
555

20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا
جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

د. �ضناء عيد جابر املطريي
الهيئه العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

كلية الرتبية - جامعة الكويت
drsanaa2014@hotmail.com

م�ضتوى املمار�ضات القيادية التعليمية ملديري مدار�س 
املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

556

د. �ضناء املطريي م�ضتوى املمار�ضات القيادية التعليمية ملديري مدار�س املرحلة االبتدائية

م�ضتوى املمار�ضات القيادية التعليمية ملديري مدار�س
املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت

د. �ضناء عيد جابر املطريي
الهيئه العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

كلية الرتبية - جامعة الكويت

امللخ�س

هدفت الدرا�سة اإىل حتديد م�ستوى املمار�سات القيادية التعليمية لدى مديري املدار�ض، يف 

دولة الكويت وطبقت الدرا�سة على عينة مكونة من )190( مديًرا ومديرة وعلى )164( م�سرفًا 

اأداة  وتكونت  واخلربة.  واملوؤهل  اجلن�ض  ملتغريات  وفقًا  الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا  وم�سرفة 

الدرا�سة من )41( فقرة وزعت على خم�سة جماالت رئي�سة هي: التعلم والتعليم، املنهاج، النمو 

املهني، تقومي حت�سيل الطلبة، الروؤية والر�سالة واالأهداف.

واأ�سارت النتائج اأن تقديرات مديري املدار�ض مل�ستوى ممار�ساتهم التعليمية قد جاءت عالية يف 

جماالت الدرا�سة اخلم�سة، بينما كانت تقديرات امل�سرفني الرتبويني مل�ستوى املمار�سات القيادية 

جاءت  فقد  املجاالت  بقية  اأما  والتعليم،  التعلم  جمال  يف  فقط  عالية  بدرجة  املدار�ض  ملديري 

تقدير  اإح�سائية بني متو�سط  اإىل وجود فروق ذات داللة  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  كما  متو�سطة. 

ول�سالح  املدار�ض  ملديري  التعليمية  القيادية  للممار�سات  الرتبويني  وامل�سرفني  املدار�ض  مديري 

اإح�سائية يف تقديرات  اإىل عدم وجود فروق ذات داللة  النتائج  اأو�سحت  مديري املدار�ض. كما 

امل�سرفني تعزى ملتغريي اجلن�ض واخلربة، بينما اأظهرت فروقًا ذات داللة اإح�سائية تعزى ملتغري 

املوؤهل العلمي يف جمال املنهاج. واإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف تقديرات مديري 

املدار�ض مل�ستوى ممار�سات القيادة التعليمية تعزى اإىل اجلن�ض واخلربة، يف حني اأظهرت نتائج 

الدرا�سة فروقًا ذات داللة اإح�سائية تعزى اإىل متغريي املوؤهل يف جمال التعلم والتعليم واملنهاج 

والروؤية والر�سالة واالأهداف. 

الكلمات املفتاحية: املمار�سات القيادية التعليمية، التعلم والتعليم، املنهاج، النمو املهني، تقومي حت�سيل 

الطلبة، الروؤية والر�سالة واالأهداف.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2013/9/22م                                                                                                                      * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/2/9م
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Educational leadership practices of elementary
school principals in Kuwait 

Dr. Sana E. Al-Motery
The Public Authority For Applied Education & Training 

Kuwait University

Abstract

This study aimed to know the real practices of the educational leadership 
of the school principals in Kuwait. It was applied to (19) school principals and 
(164) supervisors males and females, who were randomly chosen according 
to the variables of sex, qualifications and experience. The instrument of the 
study was made of (41) articles distributed among five main fields: Teaching 
and learning, the curriculum, vocational development, evaluation of students' 
achievement, vision, aims and objectives.

The results showed that school principals' assessments for educational 
leadership practices was high in every area of the vocational field, while the 
supervisors, assessment was high in the teaching-learning field. Assessment 
of other fields was medium. The results also showed no statistical differences 
between the school principals' assessments of the leadership practice that can 
be attributed to the variables of sex and experience. But it showed differences 
that can be attributed to the variable of qualifications in the first field: teaching- 
learning one, the second: curriculum, the fifth: vision, aims and objectives 
and all fields together. But the results showed statistical differences, between 
school principals' assessments in the third field: vocational development and 
the fourth one: evaluating students' achievement.

