يف هذا اجلانب يكمن يف 

العمل يلتقي  أهدافوالشعور بان عملهم من اجل حتقيق ، وسياسة التغيري ألهدافم التعاون والتفه
  .٣٤١-٣٤٠ص حاجام ورغبام الشخصية إشباعاخلاصة املتمثلة يف  أهدافهممع 

يؤسس على التفاعل بـني   إداريسلوك " بأا اإلنسانيةالعالقات ) م٢٠٠٣(ويعرف الستان 
وحاجاته يف  وإمكاناتهوقدراته  ومواهبهتراعي فيها قيمة الفرد  حمددة بصورة أهدافلتحقيق  األفراد

 وحيقق الرضا النفسي واالجتماعي واالقتصـادي ، العمل املشترك املتعاون إىلموقف متكامل يدفع 
  .١٧٩ص
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القائد الناجح هو الذي يتمكن من خلـق جـو مثـايل     أنعلى ) م١٩٨٨(السلمي  ويؤكد
خطـط   إجنـاح رد فيه على استعداد لبذل كل جهد يف سـبيل  حبيث يكون الف اإلنسانيةللعالقات 

  .٣٤٣ص ومنها حماوالت التغيري، االدراة

القدرة على العمل  أن إىلمشريا ، اإلنسانيةالعالقات  أمهيةعلى ) م٢٠٠١(عطوي  كما يؤكد
القائـد خاصـة يف    تتميز ا شخصية أنالسمات اليت جيب  أهمبطريقة بناءة هي من  اآلخرينمع 
  .١٨٩دان التربوي صاملي

  :يلييف العمل ما  اإلنسانيةتقوم عليها العالقات  أناليت جيب  املبادئومن 
له الفرصة  أتيحتوانه مىت ما ، جيب احترامها وتقديرهابان لكل فرد شخصية متميزة  اإلميان -١

 .يفكر تفكريا موضوعيا مثمراً أنبة قادر على املناس

 .مواهتماماتغيري وميوهلم املستهدفني بال األفرادتقدير رغبات  -٢

 .األساسوالتعامل معه على هذا ، تعرف القائد على قدرات وميول واهتمامات كل فرد -٣

 .العمل أهدافتصرف قائد التغيري بوضوح يف ضوء  -٤

االهتمام بتهيئة بيئة العمل املناسبة يف جانبها املادي مبا يتضمنه من توفري املقر املالئم واملـريح   -٥
وتوفري ، واالهتمام بعامل النظافة والترتيب، ومستلزمات مناسبة أثاثبه من وما يتطل، للعمل

 .وسائل الراحة

عدد من املظاهر اليت يستدل ا علـى جـودة ورداءة العالقـات     إىل) م٢٠٠٢( امحدويشري 
  :بإجيازوهي ، اإلنسانية

 األفـراد ى الذي يدل ارتفاعه الرضا عن العمل وارتفاع الروح املعنوية لـد  األداءمستوى   -١
 .والعكس صحيح

 .االنقطاع عنه أوبالعمل  األفرادمدى التزام  -٢

 .خالف ونزاعات أو من تفاهم األفرادمدى ما يسود العالقة بني  -٣

-٧٣ص وعدم الرضا عن العمـل ، عدد الشكاوي والتظلمات اليت قد تعرب عن حالة التذمر -٤
٧٤. 
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وارتفاع الروح املعنويـة  ، اجليدة  اإلنسانيةت االجيابية اليت ميكن مالحظتها نتيجة العالقا اآلثارومن 
  :ما يلي) م٢٠٠١(لني يف اال التربوي كما يراها عابدين لدى العام

للتـأقلم مـع    األخـر ومساعدة بعضهم للبعض ، التغيري أهدافحرص اجلميع على حتقيق   -١
 .وتضامنهم مع املواقف الصعبة واملثرية، املواقف اجلديدة

  .٢٠٧ص وتفاعلهم مع عملية التغيري بشكل اجيايب، راداألف أداءحتسن مستوى  -٢

  ):م٢٠٠٢(اخلميسي  فيويض

 .حاجات العاملني يف اال التربوي إشباع -٣

 .التعامل القائمة على التحاور واملناقشة أساليبشيوع  -٤

 .االنتقاد أوالعمل بعيدا عن مشاعر اخلوف  -٥

 .ملهامواملبادرة يف اجناز ا، الشعور املتزايد بالرضا عن العمل -٦

يف  اإلنسـانية وميكن تلخيص عددا من ممارسات السلوك القيادي يف جانب تنمية العالقـات  
  :ومنها، التغيري املرجوة أهدافالعمل واليت من شاا حتقيق الفاعلية يف حتقيق 

عـن   بعيدا األفراديف التعامل مع  واملساواة، اعتماد مبدأ العدل يف توزيع املهام واملسؤوليات -١
 .واحملاباة التمييز

 .جتاه عملية التغيري وأفكارهم أرائهمعن  للتعبري األفراد إمامالفرصة  إتاحة -٢

 .واحلكم الرأيوتقبل االختالف معهم يف ، اآلخرين آراءاحترام  -٣

 .لذلك ااحتاجووطلب املساعدة مىت ما ، على عرض مشكالم األفرادتشجيع  -٤

 م يف عملية التغيري؟الدور الذي يقوم به كل منه بأمهية األفراد إشعار -٥

 .األفرادواللقاءات االجتماعية اليت تساعد على توطيد العاقة بني  األنشطة إقامةتشجيع  -٦

 .قبل اختاذ أي قرار أفعاهلموردود  اآلخرينالتفكري يف مشاعر  -٧

 .واالبتعاد عن النقد اجلارح، األفرادورحابة الصدر يف التعامل بني  األفقسعة  إشاعة -٨

 .تقتضي مصلحة العمل ذلك ما ملفية يف تنفيذ التعليمات االبتعاد عن احلر -٩
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 .الشخصية للعاملني يف اال التربوي واملناسباتالتفاعل مع املشكالت  -١٠

 .اآلخرينمع  املعاملةالتواضع ولني اجلانب وحسن  -١١

 .والعمل على عالج املشكالت اليت يواجهوا، األفرادتذمر  أسبابالتعرف على  -١٢

التغيري وحتقيق  إحداثفيه يف  ايسهمو أن وما ميكن، وإمكانام األفرادت يف قدرا الثقة إظهار -١٣
  .٩٣-٩٢ص أهدافه

   :واختاذ القرارات حل املشكالت: البعد الرابع
الذي تدور حوله كـل   اإلداريةلب العملية ) م٢٠٠٤(يعترب القرار من وجهة نظر عطوي  

كما ، بالطريقة اليت تعمل ا القرارات يتحدد اإلداريتركب التنظيم  أن" جوانبها ويقول جريفت 
  .٢٥ص من ختطيط وتنظيم وتنفيذ وتوجيه ورقابة اإلداريةالقرارات تؤثر يف مجيع عناصر العملية  أن

تربز من خالل تأثر سلوك الفرد  فإا، على مستوى اجلماعات تالقرارااختاذ  ألمهيةوبالنسبة 
  . ينظم هلااليت اإلنسانيةاجلماعات  أعضاء األفرادبسلوك 

بشأن عملية اختـاذ القـرار    اآلراءهناك اختالف يف  أنعلى كتب االداره جند  اإلطالعومن 
  :وهذه هي  اإلداريولكن هناك اتفاق على عدد من العمليات اليت يتضمنها القرار 

 .وجود مشكلة معينة تتطلب حال معينا •

 .من بديل ميكن االختيار من بينها أكثروجود  •

 .يار نتيجة نشاط ذهين واع ومدركيكون االخت أن •

 .مرجوة أهداف أو هدفيكون موجها لتحقيق  أن •

وعلى كل ما يتعلق ا من مفـاهيم حيـث    على خطوات اختاذ القرار البد من التعرف إذن
حالة من التباين )http://allaithged.gov.sa/vb/showthread.php?t=2640( بأاتعرف املشكلة 

وعادة ما يكون هناك عقبـات  . حتقيقه إىلوهدف نسعى ، مستقبلي أوحايل االختالف بني واقع  أو
  .أو جمهولةالعقبات قد تكون معلومة  أنكما ، بني الواقع واملستهدف

  :كما يلي لعملية اختاذ القرار األساسيةالعناصر  إجيازوميكن 

http://allaithged.gov.sa/vb/showthread.php?t=2640
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ليل وسرعة وجود خلل يستوجب التح إىلرضية تلفت النظر  أعراض بظهور :املشكلة إدراك  / ١
بتحليلها والتعامل معها  فتبدأ األفقبوادر مشكلة معينة ستلوح يف  أنويدرك الفرد ، الدراسة
املشكلة مما قد  إدراكعدم  إىليؤدي  باإلعراضعدم االهتمام  أنهذه اخلطوة تكمن يف  وأمهية
يطـة  على التعامل مع املشـكالت احمل  اإلدارةتداعيات خطرية تتمثل يف عدم قدرة  إىليؤدي 

  .مل تستعد هلا جيدا ألا

التعامل مع اإلعراض ال يكفي لذا جيب أوال التعرف على هوية املشكلة أي  :تعريف املشكلة  / ٢
سبب األعراض واألسلوب العلمي هو تشخيص املشكلة بتتبع أسباا وظـروف حـدوثها   

ية مـن هـذا   ومعدل تكررها وصوال إىل األسباب احلقيقة اليت أدت لظهور األعراض املرض
وجيب يف هذه املرحلة حتديد إطار زمين حلل ، املنطلق ميكن حتديد املشكلة احلقيقة حتديدا دقيقا

  .املشكلة والبدء يف تنفيذ احللول

يف هذه املرحلة يتم مجع املعلومات اليت قد تساهم يف تفهم جوانب : مجع املعلومات الضرورية  / ٣
يف حلها وال تقتصر عملية مجع البيانات واملعلومات  ويف نفس الوقت تساهم وأبعادهااملشكلة 

  .على مرحلة من املراحل بل تتم يف مجيع مراحل حتليل وحل املشكالت

متكامـل يوضـح    إطـار يتم يف هذه املرحلة تكامل املعلومات وتوضع يف : حتليل املعلومات  / ٤
  .املوقف بصورة شاملة

، بأا املخزون اإلبتكاري لعملية حل املشـكالت وتعرف هذه املرحلة : وضع البدائل املمكنة  / ٥
حيث أا ختتص بإفراز اكرب عدد من األفكار مما يؤدي إىل تعظيم احتماالت الوصول إىل احلل 

وبعد أن يتم حصر مجيع البدائل اليت نرى أا ميكن أن حتقق اهلدف يأيت عملية اإلبداع ،األمثل
البدائل فقط اليت يتم التأكد من عـدم قابليتـها    واالبتكار يف طرح البدائل ومن مث استبعاد
  .للتنفيذ والتوصل إىل البدائل القابلة للتنفيذ

ومراجعة اهلدف من حل املشـكلة   األمثلاختيار البديل  إىلدف هذه املرحلة : تقييم البدائل  / ٦
ودراسة كـل بـديل وفقـا    ، نسبية للمعايري وأوزان أولوياتووضع ، ووضع معايري للتقييم

البـديل  " النتائج ويسـمى   أفضلالبديل الذي حيقق  إىلومن مث التوصل ، للمعايري املوضوعة
  ".األنسب
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والطريق الوحيد ملعرفة درجة فعالية البديل هو وضعه موضـع التنفيـذ   : األنسبتطبيق البديل / ٧
  .موضوعة مسبقا إليةويتطلب ذلك وجود خطة تنفيذية تسري على ، الفعلي

وحصر التداعيات الغري متوقعة لتنفيذ البدائل للوصول  لألداءالذايت  التقييمأي  :ئجتقييم النتا  / ٨
  .األوىلاخلطوة  إىلويف حالة وجود تقييم سليب يتم الرجوع ، رؤية شاملة لتقييم البديل إىل

عمليـة اختيـار   :" بأا) م٢٠٠٤،عطوي( القرار كما يرها  بالتايل ميكن تعريف عملية اختاذ
وعملية اختاذ القرار عملية ".ملعاجلة مشكلة معينة أو، البدائل املتاحة لتحقيق هدف معني ألحدواعية 

يف اختاذ القرارات املدرسية على مدير  األكربويقع العبء ، وقت معني أومستمر ال تتوقف عند حد 
طـق  املدرسة وتعتمد فاعلية القرار على مهارة املدير ودرجة تدريبه وعلمه ومدى اسـتخدامه للمن 

  .٢٦ص العلمي حلل املشكلة

  :التقومي والتحسني املستمر: البعد اخلامس
ويف جمال ، عملية منظمة هادفة أوأي عمل  أركانمن  أساسياالتقومي يعترب ركنا  أنمن املعلوم 

العملية اليت حيكم ا على مدى جناح العملية التربوية :" بأنهالتقومي ) م٢٠٠٤(التربية يعرف عطوي 
  .٣١٩ص "املنشودة األهدافيف حتقيق 

على العديد من املراجع يف هذا املوضوع نستخلص بان تعريف التقومي ال يبتعد عن  اإلطالعومن 
  :التالية األمور

 .التقومي عملية منظمة وهادفة •

مقدار التحسن يف  أو، املشمولني بالتقومي األفرادغاية التقومي حتديد مقدار التغري يف سلوك  •
 .األخرى واألشياء واألدواتت بالنسبة للربامج واملؤسسات والنتاجا األداء

 .والسلوك والنتاجات األداءلتحسني  وأحكامقرارات  إصدارقومي هو :لتقومياهلدف اال •

  :مستويات التقومي 
 .التقومي القبلي .١

 .التكويينالتقومي  .٢

 .التقومي اخلتامي الشامل .٣
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 .التقومي البعدي .٤

  :واجراءاتهخطوات التقومي 
ý  املرجوةالنتاجات  أوالربنامج  أهدافعملية التقومي يف ضوء  دافأهحتديد. 

ý  مشويل إطارحتديد جماالت التقومي يف. 

ý  االت املستهدفة أدائيةحتديد معايريلتقومي ا. 

ý  االت احملددة التقومي  أدواتاختياراملالئمة لألهداف وا. 

ý يهاحتديد كمية املعلومات اليت حنتاج إليها ومصادر احلصول عل. 

ý  مجع املعلومات والبيانات املطلوبة باألدوات املقررة ومن املواقف احملددة وفق جدول زمين
 .حمدد

ý ويستعان هنا ، حتليل املعلومات وتسجيلها يف صورة ميكن منها االستدالل واالستنتاج
 .باألساليب اإلحصائية والتوضيحية املختلفة

ý ا املتغريات و البدائل املتاحة متهيدا للوصول منها إىل حكم تفسري البيانات يف صورة تتضح
 .وقرار

ý  إصدار احلكم أو القرار حىت ميكن معرفة جدوى املعلومات التقوميية يف حتسني املوقف أو
 .الظاهرة أو السلوك الذي نقومه

ý اختاذ القرارات املناسبة يف ضوء األحكام.  

  :مع اتمعبناء الشراكة :البعد السادس
ؤوسني يف التخطيط واختاذ القرارات املتعلقة بالعمل من أهم األسس اليت تعترب مشاركة املر

حيث سيكون األفراد القائمون بإحداث التغيري ، تقوم عليها القيادة الناجحة يف جمال التغيري التربوي
وسيكون األفراد املستهدفني به أكثر استعدادا ، أكثر التزاما وبذال للجهد يف سبيل حتقيق أهدافه

التغيري والوفاء مبتطلباته مىت ما أتيحت هلم الفرصة للمشاركة يف كل خطوة من خطوات  لتقبل
  .عملية التغيري
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حيث حيرص القائد على اخذ رأي ونصيحة األفراد ، ويعترب التشاور مظهرا عمليا للمشاركة
الكرمي  وهو مبدأ أساسي يف اإلسالم نص عليه القران، يف أي قضية أو جانب يتعلق بعملية التغيري

ما رأيت  أحدا قط أكثر " وكان على جه املصطفى صلي اهللا عليه وسلم حيث يقول أبو هريرة 
  ).٣:٦٩ج، ه١٤٠٨(اجلوزية " ألصحابه من رسول اهللامشورة 

 والذين سيتاثرون،استشارة من هلم عالقة مبوضوع التغيري أن إىل )م١٩٩٤(ويشري هوانة 
ومزاياه ميكنهم من احلصول على  أسبابه وإبراز، مسبقا ئهمأراوحماولة معرفة ، التغيري بإحداث

  .٢٠٧ص تغيري أليويزيل عن نفوسهم القلق والتردد املصاحب ، عن التغيري كثريةمعلومات 

اكرب عدد ممكن  إشراكيعمل على  أنفان على قائد التغيري ) ه١٤٢٢(سكوت وعلى ذلك 
حلقات  أو، لك من خالل اللقاءات املنظمةوذ، يف عملية التغيري –وبشكل مباشر  – األفرادمن 

كما عليه أن يعمل على إجياد ، االقتراحات أنظمة أو، جلسات العصف الذهين أو، النشاط
وان ، والبحث عن األفكار اهلادفة واآلراء املخلصة، مساحات آمنة للمناقشة احلرة والطرح اجلريء
   .١٠٩ص يبتعد عن إصدار االنتقادات أو األحكام القاسية

املؤثرين يف  األفراداحلد من نطاق هذه املشاركة واالقتصار على  إىلوقد يضطر قائد التغيري 
 إلشراكالتغيري ملحة وال ميتلك الوقت الكايف  إحداث إىلوذلك عندما تكون احلاجة ، عملية التغيري

  .حوكذلك عندما ال تكون هناك مقاومة كبرية للتغيري والعكس صحي، األفرادعدد كبري من 

ات التالية من قبل اخلطو إتباعالتغيري من خالل  إحداثوميكن  حتقيق الشراكة الفاعلة يف 
  ):م٢٠٠٦(قائد التغيري العطيات 

حيث ، أنفسهم األفرادنتبع الرغبة يف املشاركة من  أنحيث جيب ، الرغبة يف املشاركة إجياد .١
ة تتحقق عندما يتضمن التغيري يف املشارك ةوالرغب.فيها ال يرغبون بأعمال يقوم أنال ميكن 

 .مادية أواجتماعية  أوللفرد فؤائد نفسية 

حيث تكمن مهمة قيادة التغيري هنا على يئة الظروف اليت تشعر ، للمشارك األفراد إعداد .٢
 .العملية وإسهامامبالطمأنينة والترحيب مبالحظام  األفراد

اجلديدة  األفكارواحلصول على ،  اعاتاإلبدلتشجيع ، من املشاركة الفعلية األفرادمتكني  .٣
 .٢٠٥-٢٠٢واملقترحات البناءة ص
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فاعلة  ومن املمارسات القيادية اليت ميكن من خالهلا ملدير املدرسة كقائد للتغيري حتقيق شراكة
بعملية التغيري او املستهدفني به كما يراها عماد الدين   ومفيدة من جانب االفراد القائمني

  ):م٢٠٠٣(

 .التغيري إلحداثللحصول على احلقائق واملعلومات الالزمة للتخطيط  األفراد أراءاستطالع  •

املناسبة للتغيري حيث يطلب منهم  األهدافووضع ، يف حتديد الرؤية املشتركة األفراد إشراك •
وحىت تتسم هذه  األهدافمث جيتمع م ملناقشة وتنقيح هذه  األهدافتدوين جمموعة من 
 أسبابمسبقا معلومات كافية عن  األفراديكون لدى  أنلفاعلية فانه جيب املشاركة باجلدية وا

 .التغيري ونتائجه املتوقعة

يشترك فيها مجيع العاملني يف  أنالعمل على نشر وترسيخ القيم والقواعد السلوكية اليت جيب  •
 .٣٠ص يف سلوكهم وممارسام العملية متثلوهاوان ، اال التربوي

  ):م٢٠٠٣(ويضيف البستان 

دراسات  أكدتوقد ، يف اختاذ القرارات املناسبة والالزمة لعملية التغيري األفراد إشراك •
)Hoy & Miskel ( أكثريف املشاركة كلما كانت القرارات  لألفرادالفرصة  أتيحتانه كلما 

 .٦٤ص من جانبهم تأييدهاصوابا وازداد 

يف اختاذ القرارات املتصلة بالتغيري  داألفرامشاركة  أمهية إىل) م٢٠٠٣(كما تشري عماد الدين 
وتعتمد على نوع خمتلف من القوة ال ، تؤكد قيادة التغيري على صنع القرار التشاركي " حيث تقول 
  .اآلخرينيربز من خالل العمل اجلماعي مع  وإمنا، من فوق أو األعلىيفرض من 

عملية  أهدافسبة لتحقيق واليات العمل املنا أسلوبفرصة املشاركة يف حتديد  األفرادمنح  •
 .التغيري 

 أفضل إىلوالتوصل ، للتغلب على الصعوبات واملعوقات األفرادتوظيف قدرات ومواهب  •
 .البدائل واحللول للمشكالت اليت قد تواجه عملية التغيري

بشرط  األفرادمن قبل  واألعباءتفويض الصالحيات والسلطات الالزمة للقيام باملسئوليات  •
 هو الذي يتجنب عمل كل شيء بنفسه الناجحفالقائد ، والكفاءة املطلوبة توفر املهارات

 .١٩ص
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وحىت تكون مشاركة األفراد يف عملية التغيري مفيدة وحمققة للنتائج املرجوة منها فان على 
 :قائد التغيري أن يأخذ النقاط التالية بعني االعتبار وهي

 .األفرادة وخربة تتناسب طبيعة وموضوع املشاركة مع قدرات وكفاء أن .١

كة فتكون مشار، تكون املشاركة هدفا يف حد ذاا أي املشاركة من اجل املشاركة أال .٢
عملية  اجربوكثريا من القادة قد  أن إىل) ه١٤٢٢(حيث يشري سكوت ، سطحية ال قيمة هلا

هذه املشاركة كانت صورية مل يكون اهلدف منها سوى  أنبسبب  ااخفقوولكنهم ، املشاركة
ومل يكن الغرض احلقيقي منها هو التعرف على طبيعة مشاعر . من النقد ألنفسهمة القادة محاي

 .١١٠ص مقترحام أفكارهماالستفادة من  أو، األفراد

الوقت نتيجة للمناقشات واجلدال العقيم الذي ال فائدة  إهدارتكون املشاركة سببا يف  أال .٣
 .منه

فئة  وأفكار بآراءعندما يؤخذ  األفراداخلي بني زيادة الصراع الد إىلتؤدي املشاركة   أال .٤
 .أخرىمنهم دون فئة 

ملا قد ينجم عن ذلك من عدم ، فرصة املشاركة دون ضوابط إعطاءيف  واملبالغةجتنب التوسع  .٥
 .األموروسيادة الفوضى وعدم القدرة على ضبط ، وضوح املسئوليات
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  الدراسات السابقة: ثانياً
  :متهيد

ن التغيري أصبح من أهم متطلبات التقدم والتطور ملنظمات اليوم وخاصة املنظمـات  نظراً أل  
التربوية ، فقد جاء يف هذه الدراسة للتعرف على الكفايات املهنية الواجب توافرهـا يف مـديرات   

والوقوف علـى   على إثراء هذه الدراسةمدارس التعليم العام احلكومي مبدينة مكة املكرمة، وحرصاً 
تتبـع  نية لقيادة التغيري فقـد مت  صل إليه الباحثون من الدراسات حول موضوع الكفايات املهما تو

واألحباث  أن مثل هذه الدراساتوالحظت الباحثة  ،صلة ذا املوضوعالدراسات واألحباث اليت هلا 
فايـات  ندرة الدراسات اليت تناولـت الك  إىل باإلضافةودية قليلة جداً خاصة باململكة العربية السع

وقد جاءت هذه الدراسـة  ، املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات املدارس بالتعليم العام حتديداً وعرضاً
  .اال هذاتعويضاً للنقص احلادث يف 

وسوف يتم عرض الدراسات السابقة اليت تعرضت ملوضوع الدراسة سواء كانت حملية أو   
  -:التعليق عليها كما يليو األحدث إىل األقدممرتبة من عربية أو أجنبية 

  :الدراسات العربية :أوال

تقومي فاعلية برنامج تطوير اإلدارة املدرسية يف " بعنوان ) م١٩٩٥ ،وخصاونة حسن؛(دراسة 
وقد هدفت الدراسة بشكل رئيسي إىل تقومي فاعليـة  ، "إعداد مدير املدرسة يف األردن لقيادة التغيري

/ ١٩٩٤عينة من املدارس يف األردن بدءاً من العام الدراسـي  برنامج تطوير اإلدارة املدرسية على 
  .م١٩٩٥

وعملت الدراسة علـى اجلمـع بـني األسـاليب الكميـة والنوعيـة واشـتملت عينـة         
عضواً من هيئة العـاملني يف املـدارس املشـاركة يف الدراسـة وعـددها      ) ٦٧١(الدراسة على 

مـع املنـهج الـذي تبنتـه      وانسـجاما . مديراً) ٢٤(مدرسة إضافة إىل مديريها وعددهم ) ٢٤(
الدراسة والذي ميكن تصنيفه ضمن مناهج البحث شبه التجريبيـة فقـد مت اسـتخدام أسـلوب     

  :التناظر كأداة جلمع البيانات وكانت أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي
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       سـات  أشارت هيئة العـاملني يف جمموعـات املـدارس التجريبيـة الـثالث إىل أن املمار
املرتبطة بقيادة التغيري بعامة تعكـس السـلوك اإلداري احلقيقـي السـائد يف مدارسـهم      

  .بدرجة كبرية فما فوق
      هيئـة   اسـتجابات أكدت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني متوسـطات

العاملني يف املدارس املشاركة يف الربنامج وغري املشاركة فيه وذلـك فيمـا يتعلـق بقيـادة     
 بعامة، وبكل بعد من أبعادها الثمانيـة خباصـة وكانـت الفـروق لصـاحل هيئـة       التغيري

 .العاملني يف املدارس املشاركة
   قيادة التغيري املتبنـاة يف املـدارس األردنيـة املشـاركة يف تنفيـذ برنـامج        إستراتيجيةإن

 تطوير اإلدارة املدرسية واملتميـزة يف تطبيقـه تنسـجم مبالحمهـا وخصائصـها وأبعادهـا      
الرئيسية مع األدب التربوي والدراسات املتخصصة يف هـذا اـال عامليـاً، وتتفـق مـع      

  .مرجعيات الربنامج وغاياته الرئيسية
مقاومة املوظفني للتغيري يف األجهزة احلكومية باململكـة  "بعنوان ) م١٩٩٧العامودي (دراسة 

ىل التعرف على األسباب املختلفة وقد هدفت الدراسة إ، " العربية السعودية وأسباا وسبل عالجها
اليت تدفع املوظفني ملقاومة التغيري  يف األجهزة احلكومية وميكن عمله لتقليص تأثري هـذه األسـباب   

) ٤٥٠(  الدراسة عينةومشل جمتمع وعلى عملية التغيري اليت أصبحت من حتميات العمل اإلداري، 
ومن أهم النتائج الـيت مت التوصـل    البيانات ،مع استخدام استمارة االستقصاء كأداة جلومت مفردة 

  -:إليها
: يوجد تسعة مصادر رئيسية ملقاومة املوظفني للتغيري يف األجهزة احلكومية متثلـت يف التـايل    / ١

والتنسيق بني املوظفني والقائمني على التغيري، أسباب شخصية  االتصالأسباب تتعلق بدرجة 
ظفني، أسباب اجتماعية، أسباب ثقافية، أسباب فكرية، تتعلق بالوضع الوظيفي للمو اقتصادية

أسباب تنظيمية وأسباب إجرائية فنية، أسباب تتعلق مبدى وضوح نتـائج التغـيري وأهدافـه    
  .وأخرياً أسباب ترتبط بالتغيريات املمكن إحداثها مبراكز القوة والسلطة والنفوذ
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 االتصـال ري كانت أسباب تتعلق بدرجة مت التوصل إىل أن أهم مصادر مقاومة املوظفني للتغي  / ٢
 .والتنسيق بني القائمني على التغيري واملوظفني

بعنوان استراتيجيات احلد من مقاومة املوظفني للتغيري  )م١٩٩٨ ،والعامري الفوزان؛(دراسة 
وقد هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اإلستراتيجيات اليت ، )حبث ميداين( األجهزة احلكومية يف

ها املديرون للحد من مقاومة  املوظفني للتغيري من األجهزة احلكومية باململكة العربية السعودية، يتبع
عينة من املوظفني من خمتلف األجهزة احلكومية يف مدينة الرياض ومن كافة املسـتويات   اختيارومت 

االحتماليـة، ومت  موظفاً مت اختيارهم بإتباع العينة غـري   ٣٥٥التنظيمية، وبلغ حجم عينة املشاركة 
  .لبيانات اخلاصة بالدراسةواستمارة االستبيان كأداة جلمع ااالعتماد على املنهج الوصفي التحليلي 

وتوصلت هذه الدراسة إىل أن هناك أربع استراتيجيات يتبعها املديرون للتغلب على مقاومـة  
ـ   إستراتيجيةاالحتواء ،  إستراتيجيةاملوظفني للتغري ،  التمويـه   إسـتراتيجية اع، املشـاركة واإلقن

  .اإلكراه القسري واستراتيجية، واملراوغة
وتشري نتائج الدراسة إىل أن إستراتيجية االحتواء وإستراتيجية املشاركة واإلقناع مها األكثـر  
استخداماً من قبل املديرين أما إستراتيجية التمويه واملراوغة فقد انقسمت آراء أفراد العينة حوهلـا  

يرى أفراد العينة أن املديرون ال مييلـون  . ارض، خبصوص إستراتيجية اإلكراه القسريبني مؤيد ومع
إىل استخدامها للحد من مقاومة التغيري من ناحية أخرى كشفت هذه الدراسة عن وجـود عالقـة   
إرتباطية سلبية ضعيفة بني املستوى التعليمي واملرتبة الوظيفية من جهة وبني إسـتراتيجية التمويـه   

وغة من جهة أخرى،أما بقية اإلستراتيجيات فال يوجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بينها و واملرا
  .بني العوامل الشخصية املتضمنة يف هذه الدراسة

وقـد هـدفت   ،"التغري اإلداري بني الدوافع واملعوقـات "بعنوان ) م١٩٩٨العلي ، (دراسة 
تغري، وأهم األساليب املتبعة ملواجهـة هـذه   الدراسة إىل التعرف على أهم الصعوبات اليت تواجه ال

الصعوبات واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لوصف ظاهرة الدراسة وهي التغري ومت استخدام 
املالحظة الشخصية للباحث كأداة جلمع البيانات واملعلومات ومن أهم النتائج اليت توصلت إليهـا  

  :الدراسة
م اإلدارية للقادة أو املديرين ألا تتطلـب وضـع الرجـل    إن إدارة التغيري من أصعب املها  / ١

املناسب يف املكان املناسب وتزداد صعوبة إدارة التغيري إذا ما واجه صاحب القرار مقاومـة  
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هلذا التغيري وخاصة إذا كانت املقاومة مجاعية منظمة من عدد مـن العـاملني يف مسـتويات    
  .خمتلفة

للتغيري إىل أسباب تنظيمية فقد حيـدث التغـيري يف املراكـز    تنقسم أسباب مقاومة العاملني   / ٢
الوظيفية أو مراكز القوة والنفوذ يف املنشأة، وأسباب شخصية حديث يرى بعض العاملني بأن 

 .التغيري يهدد مصاحلهم الشخصية
إن مقاومة التغيري اإلداري قد تأيت من عدم وضوح أسبابه وأهدافـه وكـذلك اإلجـراءات      / ٣

 .ات املتعلقة بالتغيري للعاملني املنفذين له أو املتأثرين بهوالتعليم
ترى الدراسة أن مقاومة التغيري ليست سلبية دائماً بل إا حتمل بعض اإلجيابيات ومنها جتعل   / ٤

 .القائمني على التغيري أكثر دقة واستعداداً ويئاً للتغيري
بد من التعرف على األسـباب احلقيقيـة   إلجناح إدارة مقاومة التغيري الوأوصت الدراسة بأنه 

ملقاومة التغيري ، وللحد من مقاومة التغيري البد من التوعية واالستعداد والتهيئة للعـاملني بضـرورة   
التغري ، إشراك العاملني وإقنـاعهم بـالتغيري ،    الستيعابوأمهية التغيري، ودعم العاملني ومؤازرم 

رة الواعية واملبدعة واملدركة لطبيعة البشر املقاومة للتغيري وامليل وتشري الدراسة إىل أمهية وجود اإلدا
 .إىل الوضع الراهن واالرتياحإىل القبول 

ممارسة الكفايات املهنية لـدى مـديري ومـديرات    "بعنوان ) هـ١٤٢٤العرتي ، (دراسة 
ـ  ، "املدارس الثانوية مبنطقة احلدود الشمالية ة ممارسـة  وقد هدفت الدراسة إىل التعرف علـى درج

الكفايات املهنية لدى مديري ومديرات املدارس الثانوية باملنطقة وكذلك الكشف عـن تصـورات   
املديرين واملديرات وكذلك املعلمني واملعلمات حول ممارسة الكفايات املهنية لدى مديري ومديرات 

عشـوائية مـن    املدارس الثانوية واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ، ومت أخذ عينة
مدير ومديره  ١١٢مديري ومديرات املدارس وكذلك املعلمني واملعلمات باملنطقة الشمالية قوامها 

  :ومعلم ومعلمه واستخدمت االستبيان كأداة جلمع البيانات ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها
 بـاختالف مات التعليميـة  إن الكفاية املهنية ذات أمهية كربى يف شىت املنظمات السيما املنظ  / ١

  .مستوياا
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يضع أهدافاً للتنظـيم داخـل   (من أهم الكفايات املهنية الالزم توافرها يف مدير املدرسة أن   / ٢
املدرسة، وأن يوضح للمعلمني أن التغريات العاجلة لن حتدث إال بناء على طلبهم، وأن حيدد 

مبد يد العون للمعلمني اجلدد، توزيـع  األعمال والوظائف املختلفة يف إطار التنظيم املدرسي، 
 .إخل... املسؤوليات على األعضاء بعدالة

 .تعد إدارة األفراد واملوارد املالية أهم كفايات مدير املدرسة   / ٣
إن للمدرسة دور حيوي وحساس يف إقامة عالقات مستمرة بني املدرسة واتمع الذي تعيش   / ٤

اعل مـع مؤسسـات   .البيئةية عموماً من خالل إتاحة فيه كوسيلة هامة لتحقيق أهداف الترب
  . اتمع املختلفة واستثمار موارد وإمكانيات البيئة 

دور اإلدارة باألهداف يف تطوير الكفاية اإلدارية واملهنية "بعنوان  )م٢٠٠٣، شريف(دراسة 
 ".ملدير املدرسة
اليت تستند إليها، ومقارنـة  هدفت الدراسة إىل حتديد فلسفة اإلدارة باألهداف واملبادئ وقد 

أسلوب اإلدارة باألهداف مبثيالا من املمارسات اإلدارية احلديثة، وتوضيح فعالية اإلدارة باألهداف 
  .تطوير أداء مدير املدرسة

لدراسة على األسلوب الوصفي املقارن حيث مت اإلطالع على األدبيات العديـدة  ا واعتمدت
ألفراد وإدارة املشروعات بصفة عامة، ويف جمال اإلدارة باألهـداف  يف جمال اإلدارة العامة وإدارة ا

ير املدرسة وأساليب بصفة خاصة، وكذلك الدراسات واألدبيات اليت تناولت مهام ومسئوليات مد
  :وتوصلت هذه الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها، تطوير أدائه

بسلطات ثابتة أو عالقات جامدة، يؤمن إن اإلدارة باألهداف هي نظام ديناميكي غري مرتبط   /١
  .بقدرة الفرد على االبتكار ويركز على التخطيط والتعاون واألهداف والنتائج املتوقعة 

اإلدارة باألهداف أسلوب إداري يهدف إىل زيادة فعالية أداء املؤسسات اإلدارية عن طريـق    / ٢
 .املشاركةالتركيز على مبدأين اثنني مها مبدأ حتديد األهداف ومبدأ 

إن تطبيق اإلدارة باألهداف يف أي مدرسة بأية مرحلة من مراحل التعليم العام سوف ينمـي    / ٣
 -:لدى مدير املدرسة الكفايات  التالية

  .كفاية حتديد األهداف التربوية للمرحلة التعليمية اليت يعمل ا -١
كامنـة لـدى اهليئـة    الطاقات ال واستثارةكفايات ختطيط األنشطة الربامج وتنسيق اجلهود  -٢

 .التعليمية واإلدارة العاملة باملدرسة
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 .كفايات اإلشراف واملراقبة واملتابعة -٣
 .كفايات التقومي -٤
 كفايات العالقات اإلنسانية -٥

  Transformationalقيادة التغيري يف املؤسسة التربوية  "بعنوان) م٢٠٠٤مؤمتن ، (دراسة 

Leadership  ، دف الدراسة إىل استعراض أهم  القيم اليت تسهم بفاعلية يف تقدمي فكرة ملخصـة
ومركزة حول قيادة التغيري يف قطاع التربية والتعليم وتوضيح طبيعتها وإبراز مالحمهـا واعتمـدت   

مؤسسة من املؤسسات املختلفـة  ) ١٠٠(الدراسة على التجارب واملالحظات امليدانية اليت تناولت 
توزيع استمارة استبيان على املسـئولني ـذه املؤسسـات    اليت جنحت يف قيادة التغري باألردن ومت 

من إدارته ، وأن دعـم اإلدارة العليـا     وتوصلت الدراسة إىل ضرورة التأكيد على قيادة التغري بدالً
إن إجيـاد نظـم   ،مرارية وحتقيق نتائج أكثر فعاليةوصانعي القرار لعملية التغري يضمن  للتغري االست

  .ط والتنسيق بني أجزاء املؤسسةتواصل فعالة حتقق التراب
وهدفت هذه ، "إدارة التغيري والتحديات العصرية للمدير"بعنوان ) م ٢٠٠٦العطيان (دراسة 

غىن عنها، واملسامهة بشكل علمي  الدراسة إىل شرح أمهية إدارة التغيري كمهارة ومفهوم عصري ال
مل مع املشكالت اإلنسانية النامجة عـن  يف بلورة موضوع إدارة التغيري، وزيادة قدرة املديرين للتعا

سرعة معدالت التغيري، باإلضافة إىل حتديد أهم التحديات املعاصرة اليت تواجه املدير وحتديـد أدوار  
ومهارات املدير العصري للتعامل مع التغيري وحتدياته العصرية، ولتحقيق هذه األهداف فقد اعتمدت 

اختار الباحث عينة عشوائية من اإلدارة العليا والوسطى يف الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، و
اخلطوط اجلوية العربية السعودية واختار الباحث جمموعة ثالثة تقع ضمن مسـتوى اإلدارة العليـا   

يف إدارة التغـيري وقـد كـان    ) تدريبية(والوسطى يف نفس املؤسسة إال أا أخذت دورات علمية 
 االعتماد على استمارة االستبيان كأداة جلمع البيانات ومن أهم مفردة  ومت) ٥١٩(عددهم اإلمجايل 

  :النتائج اليت مت التوصل إليها
التحديات أصبحت تطوق كافة أبعاد حياتنا والبد من احليوية اهلادفة واملواجهة ، ملواكبة هذه   / ١

تسـارع ومـا   التغيريات والتحديات بالعلم واملعرفة واإلصرار نظراً ألمهية موضوع التغيري امل
  .ينتج عنه من حتديات كثرية حيث أصبح التغيري مطلباً يف كافة مناحي احلياة املعاصرة