Keywords: educational leadership, teaching and learning, the curriculum, vocational 
development, evaluation of students' achievement, vision, aim and 
objectives.
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املقدمة:
ال�سامل،  مبفهومها  للتنمية  هامًا  ورافدًا  ورقيها،  االأمم  لتطور  ناجعة  اأداة  الرتبية  تعترب 

وكثريًا ما تعقد عليها االآمال والطموحات يف االإ�سهام يف نه�سة ال�سعوب وتقدمها، ويف متكينها 

من حل مع�سالتها احلالية وامل�ستقبلية. وقد تنبهت االأمم لدور الرتبية واأهميتها، فباتت تراجع 

اأنظمتها الرتبوية با�ستمرار بو�سفها البوابة الرئي�سة والعري�سة للولوج اإىل عامل الرقي والتقدم، 

هنا  من  والتحديات،  املع�سالت  بها  تلم  عندما  الرتبية  اإىل  احلّية  االأمم  تلجاأ  اأن  غرابة  فال 

تعالت ال�سيحات التي تنادي باأّن الرتبية هي امل�سكلة، وباأنها احلل يف الوقت ذاته، مبعنى اأن 

الرتبية ب�سورتها احلالية م�سكلة من م�سكالت التطوير والنه�سة والرقي، نظرًا جلمود بنيتها 

ومناهجها واأدائها، يف حني يعد االرتقاء بها واإ�سالحها وتطويرها �سبياًل من �سبل التقدم.

 وترتبط جودة الرتبية غالبًا بجودة قيادتها، فم�سري الرتبية ب�سكل عام يتطلب قائدًا تربويًا 

على م�ستوى امل�سوؤولية التي تليق بالدور الذي ي�سطلع به لتحقيق تربية نوعية ارتقائية ت�سمن 

حتقيق االأفراد لذواتهم يف اأجواء تكتنفها الت�ساركية والدميقراطية، وت�سهم يف توطيد االإبداع 

وتر�سيخه )عريفج، 2007(.

فاملدار�ض مبفردها ميكن اأن تكون مبدعة لبع�ض الوقت، ولكن ال ميكن اأن تت�سنى لها موا�سلة 

هذا االإبداع دون ت�سجيع ودعم طويل االأمد وم�ستمر من القادة الرتبويني يف املناطق التعليمية، 

فاالإبداع والتغيري �سواء اأكان على م�ستوى املدر�سة اأم املنطقة التعليمية، هو يف النهاية وظيفة 

.(Chapman, 2012) القيادة

اإّن االرتقاء بدور املوؤ�س�سة الرتبوية يف دولة الكويت، وجتديد الفكر االإداري، وتطوير اأ�ساليب 

وا�سعًا لدرا�سة  روؤية مل�ستقبل، ا�سبحت �سرورة البد منها، وجمااًل  االإدارة الرتبوية، وامتالك 

للتحديات  اال�ستجابة  على  القادرة  واأمناطها  الرتبوية،  القيادة  ميدان  يف  املتوقعه  التحديات 

املقبلة، وهو ما ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل االإ�سهام فيه من خالل تقدمي روؤيا م�ستقبلية ت�ستند اإىل 

طيف متنوع من اآراء كثري من مديري وم�سريف وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكويت.

م�ضتوى املمار�ضات القيادية التعليمية ملديري مدار�س
املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت

د. �ضناء عيد جابر املطريي
الهيئه العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

كلية الرتبية - جامعة الكويت
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قام املحبوب )2000( بدرا�سة هدفت اإىل معرفة درجة كفاءة مديري ومديرات املدار�ض 

الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر معلمي ومعلمات هذه املرحلة يف حمافظة 

كفاءة  لدرجة  واملعلمات  املعلمني  تقديرات  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وقد  االإح�ساء، 

ممار�سات مديري املدار�ض )عالية( يف املمار�سات االإدارية والفنية، واأن تقديرات اأفراد عينة 

اأظهرت  كما  املعلمني،  تقديرات  من  اأكرب  والفنية  االإدارية  للممار�سات  املعلمات  من  الدرا�سة 

نتائج الدرا�سة اأي�سًا وجود داللة اإح�سائية بني تقديرات املعلمني واملعلمات تعزى ملتغري اجلن�ض 

واخلربة ول�سالح فئة املعلمات.