يعترب التغيري من الظواهر املعاصرة وأكثرها أمهية بالنسبة لإلداريني والقـادة، سـوءا علـى      / ٢
 .مستوى املؤسسات العامة أو اخلاصة
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ديات لكل مدير ومسـئول وخاصـة يف   لقد حدثت تغريات وتطورات شىت أصبحت متثل حت  / ٣
جمال التقدم العلمي وثورة املعلومات واليت أثرت يف سلوك وأداء اإلداريني والقـادة حيـث   

 .أصبحت التغيريات والتجديدات شاملة ومؤثرة بشكل كبري وسريع على األفراد واجلماعات
وبني جنـاح   املديرين،ن قبل إن ممارسة إدارة التغيري، كمفهوم ومهارة إدارية بطريقة سليمة م  / ٤

 .التغريات املراد إحداثها يف املؤسسات بفعالية
إن جناح وتقدم املؤسسات يف تقدمي خدمات مميزة ملن يطلبها ، يتوقف على قدرا على حتديد 

  .حتديات التغيري العصرية امللحة، وكيفية التعامل معها بفعالية
ة قيادة التغيري مـن قبـل مـديري مراكـز     واقع ممارس" بعنوان) ه١٤٢٨،الزهراين( دراسة

التعرف على واقع ممارسة قيـادة   إىلوهدفت هذه الدراسة ، "التربوي مبنطقة مكة املكرمة اإلشراف
تنمية ( القيادية التالية  اإلبعادالتربوي مبنطقة مكة املكرمة يف  اإلشرافالتغيري من قبل مديري مراكز 

حتقيـق مبـدأ    –قابلية االتصال  – األفرادفرق وتنمية قدرات بناء ال –اجليدة  اإلنسانيةالعالقات 
من وجهة ) التغيري  أهدافالتحفيز حنو حتقيق  –وقت التغيري  إدارةالفاعلية يف  –يف التغيري  الشراكة

  .نظرهم ومن وجهة نظر املشرفني التربويني
راكـز  واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وذلك بتحليل اسـتجابات مـديري م  

التربوي ملهارات  األشرافالتربوي واملشرفني التربويني حول واقع ممارسة مديري مراكز  األشراف
  .قيادة التغيري

 ٢٢وقد مت اختيار عينة عشوائية للدراسة من مديري مراكز األشراف التربـوي وعـددهم   
ـ  ٢٠٦مدير واملشرفني التربويني وعددهم  ان عـدد  مشرف تربوي وقد نتجت عن هذه الدراسة ب

كبري من مديرو مراكز األشراف التربوي واملشرفني التربويني ميارسون قيـادة التغـيري بأبعادهـا    
املذكورة يف هذه الدراسة بنسب عالية جدا مما يعين وجود جودة عالية يف مهارات وكفايات مديرو 

  .إدارات مراكز اإلشراف لقيادة التغيري 
  
  

  :األجنبية الدراساتثانيا 
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إدارة مقاومة التغيري يف املنظمات التعليمية يف جامعـة  "بعنوان )  م ١٩٩٦رن، ثو(دراسة 
  ".Potchetstroon Universityبويستفتروم يف جنوب أفريقيا 

هدفت الدراسة إىل حتديد أشكال مقاومة التغيري واالستراتيجيات املتاحة إلدارة هذا التغري ، وبنـاء  
لدراسة على املنهج الوصفي التطبيقـي علـى عـدد مـن     منوذج إلدارة مقاومة التغري واعتمدت ا

املنظمات التعليمية واستخدمت االستبيان كأداة و مت توزيعه على العاملني واملـديرين بعـدد مـن    
املنظمات التعليمية يف اجلامعة موضوع الدراسة ، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسـة أن  

منها ختتلف فيما بينها من حيث الرغبة يف تقبلها للتغـيري ومـن   املنظمات التعليمية وخاصة اجلامعية 
  .حيث االستراتيجيات املطبقة إلدارة هذا التغري

أثر سلوك القيادة يف تسـهيل عمليـة الـتغري يف إحـدى     "بعنوان  )م١٩٩٧،Cas(دراسة 
مـديري  وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على دور السلوك القيادي لدى أحد  "املقاطعات التعليمية

املقاطعات التعليمية يف تسهيل عملية التغيري، واعتمدت الدراسة على املنـهج االسـتقرائي جلمـع    
البيانات وتوصلت الدراسة  إىل أن هناك مخسة أمور أخذها ذلك املدير يف االعتبار إلحداث التغيري 

وبـث   مشـتركة، ؤية بناء ر عقالنية،بناء مناذج  للمدير،الرباعة الشخصية  املنظم،التفكري  -:وهي
  .روح الفريق يف املشاركني يف العملية التعليمية

تطـوير املنظمـة والتغـيري يف    "بعنـوان  )م ٢٠٠٥، Hoover & Knippelmeye(دراسة 
وهدفت الدراسة إىل التأكيد على أن التطوير التنظيمـي  ، "اجلامعات واليت طُبقت يف جامعة نرباسكا

كل من القطاع العام واخلـاص والقطاعـات غـري الرحبيـة،     هو منهج يتناول التغيري املدروس يف 
واعتمدت الدراسة على املنهج التطبيقي على اجلامعات يف جامعة نرباسكا واسـتخدمت اسـتمارة   

وخلصت الدراسة إىل حتقيق ثالث جامعات من عينة الدراسة الـيت   .االستبيان كأداة جلمع البيانات
لنتائج اإلجيابية، كما لوحظ االخـتالف يف مـدى التغـيري    طبق فيها التطوير التنظيمي بعضاً من ا

واتساعه بني اجلامعات،وظهرت فروق نتيجة االختالف يف طريقة تقدمي التطوير التنظيمي وتطبيقه يف 
  .كل من اجلامعات األربع

وهدفت الدراسـة  ، "التطوير القيادي"بعنوان ) م٢٠٠٥، Turnbull & Edwards(دراسة 
التطوير املؤسسي على جامعة نيو الربيطانية من ناحية التغيري الثقـايف اجلـذري    إىل التعرف على أثر

أكادميياً وإدارياً من العاملني جبامعة نيو الربيطانية مث إدراجهم يف برنامج  ١٢٠ومشلت عينة الدراسة 
سني ، تطوير قيادي ملدة ستة أشهر بغرض دراسة الذات ،واجلوانب النفسية والعاطفية للقادة واملرؤو

كما تناولت الدراسة الضغوط التعليمية اليت تؤثر يف  االستقرائيواستخدمت الدراسة منهج البحث 
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القيادة والضغوط القيادية ، واستخدمت الدراسة مقياس الضغوط النفسية جلمع املعلومات الالزمة، 
عان ويتشـابكان يف  وأظهرت الدراسة بأن كال النوعني من الضغوط سواء التعليمية أو القيادية يتقاط

االختالف بني عمداء الكليات وبني اإلدارة ، أو : بصورة عدة مثل االختالف،ويظهر هذا اختالفهما
بني الرغبة يف وجود إدارة متغرية، وبني الرغبة يف عدم وجود إدارة متاماً، كما أظهـرت الدراسـة   

لعليا، ونشوء احلاجة لوجود عدد وجوب التركيز على دعم املهارات القيادية املتطورة لدى اإلدارة ا
أكرب من القادة األكادمييني، وإدماجهم يف عملية التغيري وضرورة خلق جو عام من املشاركة يف كل 

  .الكليات وضرورة أن تنبع الرغبة يف املشاركة من األفراد ومن القيادة العليا

  :التعليق على الدراسات السابقة
  :الية من الدراسات السابقة يف النقاط التاليةالدراسة احل إفادة هالوجميكن تلخيص 

وابـرز الصـفات    ،التربـوي يف اـال   وأمهتهوجماالته  وأساليبهالتعرف على ماهية التغيري   / ١
مفهوم مقاومة التغيري  إىل باإلضافة، القيادية اليت جيب توفرها يف قائد التغيري الفعال واملهارات
  .ية التغلب عليهاوكيف، هذه املقاومة وأسباب وأعراض

  .النظري اخلاص ذه الدراسة اإلطارحتديد   / ٢
  .قيادة التغيري املقترحة يف هذه الدراسة أبعادحتديد الكفايات املهنية ملديري املدارس ضمن   / ٣
وتنفيـذ  ، وطرق اختيـار العينـة  ، النظري والدراسات السابقة اإلطارحتديد طريقة عرض   / ٤

  .خطوات الدراسة
  .املناسبة جلمع البيانات اخلاصة بالدراسة احلالية األداة حتديد  / ٥
  .املناسب ملعاجلة البيانات اخلاصة بالدراسة احلالية اإلحصائي األسلوبحتديد   / ٦

  
  
  
  

  :الدراسات السابقةحلالية و الدراسة ااالختالف بني 
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ت مدارس التعليم العـام  تركز الدراسة احلالية على الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرا  / ١
  .احلكومي

ركزت هذه الدراسة على عدد حمدود من االبعاء لقيادة التغيري خبالف معظم الدراسات اليت   / ٢
وبالتايل تناولت الدراسة احلالية قيادة التغيري ، ركزت على علمية التغيري بصفة عامة ووظائفها

  :التايل اإلبعادمن خالل  املدارسملديري 
  .ري االستراتيجي والتخطيطالتفك  /   أ

  .والتشجيع اإلبداعحتفيز    /ب
  .احلسنه اإلنسانيةبناء العالقات   / ج
  .حل املشكالت واختاذ القرارات  / د
  .التقومي والتحسني املستمر  / ه
  .بناء الشراكة مع اتمع   / و

) م١٩٩٨، العامري( ودراسة ) م١٩٩٨،  الفوزان( بعض الدراسات كدراسة  أظهرتكما 
مقاومـة العـاملني للتغـيري     أسباب) م ١٩٩٧، العامودي( ودراسة ) م١٩٩٨،العلي( ودراسة 

ميكـن   أا إالهذا ال يتفق مع الدراسة احلالية  أنومع ، واستراتيجيات وسبل احلد من هذه املقاومة 
  .املدارس الكفايات املهنية لقيادة التغيري اليت البد وان تتوفر يف مديري  أنواعتعترب كنوع من  أن

ـ  أمـدت ) م ١٩٩٧،كيس ( ودراسة ) م١٩٩٨، العلي( دراسة  أنكما  احلاليـة   ةالدراس
  .املدارسباملعوقات اليت حتد من توفر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديري 

( ودراسة ) م٢٠٠٣، شريف( ودراسة ) ه١٤٢٤، العرتي(والبعض من الدراسات كدراسة 
ادواردز  تربنبـول و (ودراسـة  ) م ٢٠٠٣شـريف  ( دراسـة  و) م ١٩٩٥، حسن وخصاونه 

  .) م١٩٩٧، كيس( ودراسة ) م٢٠٠٥،
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  إجراءات الدراسة:  الفصل الثالث
  
  
o دمتهيــ  
o منهج الدراسـة  
o جمتمع الدراسـة  
o ـةأداة الدراس  
o صدق وثبات الدراسة  
o  التحليل اإلحصائياساليب  
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  الدراسة إجراءات:  الفصل الثالث
هذا الفصل إعطاء فكرة عن املنهج املتبع واخلطوات امليدانية اليت سوف تنفـذ مـن    يتضمن

حيث وصف جمتمع الدراسة وعينتها وكيفية بناء أداة الدراسة وصدقها ومن مث طريقة توزيعها على 
  .واألسلوب اإلحصائي املتبع فيها، عينة الدراسة

  :منهج الدراسة

: بأنه) ١٨٧: م١٩٩٦( عبيداتوالذي يعرفه  سحياملالوصفي املنهج  تستخدم هذه الدراسة
يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنـها  " 
  ."ا ا أو تعبريا كميريا كيفيتعب

  :الدراسةجمتمع 

مجيـع األفـراد أو   "بأنـه  ) ١١٣: ٢٠٠٣( يقصد مبجتمع الدراسة، كما يذكر عبيـدات 
شـرفات  امل يتكون جمتمـع الدراسـة مـن   و ،"ذين يكونون موضوع مشكلة  البحثخاص الاألش

على رأس  س التعليم العام احلكومي الاليتمعلمات مدارو اإلشراف التربوي  مكاتبيف  االداريات
  .هـ١٤٣١/١٤٣٢خالل العام الدراسي  العمل بالعاصمة املقدسة

  :عينة الدراسة

قد مت تطبيق الدراسـة   و) ١٨(االشراف التربوي وعددهن املشرفات االداريات يف مكاتب  
عينة عشوائية طبقية من معلمات التعليم العام احلكومي مبراحلـه االبتدائيـة وعـددهن    ايضا على 

مـن اتمـع   %  ٥حبيث متثل عينة الدراسة ) ١٦١٧(والثانوية ) ١٧٢٤(واملتوسطة ) ٣١٦٠(
  :ميثل توزيع عينة الدراسة واجلدول التايل .االصلي من كل مرحلة دراسية
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  )١(جدول رقم 
  لعينة الدراسةألفراد املرحلة الدراسية 

  النسبة  العدد  املرحلة
  ٤٦.١  ١٥٨  ابتدائي
  ٢٥.١  ٨٧  متوسط
  ٢٣.٦  ٨٠  ثانوي

  %١٠٠  ٣٢٥  اموع
مرحلة % ٢٥.١من العينة مرحلة ابتدائية، ونسبة % ٤٦.١نرى من خالل أن نسبة 

  .ثانوية مرحلة % ٢٣.٦، ونسبة متوسطة

  )١(شكل رقم 

  املرحلة الدراسية ألفراد لعينة الدراسة
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  :نوع املؤهل ألفراد العينة
  ) ٢(جدول رقم 

  ألفراد لعينة الدراسة نوع املؤهل
  النسبة  العدد  الوظيفة

  ٧٥.٨  ٢٦٠  بكالوريوس
  ١.٧  ٦  ماجستري
  ١.٢  ٤  دكتوراه

  ٢١.٣  ٧٣  معهد معلمات
  ١٠٠  ٣٤٣  اموع

من افراد العينة محلة شهادة البكالوريوس، % ٧٥.٨إىل أن نسبة ) ٣(جلدول رقم يشري ا
، حاصلني على املاجستري% ١.٧ونسبة فهم من محلة دبلوم معهد املعلمات، % ٢١.٣أما نسبة 

  .مؤهلهم دكتوراه% ١.٢ونسبة 
  )٢(شكل رقم 

  ألفراد لعينة الدراسةنوع املؤهل                          
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  :ى اخلربة ألفرد العينةمستو
  ) ٣(جدول رقم 

  ألفراد لعينة الدراسة مستوى اخلربة
  النسبة  العدد  الوظيفة

  ٧٥.٨  ٢٦٠ سنوات ٥من أقل
  ١.٧  ٦ سنوات ١٠ من أقل إلى سنوات ٥ من
  ١.٢  ٤ سنة ١٥ من أقل إلى سنوات١٠ من

  ٢١.٣  ٧٣ فأكثر سنة ١٥ 
  ١٠٠  ٣٤٣  اموع

من أفراد العينة خربام يف جمال التدريس أقل % ٧٥.٨بة ان نس  )٤(يوضح اجلدول رقم 
  .من مخس سنوات

  ) ٣(شكل رقم 
  ألفراد لعينة الدراسة مستوى اخلربة                           
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  :أداة الدراسة
أن االستبانة من األدوات املالئمة للحصول ): "١٤٥:م٢٠٠٣(يذكر عبيدات وآخرون   

تستخدم للحصول على : "وأن االستبانة"ائق مرتبطة بواقع معني عليهم معلومات وبيانات وحق
  ."يسرة جلمع البيانات الالزمةحقائق عن الظروف واألساليب القائمة بالفعل، فضالً عن أا وسيلة م

فر الكفايات املهنية لقيـادة التغـيري لـدى    امبا أن اهلدف من الدراسة هو معرفة درجة توو
كأداة جلمع املعلومات املتعلقـة مبوضـوع   دف سيتم استخدام استبانه فلتحقيق هذا اهل، املديرات 

على  اعباراا اعتمادوقد مت بناء االستبانة واشتقاق  على تساؤالت الدراسة اإلجابةالدراسة ومن مث 
  :املصادر التالية

 .والكفايات املهنية هلا، املتصلة بقيادة التغيري  األدبياتاملراجع العلمية اليت تضمنت  -١
 .الدراسات العلمية احملكمة املتعلقة مبوضوع الدراسة احلالية -٢
 .التربوية اإلدارةخربة الباحثة يف جمال  -٣

  :مكونه من جزأينالدراسة  داةاوجاءت 
  ):ومهنية معلومات شخصية( بيانات أولية   : أوال

  .سنوات اخلربة –ؤهل العلمي امل –املسمى الوظيفي  –املرحلة الدراسية 
ها يف مـديرات  االكفايات املهنية لقيادة التغيري ملعرفة مدى توفر عبارة متثل) ٧٩(  يتضمن  : ثانيا

  :وذلك على النحو التايل حمورينموزعة على التعليم العام  احلكومي 
مدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مـديرات مـدارس التعلـيم العـام     : احملور االول 

  :ي على ست أبعاد هيعبارة، وحيتو ٦٥احلكومي به 
  الدراسة أبعادعلى ) االستبانة(  الدراسة أداةتوزيع عبارات ) ٥(جدول رقم 

  ن  أبعاد الدراسة  م  احملاور

  احملور االول

  ١١  التفكري االستراتيجي والتخطيط  ١
  ١١  حتفيز وتشجع االبداع    ٢
  ١٤  بناء العالقات اإلنسانية احلسنة  ٣
  ١٢  راراتحل املشكالت واختاذ الق  ٤
  ٩  التقومي والتحسني املستمر  ٥
  ٨  بناء الشراكة مع اتمع  ٦

  ١٤  تفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري  ١  الثايناحملور 
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فيما باعي متمثل تقدير ر مقياس األداةويقابل عبارة من عبارات . فقرة  ١٤ى على احتو: احملور الثاين
  .)أوافقال  -بدرجة منخفضة أوافق –بدرجة متوسطة  افقأو –بدرجة عالية  أوافق( يلي 

  :دراسةصدق أداة ال
  :صدق احملكمني –أ 
وسالمتها من الناحية اللغوية للتأكد من صدق األداة ومن قياسها ملا وضعت ألجله وكذلك مشوهلا  

الضرورية على جلنة من احملكمني ملعرفة آرائهم حول مشولية الفقرات للمعلومات عرض االستبانة مت 
للدراسة ومدى صحة املدلول اللفظي لكل بند من بنود االستبانه ومدى انتماء كل بنـد للمجـال   

  .مث األخذ بوجهات نظر احملكمني، الذي يتبعه 
  :الداخليالصدق   -ب 

  )أ/٦(جدول 
  يف احملور االول هتنتمي إلي معامالت االرتباط بني كل عبارة والبعد الذي

  )٣٤٣=ن(
  البعد الثالث  لبعد الثاينا  البعد االول

  االرتباط معامل العبارة رقم  االرتباط معامل العبارة رقم  االرتباط معامل العبارة رقم
٠.٧٩٣ ٢٣ (**)٠.٨١١ ١٢  (**)٠.٧٤٨  ١(**) 
٠.٨٠٤ ٢٤ (**)٠.٨٤٨ ١٣ (**)٠.٦٩٥ ٢(**) 
٠.٨١٤ ٢٥ (**)٠.٨٤٥ ١٤  (**)٠.٧٨٨  ٣(**) 
٠.٧٨٢ ٢٦ (**)٠.٨٥٢ ١٥ (**)٠.٨١٦ ٤(**) 
٠.٨٠٩ ٢٧ (**)٠.٨١٥ ١٦ (**)٠.٨٠٤ ٥(**) 
٠.٨٥٠ ٢٨ (**)٠.٧٨٣ ١٧ (**)٠.٧٦٢ ٦(**) 
٠.٨٤٧ ٢٩ (**)٠.٨٤٠ ١٨ (**)٠.٧٤٤ ٧(**) 
٠.٨٤٦ ٣٠ (**)٠.٨٤٣ ١٩ (**)٠.٨١٥ ٨(**) 
٠.٨٣١ ٣١ (**)٠.٧٦٨ ٢٠ (**)٠.٨٢١ ٩(**) 
٠.٧٦٨ ٣٢ (**)٠.٨٥٢ ٢١ (**)٠.٧٩٠ ١٠(**) 
٠.٨١٦ ٣٣ (**)٠.٨٥٤ ٢٢ (**)٠.٧٩٥ ١١(**) 
      ٠.٧٨٤  ٣٤(**)  
      ٠.٨٢٢  ٣٥(**)  
      ٠.٧٨٠  ٣٦(**)  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  )ب/٦(جدول 