واأجرى القداح )2003( درا�سة هدفت اإىل التو�سل اإىل الكفايات املهنية امل�ستقبلية الالزمة 

ملدير املدر�سة الثانوية االأردنية يف الربع االأول من القرن احلادي والع�سرين، وتطوير اإمنوذج 

اإدارية بحتة على  اأولويات  اأنه ما زال هناك ميل نحو  مقرتح لتلك الكفايات، خل�ض فيها اإىل 

ح�ساب اجلوانب الفنية املرتبطة بجوهر عمليات التعلم والتعليم، واأن مديري املدار�ض غالبًا ما 

يغفلون دورهم القيادي التعليمي الفني الذي يعد �سلب عملهم.

احلاجات  حتديد  اإىل  هدفت  والتي   ،(Cotton, 2003) ”كوتون“  اأجراها  درا�سة  ويف 

املهنية ملديري املدار�ض بو�سفهم قادة تعليميني، وحتديد م�سادر النمو املهني والعوامل املوؤثرة 

اأن املجاالت االأدائية  يف م�ساركة املديرين يف برامج النمو املهني، ولقد خل�ست الدرا�سة اإىل 

التعليمي، وهي حاجات  القيادي  بالدور  للقيام  التعليمية جميعها عّدت مهمة حا�سمة  للقيادة 

على  واالإ�سراف  واالأهداف،  والر�سالة  الروؤية  و�سع  جماالت:  على  �سملت  وقد  ملحة،  مهنية 

التعليم واملعلمني، واإدارة املنهاج والتدري�ض، ومراقبة تقدم الطلبة، وتعزيز النمو املهني.

كما اأ�سارت النتائج اأي�سًا اإىل اأن كثريًا من املديرين عّدوا منوذج النمو املهني امل�ستند اإىل 

القيادة  املهني، ويف جميع جماالت  النمو  االأهم من م�سادر  املوؤثرات امل�سدر  العمل يف  ور�ض 

التعليمية، يف حني عّد القليل منهم منوذج النمو املهني، امل�ستند اإىل اجلامعة م�سدرًا هامًا من 

م�سادر النمو املهني، واأ�سار مديرو املدار�ض اأي�سًا اإىل اأهمية اأن تكون برامج وفعاليات النمو 

املهني متمركزة مع اأهداف املدر�سة وتزيد من قاعدتهم املعرفية واملهارية، وتتفق مع اأهدافهم 

ال�سخ�سية.

ويف درا�سة اأجراها ”مري“ (Muir, 2004) اهتمت باإدراك املديرين امل�ساعدين واملعلمني 

اإىل  ا�ستندت  والتي  الثانوية،  املدر�سة  ملديري  الفاعل  التعليمي  القيادي  ال�سلوك  لعنا�سر 

والتعليم يف  التعلم  على جودة  تنعك�ض  فاعلة  تعليمية  لقيادة  نتاجات  الفاعلة هي  املدار�ض  اأن 

املدر�سة، واأن هناك �سعورًا لدى املعلمني بر�سا وظيفي يزيد من جودة التعليم با�ستمرار.
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الفاعل  التعليمي  القيادي  لل�سلوك  عديدة  عنا�سر  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  وقد 

ملديري املدر�سة الثانوية ترتبط ب�سكل مبا�سر يف جمال التعلم والتعليم واملنهاج والنمو املهني، 

اإذ قدروا  اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن هناك فروقًا ذات داللة اإح�سائية بني املديرين،  كما 

ممار�سة اأعلى لهذه العنا�سر.