  ه يف احملور االولتنتمي إلي معامالت االرتباط بني كل عبارة والبعد الذي
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  سادسالبعد ال  البعد اخلامس  البعد الرابع
  االرتباط معامل العبارة رقم  االرتباط معامل العبارة رقم  االرتباط معامل العبارة رقم

٠.٨٤٣ ٥٨ (**)٠.٧٨٠ ٤٩  (**)٠.٧٩٤ ٣٧(**) 
٠.٨٧٣ ٥٩ (**)٠.٨٤٧ ٥٠ (**)٠.٨٣٦ ٣٨(**) 
٠.٨٦٨ ٦٠ (**)٠.٨٦١ ٥١ (**)٠.٧٤٨ ٣٩(**) 
٠.٨٨٢ ٦١ (**)٠.٨٦٤ ٥٢ (**)٠.٨٤٥ ٤٠(**) 
٠.٨٨٧ ٦٢ (**)٠.٨٣٢ ٥٣ (**)٠.٧٦٩ ٤١(**) 
٠.٨٣٠ ٦٣ (**)٠.٨٢٨ ٥٤ (**)٠.٧٨٨ ٤٢(**) 
٠.٨١٥ ٦٤ (**)٠.٨٠٩ ٥٥ (**)٠.٦١٤ ٤٣(**) 
٠.٦١٤ ٦٥ (**)٠.٧٩٧ ٥٦ (**)٠.٨٣٢ ٤٤(**) 
٠.٧٩٨ ٥٧  (**)٠.٨٤١ ٤٥(**)   
٠.٧٦٦ ٤٦(**)     
٠.٨٢٢ ٤٧(**)     
٠.٨٠٢ ٤٨(**)     

العبارات دالة ويتراوح معامل االرتباط مـا بـني   أن مجيع ) ب -أ ٦(يوضح اجلدول رقم 
  .مما يشري إىل الصدق الداخلي ألبعاد احملور االول ٠.٨٨٢ – ٠.٦١٤

  )٧(جدول 
  عبارات احملور الثاين واموع الكلي للمحورمعامالت االرتباط بني 

  )٣٤٣=ن(
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
٠.٦٥٦ ٧٣ (**)٠.٦٥٣ ٦٦(**) 
٠.٨٢١  ٧٤ (**)٠.٧٥٨ ٦٧(**)  
٠.٧٢٦ ٧٥ (**)٠.٧٧٧ ٦٨(**) 
٠.٧٩٩ ٧٦ (**)٧٩٧ ٦٩(**) 
٠.٨١٤ ٧٧ (**)٠.٧٨٥ ٧٠(**) 
٠.٧٧٣ ٧٨ (**)٠.٧٩٩ ٧١(**) 
٠.٧٩٠ ٧٩ (**)٠.٧٩١ ٧٢(**) 

 – ٠.٦٥٣ أن مجيع العبارات دالة ويتراوح معامل االرتباط ما بني) ٧(يوضح اجلدول رقم 
  .مما يشري إىل الصدق الداخلي لعبارات احملور الثاين٠.٧٩٩
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  : ثبات اداة الدراسة
  .ملعرفة معامل الثبات الفا كرونباخة قستخراج معامل الثبات بطريبا الدراسة حماورمت التأكد من ثبات 

  ثبات االستبانة مبعامل الفا كرونباخ) ٨(جدول رقم 
  خالفا كرونبا  ن  أبعاد الدراسة  م
  ٠.٩٣٥  ١١  .التفكري االستراتيجي والتخطيط  ١
  ٠.٩٥٤  ١١  .وتشجع االبداع حتفيز  ٢
  ٠.٩٥٩  ١٤  .بناء العالقات اإلنسانية احلسنة  ٣
  ٠.٩٣٨  ١٢  .حل املشكالت واختاذ القرارات  ٤
  ٠.٩٣٩  ٩  .التقومي والتحسني املستمر  ٥
  ٠.٩٤٦  ٨  .بناء الشراكة مع اتمع  ٦
  ٠.٩٤٥  ١٤  .ت املهنية لقيادة التغيريتفعيل وجود الكفايا  ٧

  ٠.٩١١  الدرجة الكلية للمقياس

حيث تراوحت قيم معامل  من الثبات عاليةبأن املقياس يتمتع بدرجة  )٨( يتضح من اجلدول
إىل ثبـات اداة   يشـري وهي قيم عالية ملعامل الفا كرونبـاخ ممـا    ٠.٩٥٩ – ٠.٩٣٥الفا ما بني 

  .الدراسة

  :املستخدمة يف الدراسة  اإلحصائية األساليب 
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مجعت، فقد مت استخدام العديد من األسـاليب  

وفيما يلي جمموعـة مـن     SPSSاإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
  :استخدامهامت األساليب اإلحصائية اليت 

املئوية للتعرف إىل الصفات الشخصـية ملفـردات الدراسـة،     التكرارات والنسب حساب  - ١
أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسية اليت تتضـمنها  ) آراء أو استجابات(ولتحديد اجتاهات 

  .أداة الدراسة

وحساب املتوسط املرجح إلجابات العينة على األسئلة الواردة يف شـكل مشـابه ملقيـاس      
  :ليب قياس االجتاهات لألسباب التاليةليكرت، حيث يعترب من أفضل أسا

  .سهولة فهم عينة البحث هلذا املقياس  -أ 
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، وبالتايل ضمان احلصول علـى  االستبانةعدم شعور العينة باململ عند اإلجابة على عبارات   -ب
  .إجابات صحيحة

ويستخدم املرجح إذا كان املتغري يأخذ قيماً ختتلف من حيث أمهيتها، لذلك جيب أخذ هـذه    
  :األمهية يف االعتبار وذلك بإعطاء كل عبارة الوزن املناسب ألمهيتها فتم إعطاء مثالً

  ال توجد  بدرجة منخفضة  بدرجة متوسطة  بدرجة عالية  االستجابة

  ١  ٢  ٣  ٤  الوزن

  .وذلك دف معرفة إىل أي فئة تنتمي إجابات العينة

يف حسـاب   (Pearson Correlation Coefficient)" ر " استخدم معامل ارتباط بريسون   - ٢
االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وذلك لتقدير االتساق 

  ).الصدق البنائي(الداخلي ألداة الدراسة 

  .لقياس ثبات أداة الدراسة Apha Cronbachالفا كرونباخ "استخدم معامل ارتباط   - ٣

ذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض اجتاهات أفراد الدراسـة  و Meanأُخذ املتوسط احلسايب   - ٤
كما يفيد يف ترتيب العبـارات مـن   . عن كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة األساسية

  .حيث املوافقة، حسب أعلى متوسط حسايب

للتعرف إىل مدى احنراف اجتاهـات  ) Standard Deviation(استخدام االحنراف املعياري   - ٥
أفراد العينة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل بعد مـن األبعـاد   ) اتاستجاب(

  . الرئيسية عن متوسطها احلسايب

) Independent-Samples T test(املقارنة بني جمموعتني مستقلتني ) ت ( استخدام اختبار   -٦
بـني  ) فأقـل  ٠.٠٥واليت تكون عند مستوى داللة (لبيان الفروق ذات الداللة اإلحصائية 

  ).مديرة ، معلمة(اجتاهات أفراد الدراسة وفقاً للمتغريات األولية 

، لبيان الفـروق  )ONE_WAY ANOVA(أو حتليل التباين األحادي ) ف(استخدم اختبار   - ٧
بني اجتاهـات أفـراد   ) فأقل ٠.٠٥واليت تكون عند مستوى داللة (ذات الداللة اإلحصائية 
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املسمى الـوظيفي،  (ستقلة األولية، واملكونة من أكثر من وجهني الدراسة وفقاً للمتغريات امل
  ).املؤهل العلمي، املرحلة الدراسية، مدة اخلربة

البعدي لتحديد صاحل الفروق ذات الداللة اإلحصـائية ألي   Scheffeاستخدم اختبار شيفيه   - ٨
ة الدراسـية، مـدة   املسمى الوظيفي، املؤهل العلمي، املرحل(فئة من فئات املتغريات األولية 

ألفراد الدراسة يف اجتاهام عن متغريات الدراسة األساسية، وذلك إذا تبني من اختبار ) اخلربة
حتليل التباين أن هناك فروقاً معنوية، أما إذا مل يتبني من اختبار حتليل التباين وجود فروقـات  

  .معنوية فال داعي الستخدام هذا االختبار

عياري يوضح التشتت يف اجتاهات أفراد الدراسة لكل عبـارة مـن   ويالحظ أن االحنراف امل
عبارات متغريات الدراسة، إىل جانب األبعاد الرئيسية، فكلما اقتربت قيمته من الصـفر تركـزت   

إذا كان االحنراف املعياري أقل من الواحد الصحيح فـيعين  (االجتاهات واخنفض تشتتها بني املقياس 
ا، أما إذا كان االحنراف املعياري يساوي الواحد الصـحيح أو أعلـى   تركز االجتاهات وعدم تشتته

، علماً بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب املتوسط املـرجح  )فيعين عدم تركز االجتاهات وتشتتها
  .لصاحل أقل تشتت عند تساوي ذلك املتوسط املرجح
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  الفصل الرابع
  

  عرض ومناقشة النتائج وتفسريها
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  ابعالفصل الر
  عرض نتائج الدراسة وتفسريها

وحتليلـها   ،ميـدانيا عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة بعد تطبيقهـا  هذا الفصل يتضمن  
  :كاأليتاخلاصة بكل سؤال مناقشة النتائج وتفسريها  إىل باإلضافة بينما ،إحصائيا

  :عرض نتائج الدراسة 
لثاين وفقا للمتوسطات احلاسبية واالحنرافات او األولاخلاصة بالسؤال  وترتيب النتائجمت عرض 

  :التالية للمقياس املستخدم يف الدراسة وهي موضحة باجلدول التايل األوزاناملعيارية وذلك حسب 
  )٩(جدول 

 والثاين األوليوضح احلدود الدنيا والعليا للمقياس الرباعي للسؤال 
  حدود فئات املقياس الرباعي املستخدم  درجة االستجابة  م
  ) ٤( إىل ) ٣.٢٥(من   بدرجة عالية  ١
  )٣.٢٥(إىل أقل من ) ٢.٥(من   توسطةبدرجة م  ٢
  )٢.٥(إىل أقل من ) ١.٧٥(من   نخفضةبدرجة م  ٣
  )١.٧٥(إىل أقل من ) ١(من   ال توجد  ٤
  

  :الدراسة أسئلةعلى  اإلجابة
عليه من  اإلجابة حيث سيتم عرض السؤال مث أسئلتهافيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقا لترتيب 

اجلداول املستخلصة من االستقصاء امليداين وسوف يتم تفسري وحتليل النتائج وفقا للمتوسطات 
  .عامةويتبعه مناقشة النتائج اخلاصة ذا السؤال بصفة ، أعالهاملوضحة  وأوزاااحلسابية 

  :األولإجابة السؤال 
يري لدى مديرات مـدارس التعلـيم العـام    مدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغما : ونصــه
  ؟احلكومي

ة لكل عبـارة يف  .باملدرسةولإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلاسبية الستجابات ع
  : كانت النتائج على النحو التايلو األبعادكل بعد من 
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  :والتخطيطالتفكري االستراتيجي :  األول البعد

  )١١(جدول رقم 
التفكري االستراتيجي ( يات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكوميمدى توافر الكفا

  )والتخطيط
  

 العبارة
سط

ملتو
ا

 

اف
حنر

اال
جابة 

الست
ا

 

  ترتيب
 العبارة

 التغيري إلحداث للمديرة املتاحة الفرص مجيع استثمار - ٣
 ١ متوسطة  ٠.٧٩ ٣.٢٢   . باملدرسة والتطوير

 لوضع احلالية واملعطيات املاضية املعلومات ىعل االعتماد - ٢
 ٢ متوسطة ٠.٧٨ ٣.١٦   .  املدرسة لتطوير واقعية خطط

 يف السريعة واملتغريات املستجدات  مع بفعالية التكيف - ٦
 ٣ متوسطة ٠.٧٧ ٣.١٦   .املدرسة بيئة

  الرؤية حتقيق باجتاه باملدرسة اجلهود توحيد على العمل - ٥
 ٤ متوسطة ٠.٨١ ٣.١٤  املدرسة من املنشودة فواألهدا املستقبلية

 املدرسة وتنظيم إدارة يف التقليدية الطرق استبدال -١٠
 ٥ متوسطة  ٠.٨٧ ٣.١١ .متطورة حديثة بطرق

 وضع عند األولويات وحتديد الوقت إدارة على احلرص - ٩
 ٦ متوسطة ٠.٨٩  ٣.٠٩ باملدرسة التغيري إلحداث اخلطط

 املستقبلية برؤيتها املدرسة نسوباتم إقناع على القدرة - ٤
 ٧ متوسطة ٠.٨٧ ٣.٠٣ .للمدرسة

 نتائج ضوء يف باملدرسة اجلودة لتحقيق خطط  وضع -١١
 ٨ متوسطة ٠.٩٠ ٢.٩٦ . املدرسي العمل ألبعاد املستمر التقومي

 أنشطتها يف ملموسة فعلية خطة إىل  املدرسة رؤية حتويل - ٨
 ٩ متوسطة ٠.٨٦ ٢.٩٤ . وخارجها املدرسة داخل ومهامها

 على تساعدها اليت املناسبة واألدوات الوسائل يئة - ٧
 ١٠ متوسطة ٠.٨٣ ٢.٨٦ . املستقبلية املدرسة أوضاع عليه ستكون مبا التنبؤ

 املدرسة عليه ستكون ملا  واضحة مستقبلية رؤية وضع - ١
 ١١ متوسطة ٠.٨٩ ٢.٨٦ .سنوات بعد

 متوسطة درجة ٠.٦٩ ٣.١٤   املتوسـط العام
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 ات افراد عينة الدراسة ستجابنرى ان املتوسط العام لدرجة ا )١١(من خالل اجلدول رقم 
دى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام للمحور اخلاص مب

العينة كانت استجابة افراد أي ) ٣.١٤(هو ) والتخطيطالتفكري االستراتيجي (يف البعد  احلكومي
إىل أقل من  ٢.٥٠من ( ويقع ضمن الفئة ) ٩(حسب املقياس الرباعي باجلدول بدرجة متوسطة 

وكلها متثل ) ٣.٢٢-٢.٨٦( تراوحت مابني أن قيمة املتوسطات احلسابية هلذا احملور كما ) ٣.٢٥
  .)٩(الدرجة املتوسطة حسب املقياس الرباعي جبدول 

  :اعحتفيز و تشجيع  اإلبد: البعد الثاين 
  )١٢(جدول رقم 

  )حتفيز و تشجيع  اإلبداع(لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي لقيادة التغيري مدى توافر الكفايات املهنية 

 االحنراف املتوسط العبارة
متوسط 
 العبارة

ترتيب 
 العبارة

 على املدرسة وموظفات معلمات تشجيع -١٢
 . اإلبداعية واألفكار اآلراء تقدمي

 ١ متوسطة ٠.٩٢ ٣.٠٩

 املهين األداء وتطوير لتنمية الفرصة إعطاء -١٥
 .باملدرسة واملوظفات للمعلمات

 ٢ متوسطة ٠.٨٤ ٣.٠٩

 املدرسة منسوبات بإجنازات املستمرة االشادة -٢٢
 . وامكانان بقدران الثقة لتعزيز

 ٣ متوسطة ٠.٩١ ٢.٩٩

 ملنسوبات  الكافية  واملساندة الدعم تقدمي -١٣
 اإلبداعية أفكارهن لتطبيق املدرسة -١٤

 . باملدرسة
 ٤ متوسطة ٠.٩٣ ٢.٩٩

 منسوبات حيفز اجيايب مدرسي مناخ يئة -١٦
 تطوير يف واملبادرة املشاركة على املدرسة
 .املدرسة وحتسني

 ٥ متوسطة ٠.٩٣ ٢.٩٧

 لدى والدافعية احلماس روح بث على العمل -٢٣
 .التغيري حنو  املدرسة منسوبات مجيع

٢.٩٧
٩ 

 ٦ متوسطة ٠.٩٥٠

 ٧ متوسطة ٠.٩١ ٢.٩١ الطالبات لتشجيع متعددة أساليب استخدام -١٨
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 االحنراف املتوسط العبارة
متوسط 
 العبارة

ترتيب 
 العبارة

 . املبتكرة واألفكار االقتراحات تقدمي على

 املدرسة داخل فعال نظام إجياد على العمل -١٧
 من املتميزات لتكرمي املناسبة احلوافز لتقدمي

  املدرسة منسوبات
 ٨ متوسطة ٠.٩٤ ٢.٩٠

 مسئولة علمية بطريقة الصالحيات تفويض -١٩
 من متكينهن يف يساهم مبا واملوظفات للمعلمات

 . باملدرسة التجديدي التغيري إحداث

٢.٨٦
٠ 

 ٩ متوسطة ٠.٩١٩

 منسوبات بني والتجديد اإلبداع ثقافة نشر -٢٠
 .  متنوعة وأساليب بطرق املدرسة

٢.٨٦
٠ 

 ١٠ متوسطة ٠.٩٠٠

 واملصادر تجهيزاتوال االمكانيات توفري -٢١
 االبداعية املشروعات لتطبيق  الداعمة

 . املدرسة ملنسوبات
 ١١ متوسطة  ٠.٩١ ٢.٨٢

  درجة متوسطة ٠.٦٦ ٣.٠٥  املتوسـط العام

للمحور  ات افراد عينة الدراسة ستجابنرى ان املتوسط العام لدرجة ا )١٢(من خالل اجلدول رقم 
يف  دة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكوميدى توافر الكفايات املهنية لقيااخلاص مب

كانت استجابة افراد العينة بدرجة متوسطة أي ) ٣.٠٥(هو ) حتفيز وتشجيع االبداع (البعد 
كما أن ) ٣.٢٥إىل أقل من  ٢.٥٠من ( ويقع ضمن الفئة ) ٩(حسب املقياس الرباعي باجلدول 

وكلها متثل الدرجة املتوسطة ) ٣.٩٠-٢.٨٢( حت مابني قيمة املتوسطات احلسابية هلذا احملور تراو
  ).٩(حسب املقياس الرباعي جبدول 
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  بناء العالقات اإلنسانية احلسنة: الثالث البعد
  )١٣(جدول رقم 

  لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكوميلقيادة التغيري مدى توافر الكفايات املهنية 
  )سنةبناء العالقات االنسانية احل( يف

 االحنراف املتوسط العبارة
متوسط 
 العبارة

ترتيب 
 العبارة

 املبادئ وفق اإلسالمي بالتعامل االلتزام -٢٦
 من املنسوبات مع واملهنية األخالقية

 .وخارجها املدرسة داخل
 ١ مرتفعة  ٠.٧٤  ٣.٤٥

 املدرسة منسوبات بثقة جدارا تعزيز -٢٧
 .هلن حسنة كقدوة سلوكياا خالل من

 ٢ مرتفعة  ٠.٧٥  ٣.٣١

 املناسبات يف واملشاركة التفاعل -٣٢
 لتوطيد  املدرسة ملنسوبات الشخصية
  معهن احلسنة العالقات

 ٣ مرتفعة ٠.٩٠ ٣.٢٩

 األنشطة يف واملشاركة التشجيع -٢٩
 .املدرسة منسوبات مع واالجتماعات

 ٤ متوسطة ٠.٨٢ ٣.٢٤

 اختالف حنو والتفهم التقدير إظهار -٣٤
 حاجان وتنوع لطالباتا قدرات
 . وميوهلن

 ٥ متوسطة ٠.٨٣ ٣.٢٢

 التعاون على املدرسة منسوبات تشجيع -٣١
 إلحداث الواحد الفريق بروح والعمل
 .التغيري

 ٦ متوسطة ٠.٨٦ ٣.١٩

 مجيع لدى الشعور تنمية على العمل -٢٨
 .وأمهيتهن بقيمتهن  املدرسة منسوبات

 ٧ متوسطة ٠.٨٥ ٣.١٤

 منسوبات قدرات يف قةالث تدعيم -٣٥
 إحداث يف مسامهتهن مدى ويف املدرسة
 . باملدرسة االجيايب التغيري

 ٨ متوسطة ٠.٨١ ٣.١١
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 االحنراف املتوسط العبارة
متوسط 
 العبارة

ترتيب 
 العبارة

 مجيع مع ومساواة بعدالة التعامل -٢٤
  املدرسة منسوبات

 ٩ متوسطة ٠.٩٣ ٣.٠٨

 نظر ووجهات أراء وتقدير احترام -٢٣
 . املدرسة منسوبات

  ١٠ متوسطة  ٠.٩٢ ٣.٠٤

 لدى التغيري مقاومة وعالج ةمواجه -٣٣
 .ووعي بتفهم املدرسة منسوبات

 ١١ متوسطة ٠.٨٥ ٣.٠١

 مع البناء واحلوار للتواصل قنوات بناء -٢٥
 .املدرسة منسوبات

 ١٢ متوسطة ٠.٩٣ ٢.٩٩

 الصراحة يسوده مناخ يئة على احلرص -٣٠
 . املدرسة منسوبات مجيع مع والشفافية

 ١٣ متوسطة ٠.٩١ ٢.٩٩

 ورغبات احتياجات تلبية على حلرصا -٣٦
 .واهتمام بدقة املدرسة منسوبات

 ١٤ متوسطة ٠.٩١ ٢.٩٦

 درجة متوسطة ٠.٧٦ ٢.٩٥  العامتوسـط امل
  

 ات افراد عينة الدراسة ستجابنرى ان املتوسط العام لدرجة ا )١٣(من خالل اجلدول رقم 
لدى مديرات مدارس التعليم العام  دى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيريللمحور اخلاص مب

كانت استجابة افراد العينة أي ) ٢.٩٥(هو ) بناء العالقات االنسانية احلسنة(يف البعد  احلكومي
إىل أقل من  ٢.٥٠من ( ويقع ضمن الفئة ) ٩(حسب املقياس الرباعي باجلدول بدرجة متوسطة 

نوعت مابني املتوسطة واملرتفعة حيث كما أن درجات استجابات افراد العينة هلذا احملور ت) ٣.٢٥
تراوحت متوسطاا )  ٣٦-٣٠-٢٥-٣٣-٢٣- ٢٤-٣٥-٢٨-٣١-٣٤ -٢٩(ان العبارات 

) ٩(وكلها متثل الدرجة املتوسطة حسب املقياس الرباعي جبدول ) ٣.٢٤-٢.٩٦( احلسابية مابني 
ها متثل وكل) ٣.٤٥-٣.٢٩(تراوحت متوسطاا احلسابية مابني ) ٣٢-٢٧-٢٦(اما العبارات 

  ).٩(الدرجة املرتفعة حسب املقياس الرباعي جبدول 
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  :حل املشكالت واختاذ القرارات: البعد الرابع
  )١٤(جدول رقم 

  رات مدارس التعليم العام احلكوميلدى مديلقيادة التغيري مدى توافر الكفايات املهنية 
  )حل املشكالت واختاذ القرارات(يف 

 متوسط االحنراف املتوسط العبارة
 العبارة

ترتيب 
 العبارة

 األخطاء وقوع من ملنع الالزمة والتدابري الوسائل اختاذ -٤٢
 ١ متوسطة ٠.٨٧ ٣.١١ . باملدرسة واألزمات

 واملعلومات البيانات مجع يف احلديثة التقنية توظيف -٤٣
 بناءاً املشكالت وحل اهلامة القرارات الختاذ الالزمة
 .عليها

 ٢ متوسطة ١.٣٩ ٣.١٠

 تواجههن اليت املشكالت حلل للمعلمات الفرصة إتاحة -٤٤
 ٣ متوسطة ٠.٨٤ ٣.٠٣ . التعليمية العملية أثناء

 على التركيز من أكثر واحللول النتائج على التركيز -٤٦
 ٤ متوسطة ٠.٨٤ ٢.٩٨  املشكالت

 حل يف املشاركة على واملوظفات املعلمات تشجيع -٣٧
 ٥ متوسطة ٠.٩١ ٢.٩٧ . املدرسة مشكالت

 ملنسوبات الكافية واإليضاحات املعلومات تقدمي -٤٥
 ٦ متوسطة ٠.٩٠ ٢.٩٣ . باملدرسة املشكالت حل يف مسامهتهن لزيادة املدرسة

 وحتليلها املختلفة مصادرها من املعلومات عن البحث -٣٨
 ٧ متوسطة ٠.٩٠ ٢.٨٨ . ضوئها على  والقرارات احللول ومتحيص

 اختاذ يف واملوظفات ماتاملعل إشراك على احلرص -٤٨
 ٨ متوسطة ٠.٩٧ ٢.٨٧ . باملدرسة والتحسني التغيري إلحداث القرارات

 حل يف واملشاركة الرأي إلبداء للطالبات الفرصة إتاحة -٣٩
 ٩ متوسطة ٠.٩٣ ٢.٨٤ . املدرسة مشكالت

 للحصول املدرسة وموظفات معلمات أراء استطالع -٤٠
 ١٠ متوسطة ٠.٩٠ ٢.٨١ .املناسبة لقراراتا الختاذ الالزمة املعلومات على

 إدارة :من للمدرسة اخلارجي اتمع أراء استطالع -٤١
 املعلومات على للحصول إخل....األمور أولياء/ التعليم
 . القرارات واختاذ املشكالت حلل الكافية

 ١١ متوسطة ٠.٩٤ ٢.٧٩
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 متوسط االحنراف املتوسط العبارة
 العبارة

ترتيب 
 العبارة

 املدرسة مشكالت حل يف اتمع إمكانيات توظيف -٤٧
 ١٢ متوسطة ٠.٩٠ ٢.٧٧ .أهدافها وحتقيق

 درجة متوسطة ٠.٧٣٨ ٢.٩٢٨  عاممتوسـط الال

للمحور  ات افراد عينة الدراسة ستجابنرى ان املتوسط العام لدرجة ا )١٤(من خالل اجلدول رقم 
يف  دى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومياخلاص مب

كانت استجابة افراد العينة بدرجة أي ) ٢.٩٢(هو ) ل املشكالت واختاذ القراراتح(البعد 
) ٣.٢٥إىل أقل من  ٢.٥٠من ( ويقع ضمن الفئة ) ٩(حسب املقياس الرباعي باجلدول متوسطة 

وكلها متثل الدرجة ) ٣.١١- ٢.٧٧( كما أن قيمة املتوسطات احلسابية هلذا احملور تراوحت مابني 
  ).٩(قياس الرباعي جبدول املتوسطة حسب امل
  التقومي والتحسني املستمر  : البعد اخلامس

  )١٤(جدول رقم 
  دارس التعليم العام احلكوميمدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات م

  )التقومي والتحسني املستمر(يف 

 ترتيب العبارة متوسط العبارة االحنراف املتوسط العبارة

 واألدوات الوسائل استخدام لىعاحلرص  -٤٩
 يف  التعليمية واألنشطة اخلطط   لتقومي املناسبة
 .للمدرسة املستقبلية الرؤية ضوء

 ١ متوسطة ٠.٩٥ ٢.٨٩

 واملوظفات املعلمات تقومي عملية نتائج توظيف -٥٠
 ٢ متوسطة ٠.٨٨ ٢.٩١ .املهنية ومهاران أدائهن تطوير يف

 تقوميية أساليب يقتطب يف املعلمات مع العمل -٥٣
 ٣ متوسطة ٠.٨٥ ٢.٩٥  .الطالبات تعلم مستوي لتحديد متنوعة

 التغيري خطط تنفيذ يف التدرج على احلرص -٥٥
 ٤ متوسطة ٠.٨٩ ٢.٩١ . باملدرسة والتطويرية التحسينية

 لدى التعلم مستوي قياس نتائج توظيف -٥٤
 لتطوير ومشروعات برامج وضع يف الطالبات
 . حتصيلهن مستوي

 ٥ متوسطة ٠.٩٣ ١.٨٩
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 احلاصلة والتغيريات للتطورات املستمر التقومي -٥١
 ٦ متوسطة ٠.٨٧ ٢.٨٨ . وأهدافها املستقبلية رؤيتها ضوء يف باملدرسة

 رؤية تقومي يف الطالبات تعلم نتائج من االستفادة -٥٢
 ٧ متوسطة ٠.٨٤ ٢.٨٦ . املستقبلية وخططها املدرسة

 وأنشطة خدمات  تقومي يف وراألم أولياء إشراك -٥٦
 ٨ متوسطة ١.٠٢ ٢.٥٥ . ضوئها يف التحسني خطط لوضع املدرسة

 عمليات يف احمللية اتمع مؤسسات إشراك -٥٧
 ٩ منخفضة ٠.٩٩ ٢.٣٠ . املدرسة وفعاليات ألنشطة واملراجعة التقومي

 درجة متوسطة ٠.٧٥ ٢.٨١  املتوسـط العام

للمحور  ات افراد عينة الدراسة ستجابن املتوسط العام لدرجة انرى ا )١٤(من خالل اجلدول رقم 
يف  دى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومياخلاص مب

كانت استجابة افراد العينة بدرجة متوسطة أي ) ٢.٨١(هو ) التقومي والتحسني املستمر(البعد 
كما أن ) ٣.٢٥إىل أقل من  ٢.٥٠من ( ويقع ضمن الفئة ) ٩(جلدول حسب املقياس الرباعي با

درجات استجابات افراد العينة هلذا احملور تنوعت مابني املتوسطة واملنخفضة حيث ان العبارات 
-٢.٥٥( تراوحت متوسطاا احلسابية مابني ) ٥٦-٥٢- ٥١-٥٤-٥٥-٥٣-٥٠- ٤٩(

فكان ) ٥٧(اما العبارة ) ٩(الرباعي جبدول وكلها متثل الدرجة املتوسطة حسب املقياس ) ٢.٨٩
  ).٩(ة حسب املقياس الرباعي جبدول وميثل الدرجة املنخفض  ٢.٣٠متوسطها احلسايب 

  
  
  
  
  
  
  

   :بناء الشراكة مع اتمع: سادسلالبعد ا
  )١٥(جدول رقم 

  لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكوميلقيادة التغيري مدى توافر الكفايات املهنية 
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  )بناء الشراكة مع اتمع( يف
  

متوسط  االحنراف املتوسط العبارة
 العبارة

ترتيب 
 العبارة

 بقيم للتوعية التربوية والربامج األنشطة تطوير -٦٠
 ١ متوسطة ١.٠٠ ٢.٧٣ . احمللي اتمع يف املدرسة ورؤية

 يف للمسامهة املدرسة وبرامج أنشطة تطوير -٦١
 ٢ متوسطة ١.٠٠ ٢.٦٧ . اهلامة ياهوقضا اتمع شؤون  معاجلة

 ذات احلكومية اجلهات خدمات من االستفادة -٥٨
  وأهدافها املدرسة  ورسالة رؤية حتقيق يف العالقة

 ٣ متوسطة ١.٠١ ٢.٦٦

 يف الطالبات من واملتميزات املوهوبات توظيف -٦٥
 ٤ متوسطة ١.٠٦ ٢.٦٣  .به اهلادف التغيري إلحداث جمتمعية برامج

 عمليات يف احمللى اتمع إشراك على عملال -٥٩
 ٥ متوسطة ١.٠٣ ٢.٥٩ . املدرسة وتطوير لتحسني  التغيري

 لدعم اتمع مصادر من اإلفادة على احلرص -٦٣
 عمليات إحداث من ميكنها مبا املدرسة ومتويل
 . اهلادفة التغيري

 ٦ متوسطة ١.٠١ ٢.٥١

 األعالم وسائل مع تواصل جسور بناء -٦٤
 التغيري عمليات  خلدمة وتوظيفها واعهابأن

  باملدرسة والتطوير
 ٧ منخفضة ١.٠٥ ٢.٣٨

 القطاع مؤسسات مع فعالة اتصال قنوات بناء -٦٢
 التغيري إحداث يف املدرسة مع للمسامهة اخلاص
 . ا البناء

 ٨ منخفضة ١.٠٢ ٢.٣٧

 درجة متوسطة ٠.٨٧ ٢.٥٧  عامتوسـط الامل

للمحور  ات افراد عينة الدراسة ستجابنرى ان املتوسط العام لدرجة ا )١٥(من خالل اجلدول رقم 
يف  دى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومياخلاص مب

حسب كانت استجابة افراد العينة بدرجة متوسطة أي ) ٢.٥٧(هو ) بناء الشراكة مع اتمع(البعد 
كما أن درجات ) ٣.٢٥إىل أقل من  ٢.٥٠من ( ويقع ضمن الفئة ) ٩(اعي باجلدول املقياس الرب

-٦١-٦٠(استجابات افراد العينة هلذا احملور تنوعت مابني املتوسطة واملنخفضة حيث ان العبارات 
وكلها متثل الدرجة ) ٢.٧٣-٢.٥١( تراوحت متوسطاا احلسابية مابني )  ٦٣-٥٩-٦٥-٥٨
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اوحت متوسطاا احلسابية تر) ٦٢-٦٤(اما العبارات ) ٩(الرباعي جبدول  املتوسطة حسب املقياس
).٩(ة حسب املقياس الرباعي جبدول وكلها متثل الدرجة املنخفض) ٢.٣٨-٢.٣٧(مابني   

:مناقشة نتائج السؤال االول  
لدى  ملناقشة النتائج اخلاصة بالسؤال االول املتعلق مبدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري

مديرات مدارس التعليم العام احلكومي وذلك حسب االبعاد احملدد جبداوهلا املستخلصة من التطبيق 
:ميكن تلخيصها يف اجلدول التايلامليداين   

)١٦(جدول   

 مدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي
رياالحنراف املعيا املتوسط االبعاد   متوسط البعد 

  درجة متوسطة ٠.٦٩٨٦٢ ٣.١٤٩ احلسنة اإلنسانية العالقات بناء §
  درجة متوسطة ٠.٦٦٠٠٠ ٣.٠٥٢ والتخطيط االستراتيجي التفكري §
 درجة متوسطة ٠.٧٦١٣٣ ٢.٩٥٤  اإلبداع وتشجيع حتفيز §
 درجة متوسطة ٠.٧٣٨٨٠ ٢.٩٢٨ القرارات واختاذ املشكالت حل §
 درجة متوسطة ٠.٧٥٥٨٠ ٢.٨١٤ راملستم والتحسني التقومي §
 درجة متوسطة ٠.٨٧٥١٩ ٢.٥٧٢ اتمع مع الشراكة بناء §

 درجة متوسطة ٠.٦٧٥٩٥ ٢.٩١٢ امجايل احملور
 

اخلاص مبدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات ) ١٦(يوضح لنا اجلدول رقم 
  :مايلي مدارس التعليم العام احلكومي

يف الترتيب األول مبتوسط  تاصة ببناء العالقات اإلنسانية احلسنة جاءأن الكفاية اخل -١
بصفة عامة ولكنها  كان بدرجة متوسطةأي  ٠.٦٩٨واحنراف معياري  ٣.١٤٩

كانت مرتفعة يف ثالث نواحي اال وهي االلتزام بالتعامل االسالمي وفق املبادي 
ا وتعزيز جدارة املديرة االخالقية واملهنية مع املنسوبات من داخل املدرسة وخارجه

بثقة منسوبات املدرسة من خالل سلوكياا كقدوة حسنة هلن والتفاعل واملشاركة يف 
أي ان هذه ، املناسبات الشخصية ملنسوبات املدرسة لتوطيد العالقات احلسنة معهن 

النواحي الثالث حسب التطبيق امليداين قد وصلت ايل املامول لدينا حسب اهداف 
لتعليم ولكن لو نظرنا اىل بقية عبارات هذا البعد جند اا مل تصل اىل ما التربية وا
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نطمح اليه ان يكون يف مديرات مدارسنا حيث ان درجة استجابة العينة كانت 
متوسطة لبقية عبارات هذا البعد مما يدعونا اىل االهتمام ذه النواحي وتعزيزها 

 .املدراس والعمل على ما يزيد منها ويدعمها لدى مديرات
اليت اظهرت ان مديري ) هـ١٤٢٨(وتلك النتيجة تتفق مع دراسة الزهراين 

ومشريف املدارس ميارسون التغيري بالعالقات اإلنسانية اجليدة، أيضاً دراسة 
)CAS,1997(  وهي من  روح الفريق يف املشاركني يف العملية التعليميةاليت اظهرت

  .مبادئ العالقات اإلنسانية
اننا يف بيئة اسالمية تدعو اىل حسن اخللق والتعامل احلسن لذا تعترب هذه وذلك حبكم 

كما ان البيئة املدرسية حتتاج اىل الشـفافية  ، النتيجة متفقة مع مبادئ وطبيعة جمتمعنا
  .والصدق والوضوح والتحلي باالخالق الفاضلة اليت دعا اليها ديننا احلنيف

الستراتيجي والتخطيط جاءت يف الترتيب الثـاين  لكفاية اخلاصة بالتفكري ااما بالنسبة ل -٢
وتظهر هنا . وكانت بدرجة متوسطة أيضاً ٠.٦٦، واحنراف معياري  ٣.٠٥٢مبتوسط 

حسـن؛  (أمهية التفكري االستراتيجي والتخطيط حيث اتفقت تلك النتيجة مع نتيجـة  
ـ  ةحيث اظهرت أمهية استراتيجي) ١٩٩٥وخصاونة،  دارس قيادة التغيري املتبناة يف امل

االردنية يف تطوير االدارة املدرسية مما يشري إىل امهية التفكري االسـتراتيجي والـتفكري   
، ايضاً توافقت مـع دراسـة كـال مـن     لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي

حيث اظهرت العديد من املهارات الـيت يسـتخدمها    )١٩٩٨، والعامري الفوزان؛(
كما اتفقت تلك النتيجة مع . د على التفكري االستراتيجيالقادة يف التغري وجمملها يعتم

 املدير إلحداث التغـيري هـي  حيث اظهرت ان اهم سلوكيات  )١٩٩٧،Cas(نتيجة 
  .االستراتيجي املنظمالتفكري 

الكفايات اخلاصة بتحفيز وتشجيع اإلبداع جاءت يف الترتيـب الثالـث   تاتينا  مث ومن  -٣
وتتوافق تلك . هي ذات درجة متوسطة. ٠.٧٦١، واحنراف معياري ٢.٩٥٤مبتوسط 

اليت اشارت إىل حتفيز العاملني حنـو حتقيـق   ) هـ١٤٢٨(النتيجة مع دراسة الزهراين 
  .التغري من قبل املدير
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ويف املرتبة الرابعة الكفاية اخلاصة حبل املشكالت واختاذ القرارات وجـاءت مبتوسـط    -٤
وقد اظهـرت دراسـة   . وهي ذات درجة متوسطة٠.٧٣٨واحنراف معياري  ٢.٩٢٨