الرتبويني  نظر  وجهات  ا�ستق�ساء  هدفت   (Case, 2004) ”كي�ض“  اأجرتها  درا�سة  ويف 

املخت�سني لل�سلوكات القيادية التعليمية ملديري املدار�ض االبتدائية ذات االأداء املرتفع والفقرية، 

ولتحقيق ذلك مت اختيار ثماين مدار�ض تت�سم باأداء تعلمي تعليمي مرتفع ويف مناطق فقرية، 

نتائج  اأ�سارت  التعليمية، حيث  القيادة  تتكون من )29( موؤ�سًرا من موؤ�سرات  اأداة  ومت تطبيق 

الدرا�سة،  �سملتها  اأ�سل )29(  من  موؤ�سًرا   )28( املدار�ض ميار�سون  مديري  اأن  اإىل  الدرا�سة 

عالية  اأداء  توقعات  و�سع  خالل  من  للتعلم  وداعم  م�سجع  وجو  ثقافة  تاأ�سي�ض  موؤ�سًرا  وحظي 

الإجنازات الطلبة، وو�سع اأهداف تعليمية تت�سق مع املعايري املحلية اأو معايري الوالية على اأعلى 

درجة ممار�سة. كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن مديري املدار�ض ميار�سون بانتظام ال�سلوكات 

القيادية التعليمية، ولهم روؤى تعليمية وا�سحة ملدار�سهم بو�سفها مدار�ض تت�سم باأداء تعليمي 

مرتفع، ويدركون اأهمية اإي�سال االأهداف اإىل جمتمع التعلم، ويحر�سون على املراقبة امل�ستمرة 

لعمليتي التعلم والتعليم.

كما اأجرى غروف (Grove, 2004) درا�سة هدفت اإىل ا�ستق�ساء دور ال�سلوكات القيادية 

التعليمية يف م�ساعدة مديري املدار�ض واملعلمني على النجاح، وجتاوز املعايري االأكادميية العالية 

واالختبارات يف ظل امل�ساءلة، ولقد خل�ست الدرا�سة اإىل اأن املديرين كانوا ي�سهلون ويي�سرون 

اإيجاد االأهداف، ويوظفون الطرائق الناجعة الإي�سال هذه االأهداف، ويوحدون طرائق مالئمة 

تربط اأهداف املدر�سة مبعايري الوالية ربًطا حمكمًا ومبا�سرًا، فاملديرون حددوا توظيف البيانات 

بو�سفها طريقة ت�ساعد املعلمني على فهم اأهمية امل�ساءلة ومعايري التنفيذ، ولقد حددت الدرا�سة 

بو�سوح ال�سلوكات القيادية التعليمية للمديرين الناجحني الذين متكنوا من االرتقاء بتح�سيل 

الطلبة يف مدار�سهم، وتو�سل الباحث اإىل اأن مفهوم القيادة التعليمية، ومفهوم امل�ساءلة �سوف 

يظالن يحظيان باالهتمام املتنامي واملتزايد يف امل�ستقبل.

القيادية  ال�سمات  ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت  بدرا�سة   (Stephens, 2004) “ستيفنز�” وقام 

التعليمية ملديري مدار�ض مونتانا (Montana)، والتي حولت املدار�ض من مدار�ض ذات حت�سيل 

متدٍن اإىل مدار�ض ذات حت�سيل مرتفع، واعتمد الباحث يف درا�سته على نتائج اختبار ”اأيوا“ 

(Iowa) للتطوير الرتبوي يف حتديد اإجنازات الطلبة التح�سيلية .
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توا�سلًيا،  بو�سفه  املدر�سة  مبدير  املرتبطة  املمار�سات  اأن  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  وقد 

واملمار�سات املرتبطة باملدير بو�سفه ح�سوريًا واملرتافقة مع الزيارات ال�سفية املتكررة، عّدت 

ممار�سات تعليمية فاعلة يف حت�سني حت�سيل الطلبة، فعلى مدير املدر�سة امتالك معرفة متعمقة 

االأكادميي  للتح�سيل  روؤية  تطوير  له  يت�سنى  حتى  مدر�سته،  يف  يحدث  الذي  والتعليم  بالتعلم 

ملدر�سته، والذي يرتتب عليه ح�سن اإي�سالها امل�ستمر اإىل جمتمع املدر�سة.