امهية اختاذ القرار يف احداث التغري، كما اظهرت دراسـة الزهـراين   ) م١٩٩٨(العلي 
على امهية قدرة املدير مع التعامل مع املشكالت اإلنسانية النامجة عن سرعة ) م٢٠٠٦(

القرار  اليت اظهرت امهية اختاذ) م٢٠٠٤مؤمتن، (واكدت نفس النتائج دراسة . التغيري
  .لتغري يضمن  للتغري االستمرارية وحتقيق نتائج أكثر فعاليةلعملية ا

والكفاية اخلاصة بالتقومي والتحسني املستمر جاءت يف الترتيب اخلامس بدرجة متوسطة  -٥
ان درجة استجابة افـراد   ونالحظ، ٠.٨٧٥، واحنراف معياري  ٢.٨١٤ومتوسطها 

تمع احمللية يف عمليات العينة كانت منخفضة يف ناحية واحده وهي اشراك مؤسسات ا
لذا البد مـن وزارة التربيـة والتعلـيم    ، التقومي واملراجعة النشطة وفعاليات املدرسة

االهتمام ذه النقطة لتعزيزها لدى مديرات املدارس وزيادة العمل على املقومات الـيت  
ينـة  هذا وباالضافة اىل ان استجابة افراد الع، ترفع من توفرها لدى مديرات مدراسنا 

على بقية النواحي يف هذا البعد جاءت بدرجة متوسطة أي مقبولة نوعا ما ولكن حتتاج 
 .اىل املزيد من التعزيز والعمل على زيادا لدى مديرات املدراس

ويف الترتيب االخرية جاءت الكافية اخلاصة ببناء الشراكة مع اتمـع ومتــوسطها    -٦
ونالحظ ان اسـتجابة  ، متوسطة وهي ذات درجة ٠.٨٧٥عياري واحنراف م ٢.٥٧٢

افراد العينة فيه منخفضة يف ناحية واحده وهي بناء قنوات اتصال فعالة مع مؤسسـات  
أي اـا حتتـاج اىل   ، القطاع اخلاص للمسامهة مع املدرسة يف احداث التغري البناء ا 

البعد  ولكن بقية النواحي يف هذا، مزيد من الدعم والعمل لتوفرها يف مديرات املدراس 
تتوفر بدرجة متوسطة أي اا كبقية الكفايات السابقة املتوفرة بدرجة متوسطة البد من 
االهتمام ا ومتابعة كل ما يزيد من توفرها لدى مديرات املدراس حىت نصـل اىل مـا   

العـرتي ،  (وتتوافق تلك النتيجة مـع نتيجـة    ،تسعى اليه اهدافنا التعليمية والتربوية
الـذي  ارت إىل امهية اقامة عالقات مستمرة بني املدرسة واتمع اليت اش) هـ١٤٢٤

  .ككفاية مهنية هامة جيب أن يتحلى به املديرينتعيش فيه 
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، واحنـراف معيـاري   ٢.٩١٢اما امجايل احملور فجاء بدرجة متوسطة وكان املتوسط احلسايب 
ات مدارس التعلـيم العـام   مدى توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مدير، أن فإن ٠.٦٧٥
  .متوسط احلكومي

حيـث  ) ٢٠٠٧هالل؛ قمـر  (وجاء نتيجة احملور من حيث األمهية موافقة لدراسة كال من 
توصلت الدراسة إىل قائمة حددت فيها الكفايات املهنية اهلامة للمدير وهـي كفايـات التخطـي،    

  .التنظيم ، التنفيذ، واالبتكار وكفايات التقومي
  :الثاينالسؤال اجابة 

املقومات املطلوبة لتفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغـيري لـدى مـديرات     ما: ونصه
مدارس التعليم العام احلكومي مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات اإلداريـات ومعلمـات   

  هذه املدارس؟
 لدراسة لكل عبارة وقدولإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلاسبية الستجابات عينة ا

  : وكانت النتائج على النحو التايل) ٩(مت اعتماد املقياس حسب اجلدول 
 

  )١٦(جدول رقم 
من وجهة نظر  تفعيل  وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات التعليم العام احلكومياملقومات املطلوبة ل

  أفراد العينة املشرفات اإلداريات واملعلمات

 االحنراف املتوسط  ارةالعب
متوسط 
 العبارة

 ترتيب العبارة

 قيادة وكيفية التغيري بأمهية املدارس مديرات توعية - ٧٢
 .متعددة وسائل خالل من املدرسة داخل عملياته

 ١ عالية ٠.٦٢ ٣.٦١

 قيادة مهارات جمال يف التدريبية الدورات تقدمي - ٧١
 دارسامل ملديرات التطبيق مبستوي لالرتقاء التغيري

 ٢ عالية ٠.٦٢ ٣.٦٠

 لتدريبهن املدارس ملديرات تطبيقية عمل ورش عقد - ٦٩
 . وأدواته وعملياته التغيري قيادة مهارات على

 ٣ عالية ٠.٦٦ ٣.٥٨

 قيادة لكيفية إرشادية بأدلة املدارس مديرات تزويد - ٧٤
 وتطوير لتحسني حتدياته مع والتعامل التغيري

 . املدرسة
  ٤ عالية ٠.٦٧ ٣.٥٦

 على للتعرف املدارس مديرات أراء استطالع - ٧٠
 التغيري قيادة جمال يف التدريبية احتياجان

 ٥ عالية ٠.٦٥ ٣.٥١
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 االحنراف املتوسط  ارةالعب
متوسط 
 العبارة

 ترتيب العبارة

 تساعدهن مناسبة صالحيات املدارس مديرات منح - ٧٣
 . املدرسة بيئة يف اهلادف بالتغيري القيام على

 ٦ عالية ٠.٧٠ ٣.٥١

 التربوي شرافاإل بإدارة دورية علمية لقاءات عقد - ٧٧
 يف متخصصني وخرباء املدارس مديرات بني ما

 .التربوية باملؤسسات التغيري قيادة جمال
 ٧ عالية ٠.٦٨ ٣.٤٩

 سنوية ميزانية بتقدمي منطقة بكل التعليم إدارة قيام - ٧٦
 برامج لتنفيذ املدارس ملديرات مناسبة

 . ا تطويرية ومشروعات
 ٨ عالية ٠.٧٣  ٣.٤٩

 مناصبهن تويل قبل املدارس مديرات هيلوتأ إعداد - ٧٨
  . واستراتيجياته وأدواته التغيري قيادة يف

 ٩ علية ٠.٧٧ ٣.٤٧

 املدارس مديرات الختيار  احملددة املعايري يف التغيري - ٦٦
 . العصر مستجدات يناسب مبا الرمسية باللوائح

 ١٠ عالية ٠.٦٧ ٣.٤٦

 دراتالق لقياس- ومقننة دقيقة مقاييس استخدام - ٦٧
 مديرات اختيار  عند-القيادي واالستعداد

  املدارس
 ١١ عالية ٠.٧٤ ٣.٤٣

 مديرات من للمتميزات ومعنوية مادية حوافز تقدمي - ٧٥
 بالبيئة والتطوير التغيري على لتحفيزهن املدارس
 . املدرسية

 ١٢ عالية ٠.٨٣ ٣.٤٢

تنظيم الزيارات والرحالت العلمية ملديرات  - ٧٩
رائدة حملياً وعاملياً لالستفادة من  املدارس ملدارس

  .خربات هذه املدارس 
  ١٣ عالية ٠.٨٦ ٣.٣٤

 النصح لتقدمي خربة كبيوت اجلامعات من اإلفادة - ٧٨
 مديرة خيص فيما التعليم إلدارات واالستشارات

 . للتغيري كقائد املدرسة
 ١٤ عالية ٠.٨١ ٣.٢٨

  درجة عالية ٠.٥٥ ٣.٤٨  املتوسـط العام

للمحور  ات افراد عينة الدراسة ستجابنرى ان املتوسط العام لدرجة ا )١٦(اجلدول رقم من خالل 
الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعلـيم   لتفعيل وجود املقوماتاملطلوبةاخلاص ب

 ياملقياس الربـاع حسب  عاليةكانت استجابة افراد العينة بدرجة أي ) ٣.٤٨(هو   العام احلكومي
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كما أن )اوافق بدرجة عالية(واليت متثل االستجابة ) ٤-٣.٢٥من ( ويقع ضمن الفئة ) ٩(باجلدول 
  وكلها متثل الدرجة) ٣.٦١-٣.٤٨( قيمة املتوسطات احلسابية هلذا احملور تراوحت مابني 

ـ ) ٤-٣.٢٥(وتقع كلها ضمن الفئة ) ٩(العالية حسب املقياس اخلماسي باجلدول رقم  ل واليت متث
ويدل هذا اىل االحتياج الشديد ملديرات املـدارس ملثـل هـذه    ، ) اوافق بدرجة عالية(ستجابة اال

لذا البـد مـن   ، املقومات النه البد ان يكون لديها من املهارات والقدرات ما يكفي لقيادة التغيري 
  .وجود هذه املقومات 

  :مناقشة النتائج اخلاصة بالسؤال الثاين
سؤال املتعلق باملقومات املطلوبة لتفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري ملناقشة نتائج هذا ال    

مة وضرورية لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي نالحظ ان مجيع املقومات املذكورة مه
على املسؤولني يف وزارة التربية والتعليم احلرص على توفري هذه املقومات  بدرجة عالية جدا و

وفريها وتنفيذها ميدانيا لترتفع نسبة توافر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات ومتابعة ت
  .مدارس التعليم العام احلكومي

  : اجابة السؤال الثالث
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة يف حتديـد مـدى   : ونصه 

، املؤهـل العلمـي  ، الوظيفي املسمى( تبعا للمتغريات وجود الكفايات املهنية الالزمة لقيادة التغيري
 ؟ )مدة اخلربة، املرحلة الدراسية

  :أفراد العينةلتحديد الفروق بني " ت" هذا التساؤل مت استخدام اختبار نولإلجابة ع

  

  :املسمى الوظيفي    )ا(

  )١٧( جدول
  بعاً ملتغري املسمى الوظيفيت يف وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري افراد العينةالفروق بني 

)٣٤٣(  

 الوظيفة املتغريات

Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variances  

Levene's 
Test for 
Equality 

of 
Variances  

االحنراف  املتوسط
 املعياري

  قيمة
 )ت(

  درجة
  احلرية

  اجتاه
  الفروق
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 :االول البعـــد §
 التفكيــر االستراتيجي

 والتخطيط

  ١.٧٨٩ املشرفات
  

٠.٧١  ٣.٢٢٧ ,١٨٢ 
٠.٢٤٨ ٣٤١ ١.١٥٧  

 ٠.٦٥٦ ٣.٠٤٢ معلمة  غري دالة

 حتفيز البعد الثاين §
  .اإلبداع وتشجيـع

  ,٢٦٩ املشرفات
  

٦٠٥, 
  

٠.٧١١ ٣.٢٦٧ 
٠.٠٧٣ ٣٤١ ١.٧٩٩  

 ٠.٧٥٨ ٢.٩٣٧ معلمة غري دالة
 العالقات بناء: الثالثالبعد  §

 احلسنة اإلنسانية
  ,٠٠١ املشرفات

  
٩٧٨, 
  

٠.٦٤٠ ٣.٤٧٢ 
٠.٠٤٤ ٣٤١ ٢.٠٢٤ 

 ٠.٦٩٨ ٣.٣١٣ معلمة  دالة
 حل: البعد الثالث §

 واختاذ املشكالت
  .القرارات

 ,٣٤٧ املشرفات
  

٥٥٦, 
  

٠.٧٤٦ ٣.٢٦٣ 
٠.٠٤٨ ٣٤١ ١.٩٨٥ 

 ٠.٧٣٥ ٢.٩١٠ معلمة  دالة

 التقومي :البعد الرابع §
 املستمر والتحسني

 ,١٩٣ موجهة
  

٦٦١, 
  

٠.٧١٣  ٣.٩١٧ 
٠.٠٢٧ ٣٤١ ٢.٢٢٥  

 ٠.٧٥٣ ٢.٧٩٣ معلمة  دالة
 بناء: البعد اخلامس §

  .اتمع مع الشراكة
  ١.٤٨١ املشرفات

  
٢٢٤, 
  

٠.٩٩٠  ٣.٠٢٠ 
٠.٥٤٨ ٣٤١ ٠.٦٠١ 

 ٠.٨٦٣ ٢.٥٤٨ معلمة  غري دالة
 ٠.٧١٣ ٣.٢٤١ ,٢١٨  ١.٥٢٢ املشرفات  جمموع احملور األول §

٠.٠٣٣ ٣٤١ ٢.١٣٦ 
 ٠.٦٧٠ ٢.٨٩٣ معلمة دالة

ترجـع للمسـمى    ظهور فروق يف كال من االبعاد التالية) ١٧(نرى من خالل اجلدول رقم 
  :الوظيفي

  .املشرفات اإلدارياتلصاحل  بناء العالقات اإلنسانية احلسنة   *
  .املشرفات اإلدارياتلصاحل  حل املشكالت واختاذ القرارات  * 
  .دارياتاملشرفات اإللصاحل وبعد التقومي والتحسني املستمر   *
  .املشرفات اإلدارياتيوجد فروق يف امجايل احملور االول لصاحل    *
ومل يظهر فروق بني افراد العينة يف بعد التفكري االستراتيجي والتخطي، وبعد حتفيز وتشـجيع    *

  . االبداع، وبعد بناء الشراكة مع اتمع  
  :املرحلة الدراسية) ب(

ئية بني استجابات عينة الدراسة يف حتديد مدى وللتعرف على وجود فروق ذات داللة إحصا
وجود الكفايات املهنية الالزمة لقيادة التغيري تبعا  ملتغري املرحلة الدراسية مت استخدام حتليل التبـاين  

  .)١٨(رقم االحادي كما يف اجلدول 
  )١٨(جدول رقم 
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  املرحلة الدراسيةتبعا ملتغري  وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيريمدى يف بني أفراد العينة الفروق 
  )٣٤٣=ن( 

جمموع   مصدر التباين املتغريات
  املربعات

درجة 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

  قيمة
  )ف(

الداللة 
  االحصائية

 االستراتيجي التفكري
 والتخطيط

 ٥.٤٦٣ ٢  ١٠.٩٢٧  بني اموعات
٠.٠٠٠ ١٣.٤٥٦  

  ٣٤٢  ١٤٨.٩٧  اموع ٠.٤٠٦ ٣٤٠  ١٣٨.٠٤  داخل اموعات دالة

 اإلبداع وتشجيع حتفيز
 ٤.٥٩٣ ٢  ٩.١٨٦  بني اموعات

٨.٢٦١ 
٠.٠٠٠  

 دالة
 

  ٣٤٢  ١٩٨.٢٢  اموع ٠.٥٥٦ ٣٤٠  ١٨٩.٠٤  داخل اموعات

 اإلنسانية العالقات بناء
  احلسنة

 ٣.٩٣٢ ٢  ٧.٨٦٤  بني اموعات
٠.٠٠٠ ٨.٤٠٥  

  ٣٤٢  ١٦٦.٩١  موعا ٠.٤٦٨ ٣٤٠  ١٥٩.٠٥  داخل اموعات  دالة

 واختاذ املشكالت حل
 القرارات

 ٣.٠٧٣٠ ٢  ٧.٤٦٠  بني اموعات
٠.٠٠١  ٧.٠٧٧  

  ٣٤٢  ١٨٦.٦٧  اموع ٠.٥٢٧ ٣٤٠  ١٧٩.٢١  داخل اموعات  دالة
  املستمر والتحسني التقومي

  
  
 

 ٣.٦٦٨ ٢  ٧.٣٣٥  بني اموعات

٠.٠٠١ ٦.٦٣٢  
 دالة

 ٣٤٠  ١٨٨.٠٢  داخل اموعات
  ٣٤٢  ١٩٥.٣٥  اموع ٠.٥٥٣

  اتمع مع الشراكة بناء
  
  
  
 

 ٣.٧٤١ ٢  ٧.٤٨١  بني اموعات

٠.٠٠٧ ٤.٩٩٨ 
 دالة

 ٣٤٠  ٢٥٤.٤٧  داخل اموعات

  ٣٤٢  ٢٦١.٩٥  اموع ٠.٧٤٨

 األول احملور جمموع
 ٣.٨٥٢ ٢  ٧.٧٠٣  بني اموعات

٨.٨١٥ 
٠.٠٠٠ 

 دالة
 

  ٣٤٢  ١٥٦.٢٦  اموع ٠.٤٣٧ ٣٤٠  ١٤٨.٥٦  داخل اموعات
ابعاد يف مجيع  افراد العينةوجود فروق ذات داللة إحصائية بني ) ١٨(يتضح من اجلدول 

وملعرفة  املرحلة الدراسيةتبعا ملتغري  مبدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري اخلاص احملور األول
                                 :ضح النتيجةيو )١٩( عرفة اجتاه الفروق واجلدولمل همصدر التباين مت استخدام اختبار شيفي

  )١٩(جدول رقم 
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  البعدي هيوضح نتائج اختبار شيفي 

املرحلة   ابعاد احملور االول
  الثانوية  املتوسطة  االبتدائية  املتوسطات  الدراسية

 االستراتيجي التفكري
  والتخطيط

  *  *  - ٣.٢٣  االبتدائية

    -   ٢.٨٦  توسطةامل

  -     ٢.٨٩  الثانوية

  اإلبداع وتشجيع حتفيز
  *  *  - ٣.٢١  االبتدائية

    -   ٢.٨٤  املتوسطة

  -     ٢.٧٥  الثانوية

  احلسنة اإلنسانية العالقات بناء
  *    - ٣.٢٩  االبتدائية

    -   ٣.٠٨  املتوسطة

  -     ٢.٩٣  الثانوية

 واختاذ املشكالت حل
  القرارات

  *  *  - ٣.٢٩  االبتدائية

    -   ٣.٠٨  املتوسطة

  -     ٢.٩٣  الثانوية

  املستمر والتحسني التقومي
  *  *  - ٢.٩٦  االبتدائية

    -   ٢.٦٤  املتوسطة

  -     ٢.٧٠  الثانوية

  اتمع مع الشراكة بناء
    *  - ٢.٩٦  االبتدائية

    -   ٢.٦٤  املتوسطة

  -     ٢.٧٠  الثانوية
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املرحلة   ابعاد احملور االول
  الثانوية  املتوسطة  االبتدائية  املتوسطات  الدراسية

  امجايل احملور االول
  *  *  - ٣.٠٦  االبتدائية

    -   ٢.٧٦  املتوسطة

  -     ٢.٧٧  الثانوية
الفروق بني بني افراد العينة يف مدى وجود الكفايات املهنية ) ١٩(يوضح اجلدول رقم 

يف  إحصائيةترجع ملتغري املرحلة الدراسية اليت ينتمي إليها افراد العينة فنرى وجود فروق ذات داللة 
ني املرحلة االبتدائية واملتوسطة لصاحل املرحلة املتوسطة، بعد التفكري االستراتيجي والتخطيط ب

  .والثانوية لصاحل املرحلة الثانوية االبتدائيةوكذلك بني املرحلة 

ايضاً توجد فروق يف بعد حتفيز وتشجيع اإلبداع بني كال من املرحلة االبتدائية واملتوسطة  
  .والثانوية لصاحل املرحلة الثانوية لصاحل املرحلة املتوسطة، وكذلك بني املرحلة االبتدائية

  

  

  

  

  

  :املؤهل العلمي) ج(
  )٢٠(جدول رقم 

  املؤهل العلميتبعا ملتغري  مدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيرييف بني أفراد العينة الفروق 
  )٣٤٣=ن( 