املمار�سات  درجة  معرفة  اإىل  هدفت   (Hugbo, 2004) ”جغبو“  اأجراءها  درا�سة  ويف 

املناخ املدر�سي  واأثرها على  اأجنلو�ض،  لو�ض  التعليمية ملديري ثالث مدار�ض يف والية  القيادية 

اأن ممار�سات مديري  نتائج الدرا�سة  اأظهرت  من وجهة نظر املعلمني ومديري املدار�ض، وقد 

املدار�ض بو�سفهم قادة تعليميني تف�سي اإىل تطوير مناخ مدر�سي اإيجابي وداعم يتيح ملديري 

املدر�سة و�سع التوجه التعليمي للمدر�سة، واالرتقاء باملعلمني مهنيًا من خالل التدريب واملراقبة 

والعمل اجلماعي، كما اأ�سارت النتائج اأي�سًا اإىل اأن القادة التعليميني املوؤثرين هم الذين يعملون 

مع املعلمني عن كثب لت�سهيل تنفيذ املنهاج وحت�سني طرائق تعلمهم.

باأن مو�سوع القيادة التعليمية بات مطلبًا   يتبني من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة 

اإذ  عليه،  توؤكد  احلديثة  الرتبوية  االإدارية  التوجهات  وباتت  الفاعلة،  املدر�سية  لالإدارة  ملحًا 

حتى  التعليمية؛  القيادة  وكفايات  مبهارات  الت�سلح  الفاعل  املدر�سة  مدير  من  مطلوبًا  اأ�سحى 

يت�سنى له القيام بدوره الفني االإ�سرايف االرتقائي الذي يرتبط اإيجابًا بفاعلية املدر�سة، االأمر 

الذي يرتتب عليه نتاجات اأكادميية حت�سيلية للطلبة.

م�ضكلة الدرا�ضة:
يف �سوء املتغريات العاملية املت�سارعة واملتزايدة، واالعتماد على الرتبية والتعليم يف حتقيق 

والدار�سني يف  الباحثني  من  العديد  اهتمام  على  املدر�سة،  مدير  ا�ستحوذ  امل�ستدامة،  التنمية 

منادية  املن�سرم  القرن  من  االأخري  العقد  يف  ال�سيحات  وتعالت  بل  الرتبوية.  االإدارة  جمال 

ب�سرورة اأن تبداأ �سرارة االإ�سالح من املدر�سة، جم�سدة باإدارتها بو�سفها الوحدة االأ�سا�ض التي 

ي�ستند اإليها النظام الرتبوي يف حتقيق روؤاه وتوجهاته والتي لن تتج�سد ما مل جتد مديرًا مزودًا 

الريادي  للدور  ومدركًا  والتوجهات،  الروؤى  هذه  مبرتتبات  وواعيًا  الفاعلة،  القيادة  مبهارات 

للمدر�سة بو�سفها رافدًا من روافد التنمية مبفهومها ال�سامل.

وينظر الفكر االإداري املعا�سر ملدير املدر�سة على اأنه قائد تربوي يتبواأ اأدوارًا وم�سوؤوليات 

حا�سمة وهامة وبالغة التعقيد يف الوقت نف�سه، اإذ غالبًا ما يرتبط جناح املدر�سة اأو ف�سلها يف 
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حتقيق اأهدافها ومراميها ور�سالتها بالكيفية التي يدير بها املدر�سة وب�سلوكاته القيادية، وربط 

املدر�سة  واعتبار مدير  التعليمية،  القيادية  ملهارات  الفاعلة  بدرجة ممار�سته  املدير  جناحات 

الناجح لي�ض القائد التعليمي فح�سب، بل املن�سق للمعلمني كقادة تعليميني.

اأ�ضئلة الدرا�ضة:
»ما  التايل  الرئي�ض  ال�سوؤال  عن  االإجابة  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتلخ�ض  تقدم،  ما  على  بناًء 

م�ستوى املمار�سات القيادية التعليمية ملديري مدار�ض املرحلة االبتدائية بدولة الكويت«؟.