 املتغريات
جمموع   مصدر التباين

  املربعات
درجة 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

  قيمة
  )ف(

ة الدالل
  االحصائية

 االستراتيجي التفكري
 والتخطيط

  ١.٠٠٢ ٣  ٣.٠٠٧  بني اموعات
  ٠.٤٣١  ٣٣٩  ١٤٥.٩٦  داخل اموعات غري دالة  ٢.٣٢٨
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  اموع

  
٣.٤٢  ١٤٨.٩٧  

 اإلبداع وتشجيع حتفيز

  ٠.٦٦١ ٣  ١.٩٨٣  بني اموعات

  ٠.٥٧٦  ٣٣٩  ١٩٦.٢٤  داخل اموعات غري دالة  ١.١٤٢
  ٣.٤٢  ١٩٨.٢٢  وعام

 اإلنسانية العالقات بناء
  احلسنة

  ٠.٧٤٢ ٣  ٢.٢٢٧  بني اموعات
  ٣٣٩  ١٦٤.٦٩  داخل اموعات غري دالة  ١.٥٢٨

٠.٤٨٦  
  ٣.٤٢  ١٦٦.٩١  اموع

 واختاذ املشكالت حل
 القرارات

  ٠.٤٣٩ ٣  ١.٣١٨  بني اموعات
  ٣٣٩  ١٨٥.٣٥  داخل اموعات غري دالة  ٠.٨٠٤

  ٣.٤٢  ١٨٦.٦٧  اموع  ٠.٥٤٧

 املستمر والتحسني التقومي
  ٠.٤٣٢ ٣  ١.٢٩٥  بني اموعات

  ٠.٥٧٢  ٣٣٩  ١٩٤.٠٦  داخل اموعات غري دالة  ٠.٧٥٤
  ٣.٤٢  ١٩٥.٣٥  اموع

 اتمع مع الشراكة بناء
  ٠.٩٧٨ ٣  ٢.٩٣٣  بني اموعات

  ٣٣٩  ٢٥٩.٠٢  داخل اموعات غري دالة ١.٢٨٠
  ٣.٤٢  ٢٦١.٩٥  اموع  ٠.٧٦٤

 األول احملور جمموع
  

  ٠.٦٠٤ ٣  ١.٨١٣  بني اموعات
١.٣٢٧ 

 غري دالة
  ٠.٤٥٦  ٣٣٩  ١٥٤.٤٥  داخل اموعات 

  ٣.٤٢  ١٥٦.٢٦  اموع

يف مجيع  افراد العينةوجود فروق ذات داللة إحصائية بني عدم ) ٢٠(يتضح من اجلدول 
  .املؤهل العلمي تبعا ملتغري ل حول مدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيريابعاد احملور األو

  :الخبرة) ج(
  )٢١(جدول رقم 

  اخلبـرةتبعا ملتغري  مدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيرييف بني أفراد العينة الفروق 
  )٣٤٣=ن( 

جمموع   مصدر التباين املتغريات
  املربعات

درجة 
  احلرية

متوسط 
اجتاه   )ف(قيمة  ربعاتامل

  الفروق
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 االستراتيجي التفكري 
 والتخطيط

 ١.٧٥٨ ٣  ٥.٢٧٤  بني اموعات
٤.١٤٧ 

  دالة
  ٣٣٩  ١٤٣.٧٠  داخل اموعات  

٠.٤٢٤  
  ٣.٤٢  ١٤٨.٩٧  اموع

 اإلبداع وتشجيع حتفيز
 ١.٨٠٥ ٣  ٥.٤١٦  بني اموعات

  ٣٣٩  ١٩٢.٨١  داخل اموعات غري دالة ٣.١٧٣
٠.٥٦٩  

  ٣.٤٢  ١٩٨.٢٢  اموع

 اإلنسانية العالقات بناء 
 احلسنة

 ١.٨٣٧ ٣  ٥.٥١٢  بني اموعات
  ٣٣٩  ١٦١.٤٠  داخل اموعات غري دالة ٣.٨٥٩

٤  
  ٣.٤٢  ١٦٦.٩١  اموع

 واختاذ املشكالت حل 
 القرارات

 ١.٨٦٦ ٣  ٥.٥٩٧  بني اموعات
  ٣٣٩  ١٨١.٠٧  داخل اموعات غري دالة ٣.٤٩٣

٠.٥٣٤  
  ٣.٤٢  ١٨٦.٦٧  اموع

 املستمر والتحسني التقومي
 ١.٥٦٤ ٣  ٤.٦٩١  بني اموعات

  ٣٣٩  ١٩٠.٦٦  داخل اموعات غري دالة ٢.٧٨٠
٤  

  ٣.٤٢  ١٩٥.٣٥  اموع

 اتمع مع الشراكة بناء 
 ٠.٨٤٤ ٣  ٢.٥٣٣  بني اموعات

  ٣٣٩  ٢٥٩.٤٢  داخل اموعات غري دالة ١.١٠٤
٠.٧٦٥  

  ٣.٤٢  ٢٦١.٩٥  اموع

 األول احملور جمموع
 ١.٥٠٤ ٣  ٤.٥١١  بني اموعات

  ٣٣٩  ١٥١.٧٥  داخل اموعات غري دالة ٣.٣٥٩
٤ 

  ٣.٤٢  ١٥٦.٢٦  اموع

يف مجيع  افراد العينةوجود فروق ذات داللة إحصائية بني عدم ) ٢١(يتضح من اجلدول 
اخلربة ما عدا البعد تبعا ملتغري  مبدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري اخلاص ابعاد احملور األول

  .التفكري االستراتيجي والتخطيطاخلاص 

  .يوضح النتيجة )٢٢( ملعرفة اجتاه الفروق واجلدول هوملعرفة مصدر التباين مت استخدام اختبار شيفي 

  البعدي هيوضح نتائج اختبار شيفي) ٢٢(جدول رقم 
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 سنة ١٥
 فأكثر

 ١٠ من
 أقل إىل سنوات

 سنة ١٥ من

 سنوات ٥ من
 من أقل إىل
 سنوات ١٠

 ٥ من أقل
  االبعاد  اخلربة  املتوسط سنوات

  سنوات ٥ من أقل ٢.٨٨٨٩ -   
 التفكري

 االستراتيجي
 والتخطيط

 سنوات ١٠ من أقل إىل سنوات ٥ من ٢.٧٤٨٨  -  *
 سنة ١٥ من أقل إىل سنوات ١٠ من ٣.٠٧٣٤   - 
 فأكثر سنة١٥ ٣.١٢٣٦    -

عام، و اكثر من  ١٥إىل  ٥توجد فروق دالة احصائية يف البعد االول بني سنوات اخلربة من 
  .عام لصاحل الفئة ذات اخلربة االعلى ١٥

  :اجابة السؤال الرابع
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسـة يف حتديـد   : نص السؤال

املسـمى  (املطلوبة لتفعيل وجود الكفايات املهنية الالزمة لقيادة التغيري تبعـا للمـتغريات   املقومات 
  ؟ )مدة اخلربة، املرحلة الدراسية، املؤهل العلمي، الوظيفي
  
  
  
  
  
  
  
  :المسمى الوظیفي )أ ( 

  )٢٣( جدول

  تغري املسمى الوظيفيتبعاً مل يف تفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري افراد العينةالفروق بني 
)٣٤٣(  

 الوظيفة املتغريات
Levene's 
Test for 
Equality 

Levene's 
Test for 
Equality 

 املتوسط
االحنراف 
 املعياري

 قيمة
)ت(  

 درجة
 احلرية

 اجتاه
 الفروق
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of 
Variances  

of 
Variances  

 وجود تفعيل :الثاين احملور
  .التغيري لقيادة املهنية الكفايات

    موجهة
٢٧٢,  
  

  
٦٠٣,  

٠.٥٤٥ ٣.٥٦٣ 
٠.٥٤٨ ٣٤١ ٠.٦٠١ 

 ٠.٥٥٢ ٣.٤٨٣ معلمة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني افراد العينة حول تفعيل وجود الكفايات املهنية 
  .الالزمة لقيادة التغيري تبعا ملتغري املسمى الوظيفي

  :املرحلة الدراسية  )ب(

  )٢٤( جدول
  ل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري تبعاً ملتغري املرحلة الدراسيةيف تفعي افراد العينةالفروق بني 

)٣٤٣(  

 املتغريات
  مصدر التباين

جمموع 
 املربعات

  درجة
 احلرية

  جمموع
 املتوسطات

  قيمة
 )ف ( 

 اجتاه
 الفروق

 الكفايات وجود تفعيل :الثاين احملور
 التغيري لقيادة املهنية

 ٠.١٥١ ٢ ٠.٣٠٢  بني اموعات
 ٣٤٠ ١٠٣.٩١٣  داخل اموعات ٠.٦١٠ ٠.٤٩٥

٠.٣٠٦ 
 ٣٤٢ ١٠٤.٢١٥  اموع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني افراد العينة حول تفعيل وجود الكفايات املهنية 
   .الالزمة لقيادة التغيري تبعا ملتغري املرحلة الدراسة

   

  

  :املؤهل  )ج(

  )٢٥( جدول
  هات يف تفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري تبعاً ملتغري املرحلة الدراسيةاملعلمات واملوجالفروق بني 

)٣٤٣(  
جمموع   مصدر التباين املتغريات

  املربعات
درجة 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

  قيمة
  )ف(

اجتاه 
  الفروق

 ٠.٤٢٣ ٠.٩٣٦ ٠.٢٨٥  ٣ ٠.٨٥٦  بني اموعات وجود تفعيل : الثاين احملور
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 التغيري لقيادة املهنية الكفايات
 

  ٣٣٩ ١٠٣.٣٥٩  داخل اموعات
٠.٣٠٥ 

 ٣٤٢ ١٠٤.٢١٥  اموع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني افراد العينة حول تفعيل وجود الكفايـات املهنيـة   
    .الالزمة لقيادة التغيري تبعا ملتغري املرحلة الدراسة

  :اخلربة  )د(
  )٢٦( جدول

  اخلربةيف تفعيل وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري تبعاً ملتغري  عينةافراد الالفروق بني 
)٣٤٣(  

جمموع   مصدر التباين املتغريات
  املربعات

درجة 
  احلرية

متوسط 
  املربعات

  قيمة
  )ف(

اجتاه 
  الفروق

 وجود تفعيل :الثاين احملور
 التغيري لقيادة املهنية الكفايات

  ٠.٥٣٦  ٣  ١.٦٠٧  بني اموعات
 ٠.٣٠٣  ٣٣٩  ١٠٢.٦٠  داخل اموعات ٠.١٥٣ ١.٧٧٠

 ٣٤٢  ١٠٤.٢١  اموع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني افراد العينة حول تفعيل وجود الكفايات املهنية 
  .الالزمة لقيادة التغيري تبعا ملتغري اخلربة

لعينة مجيعا اتفقوا على تلك مما يؤكد امهية تفعيل الكفايات املهنية لقيادة التغري نرى افراد ا
  .االمهية ومل يظهر فروق بينهم ترجع ألي متغري من املتغريات
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  الفصل اخلامس
  النتائج والتوصيات

  
  النتائج: أوالً 

  
  التوصيات: ثانياً
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  خالصة النتائج
وصيات يتناول هذا الفصل ملخصاً ألهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية مث تقدمي الت

  :واملقترحات وذلك كالتايل
  :ةأوالً ملخص نتائج الدراس

  :وهي على النحو التايل أظهر التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة احلالية عدداً من النتائج 
وجود نسبة متوسطة من الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العـام   )١

 .احلكومي مبكة املكرمة
ود بعض املقومات املطلوبة لتفعيل الكفايات املهنية لكفايات التغيري لدى مديرات امهية وج )٢

 . مدارس التعليم العام احلكومي
تتوفر الكفايات املهنية لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي بالنسبة  )٣

 :حملاور الدارسة احلالية كالتايل
   تتوفر لدى مديرات  ء العالقات اإلنسانية احلسنةبناالكفايات املهنية اخلاصة مبحور

احلسايب  املدارس من وجهة نظر عينة الدراسة بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط
 .  ٣.١٤رالعام هلذا احملو

   الكفايات املهنية اخلاصة مبحور التفكري االستراتيجي والتخطيط تتوفر لدى
توسطة حيث بلغ املتوسط مديرات املدارس من وجهة نظر عينة الدراسة بدرجة م

 .٣.٠٥حلسايب العام هلذا احملور ا
   الكفايات املهنية اخلاصة مبحور حتفيز وتشجيع االبداع تتوفر لدى مديرات

احلسايب املدارس من وجهة نظر عينة الدراسة بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط 
 .٢.٩٥ العام هلذا احملور

  ت واختاذ القرارات تتوفر لدى الكفايات املهنية اخلاصة مبحور حل املشكال
مديرات املدارس من وجهة نظر عينة الدراسة بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط 

 .٢.٩٢٨احلسايب العام هلذا احملور 
   الكفايات املهنية اخلاصة مبحور التقومي والتحسني املستمر تتوفر لدى مديرات

احلسايب املتوسط املدارس من وجهة نظر عينة الدراسة بدرجة متوسطة حيث بلغ 
 .٢.٨١العام هلذا احملور 
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   الكفايات املهنية اخلاصة مبحور بناء الشراكة مع اجلتمع تتوفر لدى مديرات
احلسايب املدارس من وجهة نظر عينة الدراسة بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط 

 .٢.٥٧العام هلذا احملور 
يات املهنية لقيادة التغيري لدى املقومات املطلوبة لتفعيل وجود الكفااثبتت الدراسة ان  )٤

مديرات مدارس التعليم العام احلكومي مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املشرفات 
 ٣.٤٨وتراوحت متوسطاا من  داريات ومعلمات هذه املدارس ضرورية بدرجة عاليةاإل

 .٣.٦١اىل 
وجهة نظرهم افراد العينة يف متوسطات استجابات بني ذات داللة احصائية فروق وجود  )٥

يف الكفايات املهنية الالزمة لقيادة التغيري لدى مديرات مدارس التعليم العام احلكومي يف 
 :يف كال من االبعاد التالية ترجع للمسمى الوظيفيمدينة مكة 

  اإلنسانية احلسنة لصاحل املوجهات بناء العالقات  -
  حل املشكالت واختاذ القرارات لصاحل املوجهات -
  تقومي والتحسني املستمر لصاحل املوجهاتوبعد ال -
يجي والتخطي، وبعد حتفيز ومل يظهر فروق بني افراد العينة يف بعد التفكري االسترات -

  . االبداع، وبعد بناء الشراكة مع اتمعوتشجيع 
  :يوجد فروق يف امجايل احملور االول لصاحل املوجهاتكما انه ) ٤     

ة بني افراد العينة يف مجيع ابعاد احملور األول اخلاص مبـدى  وجود فروق ذات داللة إحصائي •
 .وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري تبعا ملتغري املرحلة الدراسية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني افراد العينة يف مجيع ابعاد احملـور األول حـول    •
  املؤهل العلمي مدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري تبعا ملتغري

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني افراد العينة يف مجيع ابعاد احملور األول اخلـاص   •
مبدى وجود الكفايات املهنية لقيادة التغيري تبعا ملتغري اخلربة ما عدا البعد اخلـاص الـتفكري   

 .االستراتيجي والتخطيط
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الدراسة يف حتديد املقومات املطلوبة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة  •
، املسـمى الـوظيفي  (لتفعيل وجود الكفايات املهنية الالزمة لقيادة التغيري تبعا للمتغريات 

  .مدة اخلربة، املرحلة الدراسية، املؤهل العلمي

  :التوصيات
، يف ضوء ما اسفرت عنه الدراسة احلالية من نتائج وباالستفادة من االطار النظري للدراسة 

  :ميكن تقدمي التوصيات على النحو التايل، ومراجعة الدراسات السابقة 
وضع معايري واضحة ووحمددة لقياس الكفايات املهنية لقيادة التغيري عند اختيار مديرات  •

 .املدارس
ضرورة وضع خطة شاملة لتدريب مجيع مديري املدارس الذين هم على رأس العمل  •

  .هنيةامل إلعدادهم على أساس الكفايات
ان تشمل استمارة االداء الوظيفي ملديرات املدارس على الكفايات اخلاصة بالقدرة على  •

 .قيادة التغيري
 .تقدمي دورات تدريبية يف مهارات قيادة التغيري ملديرات املدارس املرشحات قبل اخلدمة •
دمة تقدمي دورات وورش عمل للمديرات لتزويدهم وتدريبهم على قيادة التغيري اثناء اخل •

 .بصفة مستمرة ودورية
تزويد املديرات باالدلة االرشادية عن ادارة التغيري وكيفية التعامل مع حتدياته لتطوير  •

 .املدرسة
 .حتديد االحتياجات التدريبية ملديرات املدارس يف جمال التغيري وقيادته •
ة مع تدريبهن منح مديرات املدارس صالحيات مناسبة للقيام بالتغيري اهلادف يف بيئة املدرس •

 .على كيفية لستخدام هذه الصالحيات
عقد لقاءات دورية مع مديرات املدارس بوجود خرباء متخصصني يف جمال االدارة وقيادة  •

 .التغيري لالطالع على املستجدات احلديثة يف هذا اال
ختصيص ميزانية سنوية مناسبة ملديرات املدارس لتنفيذ مشروعات ومبادرات تطويرية  •

 .رسةللمد
 .وضع جائزة متيز ملديرات املدارس القائدات للتغيري بفعالية  •
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تنظيم رحالت علمية ملديرات املدارس ملدارس رائدة حمليا وعامليا لالستفادة من خربات هذه  •
 .املدارس

االفادة من اجلامعات كبيوت خربة لتقدمي النصح واالستشارات الدارات التعليم فيما خيص  •
 .ة للتغيريمديرة املدرسة كقائد

بناء جسور تواصل مع وسائل األعالم بأنواعها وتوظيفها خلدمة  عمليات التغيري والتطوير  •
 .لتخدم العملية التعليمية

بناء قنوات اتصال فعالة مع مؤسسات القطاع اخلاص للمسامهة مع املدرسة يف إحداث  •
  .يف العملية التعليميةالتغيري البناء 
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 .ران الكرميالق

 .السنة النبوية
. تقریر حالة التعلیم السنوي التقریر األول). هـ١٤٢٧. (اإلدارة العامة لإلشراف التربوي .١

 .اململكة العربية السعودية. وزارة التربیة
. أسالیب التربیة المدرسیة في تنمیة قدرات التفكیر اإلبتكاري). ١٩٨٥(األلوسي، صائب أمحد  .٢

. العربية مكتب التربية العريب لدول اخلليج. الرياض. ١٥ع . ٥السنة.رسالة اخلليج العريب
، صادر ردا، العربلسان ) ه١٣٧٥(أبو الفضل مجال الدين ، منظور ،العرب٧١ص 

 .نلبنا، بريوت
 .بريوت ،صادر ردا، لسان العرب، )ه١٤١٤(الفضل مجال الدين  أيب، ابن منظور .٣
أثر المستوى التعلیمي والجنس في ). م١٩٩٢(أبو حلو، يعقوب عبدهللا وعلي أمحد لعمر  .٤

اإلمارات ،٣٦ع،٩سنة،اجتماعيةجملة شؤون . القدرة على التفكیر اإلبتكاري
 .١٩٥-١٧٥صالعربيةاملتحدة

دار الوفاء للطباعة ، في المؤسسة التعلیمیة اإلنسانیةالعالقات ) م٢٠٠٢(  إبراهيمامحد ، امحد .٥
 .ةاإلسكندري، والنشر

الثانویة وطرق  المرحلةلمعلمي الكیمیاء  ةالالزمالكفایات التعلیمیة ) م١٩٩١(هالة طه، خبش .٦

 .جدة، دار عكاظ للطباعة والنشر، تدریسھا
طرائق تدریس الریاضیات في مدارس البنات في مكة المكرمة ومدى ). ١٤٢٧. (بدر، بثينة .٧