وبالتحديد حاولت الدرا�سة االإجابة عن االأ�سئلة الفرعية التالية:

دولة  يف  االبتدائية  املرحلة  مدار�ض  مديري  لدى  التعليمية  القيادة  ممار�سات  م�ستوى  ما   -1

الكويت من وجهة نظر املديرين وامل�سرفني الرتبويني اأنف�سهم؟

α = 0.05( بني تقديرات  الداللة )  اإح�سائية عند م�ستوى  2- هل هناك فروق ذات داللة 

مديري  لدى  التعليمية  القيادة  ممار�سات  مل�ستوى  املدار�ض  ومديري  الرتبويني  امل�سرفني 

مدار�ض املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت، تعزى لوظيفتهم الرتبوية؟

α = 0.05( بني تقديرات  الداللة )  اإح�سائية عند م�ستوى  3- هل هناك فروق ذات داللة 

املرحلة  مدار�ض  مديري  لدى  التعليمية  القيادة  ممار�سات  مل�ستوى  الرتبويني  امل�سرفني 

االبتدائية يف دولة الكويت، تعزى للجن�ض واملوؤهل واخلربة؟.

تقديرات  بني   )0.05  = α( الداللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل   -4

التعليمية  القيادة  ممار�سات  مل�ستوى  الكويت  دولة  يف  االبتدائية  املرحلة  مدار�ض  مديري 

لديهم تعزى للجن�ض واملوؤهل واخلربة؟.

اأهمية الدرا�ضة:
هناك ثمة م�سّوغات عدة توؤكد اأهمية هذه الدرا�سة، لعّل من اأبرزها:

تزويد اأق�سام االإدارة الرتبوية يف اجلامعات بتغذية راجعة عن م�ستوى املمار�سات القيادية   -1

حتقيق  على  تعمل  وبرامج  م�ساقات  ت�سمني  لها  يتيح  مما  املدار�ض؛  ملديري  التعليمية 

ممار�سات قيادية تعليمية.

م�ستوى  عن  تطويرية  راجعة  بتغذية  املدار�ض  مديري  تدريب  برامج  على  القائمني  تزويد   -2

املمار�سات القيادية التعليمية ملديري املدار�ض، مما ي�ساعدهم على ت�سميم برامج تدريبية.

تو�سيح  ي�سهم يف  املتوقع منهم ممار�ستها، مما  واالأدوار  باملهام  املدار�ض  تب�سري مديري   -3

الدور الذي يلعبونه، وتطوير فهم اأف�سل للمهام وامل�سوؤوليات املنوطة بعملهم.
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اأداء  تقومي  تعينهم على  تعليمية  اأداء  املديرين مبوؤ�سرات  اأداء  تقومي  القائمني على  تزويد   -4

املديرين.

حدود الدرا�ضة:
ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �سوء املحددات التالية:

احلدود املو�سوعية: اأن الدرا�سة احلالية تتناول البحث يف م�ستوى املمار�سات القيادية التعليمية 

ملديري مدار�ض املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت.

اآراء عينة من قيادي خم�ض مناطق تعليمية وهي اجلهراء  الدرا�سة  احلدود املكانية: ت�ستطلع 

واالأحمدي وحويل ومبارك الكبري.

العام  يف  التعليمية  املناطق  قيادي  من  عينة  اآراء  الدرا�سة  ت�ستطلع  الزمانية:  احلدود 

الدرا�سي2013/2012م.

م�ضطلحات الدرا�ضة:
 ا�ستملت الدرا�سة على عدة م�سطلحات ميكن تعريفها اإجرائيًا كما يلي:

املمار�ضة practice: جمموعة االأعمال وال�سلوكيات التي يقوم بها مدير املدر�سة بحيث ميكن 

قيا�ض تلك املمار�سة من خالل جماالت اال�ستبانة وهي : التعلم والتعليم، واملنهاج، والنمو املهني، 

وتقومي حت�سيل الطلبة وتعزيزه، الروؤية والر�سالة واالأهداف.

املمار�ضات القيادية The task of leadership: هي املهام التي يقوم بها مدير املدر�سة لقيادة 

القوى العاملة يف العملية الرتبوية يف موؤ�س�سة تعليمية وتوجيهها نحو حتقيق االأهداف الرتبوية 

الطلبة  حت�سيل  وتقومي  املهني،  والنمو  واملنهاج،  والتعليم،  التعلم  التالية:  املجاالت  �سمن 

وتعزيزه، الروؤية والر�سالة واالأهداف.

الرتبية  وزارة  قبل  من  ر�سميًا  املعني  وامل�ساعد/ة(  )املدير/ة  ال�سخ�ض  هو  املدر�ضة:  مدير 

والتعليم يف دولة الكويت، واملكلف بت�سيري �سوؤون املدر�سة من جميع النواحي االإدارية والفنية. 

بهدف حت�سني العملية التعليمية - التعلمية من خالل اإدارة املوارد الب�سرية واملادية.

امل�ضرف الرتبوي: هو ال�سخ�ض الذي يقدم خدمات فنية متخ�س�سة للموارد الب�سرية العاملة يف 

امليدان؛ كي تنعك�ض على النمو املهني لتلك املوارد بهدف اإحداث مزيد من التح�سني للنتاجات 

الرتبوية، وتطويرها.
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منهجية الدرا�ضة:
نحت هذه الدرا�سة املنحى الو�سفي امل�سحي يف اإجرائها، حيث ا�ستطلعت وجهات نظر جميع 

مديري املدار�ض وامل�سرفني الرتبويني يف املناطق التعليمية يف دولة الكويت، وذلك خالل العام 

الدرا�سي 2013/2012م.

جمتمع الدرا�ضة:
التابعة  التعليمية  املناطق  يف  املدار�ض  ومديرات  مديري  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 

الرتبويات  وامل�سرفات  الرتبويني  امل�سرفني  وجميع   .)250( وعددهم  والتعليم  الرتبية  لوزارة 

العاملني يف املناطق التعليمية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم وعددهم )180(، م�سرًفا. ولقد 

مت اختيار عينة ع�سوائية طبقية من جمتمع الدرا�سة حيث تكونت عينة الدرا�سة من )190( 

مدير مدر�سة ومديًرا م�ساعدًا، كما ا�ستملت الدرا�سة على )164( م�سرًفا وم�سرفة من جمتمع 

امل�سرفني الرتبويني، حيث اختريوا بالطريقة الع�سوائية وفقًا ملتغريات اجلن�ض واملوؤهل واخلربة.

اأداة الدرا�ضة:
قامت الباحثة بتطوير اأداة الدرا�سة )ا�ستبانة( تقي�ض املمار�سات القيادية التعليمية ملدير 

املدر�سة من خالل اال�ستعانة باالأدب النظري املتعلق بالقيادة التعليمية ملديري املدار�ض، حيث 

و�سعت اأداة الدرا�سة ب�سورتها االأولية من خالل و�سع قائمة باأهم املمار�سات القيادية التعليمية 

ملدير املدر�سة تتكون من )50( فقرة )ممار�سة قيادية( موزعة يف خم�سة جماالت رئي�سة هي: 

التعلم والتعليم، واملنهاج، النمو املهني، تقومي حت�سيل الطلبة، الروؤية والر�سالة واالأهداف.

�ضدق االأداة وثباتها:
التحكيم  اأ�سلوب  با�ستخدام  ُا�ستخِرجت داللة �سدق املحتوى  ملعرفة مدى �سدق اال�ستبانة 

املخت�سني  ومن اخلرباء  اأ�ساتذة اجلامعات،  من  على )15( حمكًما  اال�ستبانة  ُعر�ست  حيث 

املحكمني  مالحظات  من  الباحثة  ا�ستفادت  حيث  واملهتمني،  التعليمية  والقيادة  باالإدارة 

الذي  واملجال  لتتنا�سب  �سياغتها  اإعادة  اأو  الفقرات  بع�ض  بتعديل  يتعلق  فيما  واقرتاحاتهم، 

على  موزعة  فقرة   )41( النهائية  �سيغتها  يف  اال�ستبانة  فقرات  عدد  اأ�سبح  وقد  فيه،  وردت 

اخلم�سة،  املجاالت  من  جمال  لكل  الثبات  معامل  ح�ساب  ومّت  اخلم�سة.  الدرا�سة  جماالت 

(Test-Retest)، حيث كان الفا�سل الزمني بني  واملجاالت جمتمعة بطريقة الثبات باالإعادة 
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التطبيق االأول والتطبيق الثاين ثالثة اأ�سابيع، وتكونت عينة الثبات من )10( م�سرفني تربويني 

و)20( مدير مدر�سة ومديرة من جمتمع الدرا�سة، حيث مت ا�ستثناء هذه العينة من امل�سمولني 

بالدرا�سة، وبلغت قيم معامل الثبات كما هو مبني يف اجلدول )1(.