 .الرياض. جامعة امللك سعود. رسالة التربية وعلم النفس. مواكبتھا للعصر الحدیث
دار الفكر ،  التربویة ومفاھیمھا اإلدارة أساسیات) م٢٠٠٢( طارق عبد احلميد ، البدري .٨

 .عمان، للطباعة والنشر والتوزيع 
 .القاهرة ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،  التغییر إدارة) م٢٠٠٥(يورك ،برس .٩

ة الفالح للنشر مكتب، التربوي واإلشراف اإلدارة) م٢٠٠٣(امحد عبدالباقي وآخران ، البستان .١٠
 .الكويت،والتوزيع 

مقالة نشرت ، ؟وكیف نتأكد من حدوثھ؟ لماذا ال یحدث التغییر) ه١٤٢٣(اليزابيث ، بيترسون .١١
ترمجة فايز حممد ،)التربوي  اإلشرافالتربوية و  القيادةترمجات يف : ( إصداربالعدد الرابع من 

 .قدسةالعامة للتربية والتعليم بالعاصمة امل اإلدارة،زيد  أبو
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تطویر ) م٢٠٠٥(  (Torocco, Hoover and Knippelmey)توراكو وهو ونيلمينري،  .١٢

 .المنظمة والتغییر في الجامعات والتي عقدت في نبراسكا
 .التطویر القیادي) م٢٠٠٥( Turnbull & Edwardsتريانبول وإدواردز  .١٣
 .بيمك، لقاهرة ا، التفكیر االستراتیجي المھارات والممارسات) م٢٠٠٣(عبدالرمحن،توفيق .١٤
 إصدارات، التغيري والتطوير إدارة -منھج المدیر الفعال) م٢٠٠٤( عبدالرمحن . توفيق .١٥

 .الطبعة الثالثة، القاهرة ، بيمك
إدارة املقاومة للتغري يف املنظمات التعليمية يف ) م١٩٩٦( Theron & Westhuizemثورن  .١٦

 .Potehetstroom universityجامعة بوتسيفستروم يف جنوب أفريقيا 
دار حافظ للنشر ، أخرىالقیادة والتغییر وبحوث قیادیة ) م١٩٩٤(بشري شكيب ، اجلابري .١٧

 .جده، والتوزيع
وزارة ،عمان،رسالة املعلم،نحو إدارة مدرسیة متطورة) م١٩٨٩(عزت وآخرون ، جردات .١٨

 ).٢٢(العدد ) ٣٠(الد، التربية والتعليم
دراسة النظام  إلىلیسر وتخلف التنمیة مدخل تربیة ا) بدون تاريخ(صالح الدين ، اجلالل .١٩

 .الكويت، دار املعرفة، التربوي في لقطار الجزیرة العربیة المنتجة للنفط
، مؤسسة الرسالة ،اجلزء الثالث،زاد المعاد في ھدي خیر العباد) ه١٤٠٨(ابن القيم،اجلوزية .٢٠

 .بريوت
ھا لدى مدیر المدرسة كما یدركھا الكفایات المھنیة الالزم توفر) م١٩٩٤( إبراهيمفهد ، احلبيب .٢١

، القاهرة ، جامعة عني مشس، جملة كلية التربية،  أنفسھمالموجھون والمعلمون والمدیرون 
 ).٤(اجلزء، ) ١٩(العدد

في وزارة  اإلداریةمستوى التفكیر االستراتیجي لدى القیادات ) م٢٠٠٣(محمد نحسي، احلر .٢٢

جامعة عمان ، رسالة ماجستري منشورة، اتخاذ القرار بأنماطوعالقتھ  األردنالتربیة والتعلیم في 
 .األردن، عمان ، للدراسات العليا 

م ، ٢٠٠٤، س لوك األف راد والجماع ات ف ي منظم ات األعم ال:حسني، السلوك التنظيمي ،حرمي .٢٣
 .دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن ، عمان

ویر اإلدارة المدرس یة ف ي تق ویم فاعلی ة برن امج تط ) م١٩٩٥(حسن، سامي و امحد ، خصاونة .٢٤

 .إعداد مدیر المدرسة في األردن لقیادة التغییر
 .دمشق، الرضا إدارة التغییر،)  م٢٠٠٢(اخلضريي ، حمسن أمحد .٢٥
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العلیا للقیادات التربویة في  اإلدارةتقویم مدى فعالیة برنامج ) ١٩٩٨( وآخرونامحد ،اخلطيب .٢٦

 .عمان، املوارد البشرية  املركز الوطين لتنمية،  وزارة التربیة والتعلیم
الكفایات المھنیة لمدیري المدارس الثانویة في ) م١٩٩٤(رداح مهدي وآخرون ، اخلطيب .٢٧

 .القاهرة، أسوانجامعة ، االدرن
 ردا، ٣ط.التربوي اتجاھات حدیثة اإلشراف اإلدارة) م٢٠٠٠(رداح مهدي وآخرون،اخلطيب .٢٨

 .ناألرد، نعما، األمل
 .، دمشق، الرضاإدارة التغییر )م٢٠٠٢(اخلضريي ، حمسن أمحد .٢٩
دار ، عمان ، المدخل والمفاھیم والعملیات اإلستراتیجیة اإلدارة) م٢٠٠٤(عباس،اخلفاجي .٣٠

 .الثقافية
دار الوفاء لدنيا الطباعة ،  التربویة اإلدارةقراءات في ) م٢٠٠٢(السيد سالمة ،اخلميسي .٣١

 .اإلسكندرية، والنشر 
في  وإدارتھتخطیط التغییر  تواستراتیجیانماذج  )م١٩٩٥( سعد عبداهللا بردي، الزهراين .٣٢

  .مكة املكرمة، القرى أمجامعة ، مركز البحوث التربوية والنفسية ،مؤسسات التعلیم العالي
واقع ممارسة قیادة التغیر من قبل مدیري مرك ز اإلش راف )ه١٤٢٨(الزهراين، عبد اخلالق حنش .٣٣

 .جامعة أم القرى -منشورة، كلية التربية ، رسالة ماجستري غريالتربوي بمنطقة مكة المكرمة
 .جمموعة النيل العربية،م ، القاهرة٢٠٠٧، ترمجة هدى فؤاد ، ، القیادةفيليب ،ساولر .٣٤
 .الرياض، مكتبة جرير ، دليل املدير اجلديد ) م٢٠٠٥(مواري ،ستيتنر .٣٥
دار ،بشري الربغوثي: ترمجة،التغییر في العمل  إدارة) ه١٤٢٢(نيس ، سنتيا و جيف ،سكوت .٣٦

 .الرياض، املعرفة للتنمية البشرية 
مطابع ، املنصورة ، التفكیر االستراتیجي والخروج من المأزق الراھن) م٢٠٠٦(سم ،السلمي .٣٧

 .القرى أم
 .القاهرة، دار غريب للنشر والتوزيع ،  السلوك التنظیمي)  م ١٩٨٨( علي ، السلمي  .٣٨
، دار غريب، في عصر العولمات اإلداریةالسیاسات ) م١٩٨١(عرفان عبدالعزيز ، سليمان .٣٩

 .القاهرة
التغییر التربوي في المدارس الثانویة العامة  إدارة) م٢٠٠٥(عبد املنعم  ةهال، سليمان .٤٠

جامعة عني  ،التربيةكلية  ،منشورةدكتوراه غري  أطروحة ،الھندسة إعادةباستخدام مدخل 
 . القاهرة ،مشس
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 .القاهرة، ١٤٧العدد ، يمكتبة الشقر، التغییر إدارة) م٢٠٠١(ستيف ،مسيث .٤١
، مكتبة جرير ، صناعة القائد) م٢٠٠٢(فيصل عمر ، طارق حممد و باشراحيل، السويدان .٤٢

 .الرياض
المنحنى التحلیلي للمھام التعلیمیة ومھارات التعلیم ومغزاه ) م١٩٧٦( سهري أنور، الشبول  .٤٣

 .القاهرة، و قسم اخلدمات اخلارجية باليونسك، الخدمة أثناءلتطویر تدریب المعلمین 
في العملیة التعلیمیة  وأثرھا اإلنتاجیةعوامل الكفایة ) م١٩٨٩(حممد عبداملغين، الشربيين .٤٤

 .منشأة املعارف،اإلسكندرية، والتربویة
دور اإلدارة باألھداف ف ي تط ویر الكفای ة اإلداری ة والمھنی ة ) م٢٠٠٣(شريف، عابدين بن حممد .٤٥

 .مكة املكرمة ،القرى أمجامعة  ،ةمنشوررسالة ماجستري غري  ،المدرسةلمدیر 
 وإعداداملركز العريب للتدريب  املهين ،  المشرفین إعداد أنظمة) م٢٠٠١(داود ،شقبوعه .٤٦

 . القاهرة، املدربني 
أسالیب تنمیة الكفایات المھنیة لمدیري مدارس التعلیم ) م١٩٩٩(عبدالرمحن حميسن، الشمري  .٤٧

 .الرياض، جامعة امللك سعود، منشورة رسالة ماجستري غري، العام في مدینة الریاض
 .)٥٦(ع، النبأ ةجمل، األسالیب األھداف المبادئ اإلبداع اإلداري )م٢٠٠١(الصفار، فاضل  .٤٨
الحكومیة في  األكادیمیةمدیري المدارس الثانویة  أداءتقویم  )م١٩٨٥(خالد  دحمم، صالح .٤٩

 .عمان ،األردنيةاجلامعة ، رسالة ماجستري غري منشورة، األردن
م ، ٢٠٠٥/ ١٤٢٦،  ٢، ط أساسیات اإلدارة الحدیثةأمحد عبد اهللا وآخرون، ،الصباب  .٥٠

 .خوارزم العلمية للنشر والتوزيع
 . ، معادلة الكم والكيفالحكومیة المدارسمباني ). ١٤٣٠(خالد ،الطباش .٥١
 .الرياض، النوابغدار ، التطویر التنظیمي) م١٩٩٥(بداهللا الصفار، .٥٢
 ).٥٧(، جملة النبأ ، العدد غیر اإلداري كیف ولماذاالت) م٢٠٠٤(الصفار ، فاضل .٥٣
 باملكت، وتطبیقاتھا المعاصرة أصولھا -التعلیمیة اإلدارة) م١٩٩٩( امحد حممد ، الطيب .٥٤

 .القاهرة، اجلامعي احلديث
مقاوم ة الم وظفین للتغی ر ف ي األجھ زة الحكومی ة بالمملك ة العربی ة  :)م١٩٩٧( العامودي  أمحد .٥٥

مكـة  ، القـرى  أمجامعـة  ، ، رسالة ماجستري غري منشورة وسبل عالجھا وأسبابھاالسعودیة 
 .املكرمة
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، الريـاض ، مھنة التعلیم في دول الخل یج العربی ة) م١٩٩٣( نور ومصطفى متويل، عبد اجلواد .٥٦
 .مكتبة التربية العريب لدول اخلليج

مدیري المدرسیة في تنمیة كفاءة  اإلدارةدور موجھي ) ه١٤١٣( إمساعيلمسلم ،العثيمني .٥٧

كلية ، جامعة امللك سعود ، رسالة ماجستري غري منشورة ،المدارس المتوسطة والثانویة
 .التربية

 اإلسالمیةقصور الكفایات الالزمة للمعلم في حدود النظرة ) م١٩٩٤(امحد الرفاعي ،العزيزي .٥٨

 .األولاجلزء ) ٢١(العدد، جامعة الزقازيق ، مجلة كلیة التربیة، للتربیة
، رؤية معاصـرة  إدارة التغی ر والتح دیات العص ریة للم دیر) م٢٠٠٦(د بن يوسفالعطيان، حمم .٥٩

ملدير القرن الواحد والعشرين ، رسالة دكتوراه منشورة ، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 
 .األردن

، األردن ، دار  ٣، طالسلوك التنظیمي في منظمات األعمال)م٢٠٠٥(حممود سلمان ، العميان .٦٠
 .لتوزيعوائل للنشر وا

العملیة التربویة  إلنجاحالمھارات الالزم توفرھا لدى مدیر المدرسة ) ه١٤١٢(وجيه ، الفرج .٦١

 .مسقط، وزارة التربية والتعليم، رسالة التربية، في عقد السبعینات
، وتطبیقاتھا أصولھاالتربوي  واإلشرافالتعلیمیة  اإلدارة) م٢٠٠١(جودت عزت ، عطوي .٦٢

 .مانع، الدار العليمة الدولية
دار الشروق للنشر ، الحدیثة ةالدراسی اإلدارة) م٢٠٠١(حممد عبدالقادر ،عابدين .٦٣

 .عمان،والتوزيع
 .القاهرة، اإلداريمركز واید سرفیس للتطویر ، وسرعة التغییر اإلدارة) م١٩٩٥(سعيد ، عامر .٦٤
 ،ةمعوقات استخدام طرق التدریس الحدیثة في المرحلة المتوسط )١٤٣٠( ، راشدالعبد الكرمي .٦٥

 .قيد النشر
، الرياض،  أسالیبھ -أدواتھ –مفھومھ  –البحث العلمي ) م١٩٩٦(ذوقان وزمياله ،عبيدات .٦٦

 .للنشر والتوزيع أسامةدار 
رؤیة معاصرة  -التغییر والتحدیات العصریة للمدیر إدارة) م٢٠٠٦(حممد يوسف ، العطيات .٦٧

، حلامد للنشر والتوزيعدار ا، دكتوراه منشورة  أطروحة، لمدیر القرن الواحد والعشرین
 .األردن، عمان

 .إدارة التغییر والتحدیات العصریة للمدیر: )م٢٠٠٦(العطيان، حممد  .٦٨
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 .م١٩٩٨التغییر اإلداري بین الدوافع والمعوقات العلي، فهد،  .٦٩
مركز الكتاب ، مدیر المدرسة لقیادة التغییر إعداد :)م٢٠٠٣(مىن مؤمتن ، عماد الدين .٧٠

 .ناألرد، عمان ،األكادميي
ممارس ة الكفای ات المھنی ة ل دى م دیري وم دیرات الم دارس : )ه١٤٢٤(العرتي ، عبيد بن نداء  .٧١

، ، رسالة ماجستري غـري منشـورة  الثانویة بمنطقة الحدود الشمالیة بالمملكة العربی ة الس عودیة
 .مكة املكرمة، القرى أمدامعة 

ملنظمـة العربيـة للتنميـة    ، اإدارة اإلب داع التنظیم ي) م٢٠٠٥(الفاعوري، رفعت عبد احلليم .٧٢
 .اإلدارية، القاهرة، مجهورية مصر العربية

لدى مدیري المدارس المتوسطة والثانویة  اإلداریةواقع الكفایة ) ه١٤١٦(منال حممد ، فلمبان .٧٣

رسالة ماجستري ، بمدینة مكة المكرمة التعلیمیة من وجھة نظر المدیرات والموجھات التربویات
 .مكة املكرمة، قرىال أمجامعة ، غري منشورة

إستراتیجیات الحد من مقاومة الموظفین للتغییر في الفوزان، ناصر، العامري، أمحد سامل،  .٧٤

، حبث ميداين ، مقدم للقاء العلمي، مقاومة املوظفني للتغيري يف األجهزة األجھزة الحكومیة
هـ، ١٤/٢/١٤١٩احلكومية، أسبابه وسبل إدارته ، املنعقد يف معهد اإلدارة العامة بتاريخ 

 .م٨/٦/١٩٩٨املوافق 
ورقة عمل مقدمة للقاء ، التفكیر االستراتیجي في المنظمات العامة) م٢٠٠٦(عامر،الكبيسي .٧٥

 .مارس ٢٢- ٢١خالل الفترة ،اخلرب، لإلدارةالرابع للجمعية السعودية  اإلداري
ــيس، .٧٦  أث  ر س  لوك القی  ادة ف  ي تس  ھیل عملی  ة التغیی  ر ف  ي إح  دى المقاطع  ات) م١٩٩٧( Cas ك

 .التعلیمیة
ورقة عمل ، المستقبل إلىالقیادة والتفكیر االستراتیجي الطریق ) م٢٠٠٦(معصومة ،املبارك .٧٧

 .مارس ٢٢-٢١ الفترهخالل ، اخلرب، لإلدارةالرابع للجمعية السعودية  اإلداريمقدمة للقاء 
 .القاهرة، عامل الكتب، وتطبیقاتھا أصولھاالتعلیمیة  اإلدارة) م١٩٩٣(محد منريمرسي، .٧٨
 .القاهرة،ية، دار املعارفاإلدارة املدرس )م١٩٩٣(مرسي ، حممد منري .٧٩
 .األردن،عمان، دار الفرقان،الكفایات التعلیمیة في ضوء النظم) م١٩٨٣(توفيق ،مرعي .٨٠
معوقات استخدام التعلم التعاوني في تدریس العلوم الشرعیة في ). ١٤٢٦. (فيصل، املطريي .٨١

 .جستري غري منشورة، جامعة امللك سعودما ةرسال: الرياض. المرحلة المتوسطة
 .٣ط، دار الدعوة، المعجم الوسیط) ه١٣٩٢(وآخرون  إبراهيم، مصطفى  .٨٢
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دار ،التربویة مفھومھا ونظریاتھا ووسائلھا اإلدارة)م١٩٨٦(صالح وجناة النابة،مصطفى .٨٣
 .العربية املتحدة اإلمارات، ديب، القلم

 .عمان، األردن، للنشر هليةاأل،  السلوك التنظیمي) م١٩٩٣(كامل ،املغريب .٨٤
دراسة تأثیر التصمیم المعماري في الوصول إلى )١٤٣٠(املقرن، عبدالعزيز، واملقرن، منصور .٨٥

 .العربیة السعودیة نموذج مدرسي مرن یتكامل مع المواقع الجبلیة الوعرة بالمملكة
في اختیار مدخل اتخاذ  وأثرھاأنماط التفكیر االستراتیجي ) م٢٠٠٢(طارق ،حممد .٨٦

 .دار املتنيب،اربد،القرار
الكفایات القیادیة لمدیر المدرسة الثانویة كما یتصورھا القادة ) م١٩٩٦(امحد حسن،مياس .٨٧

جامعة ، رسالة ماجستري غري منشورة ،التربویین ومدیرو المدارس الثانویة في محافظة المفرق
 .األردناربد ،الريموك

مطابع ، لقائم على الكفایات أسسھ وبرمجھالبرنامج التعلیمي ا) م١٩٩٧(حممود كامل ،الناقة .٨٨
 .القاهرة، الطوجبي التجارية

في المملكة  األطفالالكفایات المھنیة الالزمة لمعلمات ریاض ) ه١٤١٧(وفاء صاحل ،النعيم .٨٩

 .جامعة امللك سعود، كلية التربية، )دراسة مقارنة( العربیة السعودیة ودولة الكویت 
الدار ، اإلسكندرية،  والمھارات المبادئ دارةاإل) م٢٠٠١(جالل وآخرون ،اهلجرسي .٩٠

 .اجلامعية
الكفایات المھنیة الالزمة لمدیري المدرسة في التعلیم العام ) م١٩٩١(دالل عبدالواحد،اهلدهود .٩١

 ).٣٧(اجلزء ) ٧(دراسات تربوية الد ، رسالة ماجستري منشورة، في دولة الكویت
 .الكويت ،الفالح ةمكتب، التربویة اإلدارة إلىمدخل ) م١٩٩٤(علي  ،تقيو  دولي، هوانه .٩٢
. المؤسسة العامة للتدریب التقني والمھنيوزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العايل،  .٩٣

وزارة التربية . التقرير الوطين حول تطور التعليم يف اململكة العربية السعودية). هـ١٤٢٩(
 .والتعليم

 . ة إحصائیة عن التعلیم العام في المملكةخالص). ١٤٢٩. (وزارة التربية والتعليم .٩٤
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