جدول )1(
معامالت الثبات ملجاالت االأداة اخلم�ضة

الكلياÿام�سالرابعالثالثالثاÊالأولاملجال

0.890.780.850.840.770.86معامل الثبات

وترى الباحثة اأن قيم معامالت الثبات ال�سابقة كافية الأغرا�ض الدرا�سة، ا�ستنادًا اإىل االأدب 

الرتبوي يف االإدارة الرتبوية وقد مت اعتماد م�ستويات التقدير التالية ح�سب جدول)2(.

جدول)2(
م�ضتويات التقدير ال�ضتجابات مديري املدار�س وامل�ضرفني الرتبويني

املتو�سط احل�سابيدرجة اŸمار�سة

4.50 – 5.00عالية جًدا

3.50 – 4.49عالية

2.50 – 3.49متو�سطة

1.50 – 2.49قليلة

اأقل من 1.50قليلة جًدا

نتائج الدرا�ضة: 
وفيما يلي عر�ض للنتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة:

اأواًل: النتائج املتعلقة بال�ضوؤال االأول

املرحلة  لدى مديري مدار�ض  التعليمية  القيادة  م�ستوى ممار�سات  »ما  ن�سه:  والذي        

االبتدائية يف دولة الكويت من وجهة نظر املديرين وامل�سرفني الرتبويني اأنف�سهم؟.

ولالإجابة عن ال�سوؤال االأول مت احت�ساب املتو�سط احل�سابي، واالنحراف املعياري لكل فقرة 

القيادية  املمار�سات  م�ستوى  تقي�ض  التي  الدرا�سة،  اأداة  يف  الواردة  الفقرات  من  )ممار�سة( 

التعليمية لدى مديري مدار�ض املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت، والبالغ عددها )41( فقرة، 

ومت ترتيبها تنازلًيا ح�سب اأهميتها. ويظهر اجلدول )3( اأن تقديرات مديري املدار�ض مل�ستوى 

جمتمعة  واملجاالت  اخلم�سة  االأداة  جماالت  من  جمال  كل  على  لديهم  القيادية  املمار�سات 

جاءت �سمن فئة التقدير بدرجة عالية حيث تراوح املتو�سط احل�سابي لها بني )4.06( التعلم 
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والتعليم، وبني )3.75( املنهاج، وبالن�سبة لتقديرات مديري املدار�ض على املجاالت جمتمعة 

فقد ح�سلت على متو�سط ح�سابي )3.95(.

اأما امل�سرفون الرتبويون فقد جاءت تقديراتهم �سمن فئة التقدير بدرجة عالية فقط على 

املجال االأول )التعلم والتعليم( مبتو�سط ح�سابي )3.51(، اأما باقي املجاالت االأربعة واملجاالت 

جمتمعة، فقد جاءت �سمن فئة التقدير بدرجة متو�سطة، حيث ح�سل املجال الثاين )املنهاج( 

على اأقل متو�سط ح�سابي وبلغ )3.36(، وبالن�سبة لتقديرات امل�سرفني الرتبويني على املجاالت 

جمتمعة فقد ح�سلت على متو�سط ح�سابي )3.45(.

جدول )3(
املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية والرتبة، للممار�ضات القيادية التعليمية لدى

مديري مدار�س املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت من وجهة نظر املديرين وامل�ضرفني
الرتبويني على كل جمال من جماالت االأداة واملجاالت جمتمعة

رقم 
ن�س املجالاملجال

امل�سرفون الرتبويونمديرو اŸدار�س

اŸتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
اŸتو�سط الرتبةاملعياري

احل�سابي
النحراف 

الرتبةاملعياري

4.060.7113.510.941التعلم والتعليم1

3.730.8453.360.985املنهاج2

3.950.7543.430.994النمو املهني3

3.960.7433.490.912تقومي حت�سيل الطلبة وتعزيزه4

4.050.7523.480.923الروؤية والر�سالة واالأهداف5

3.950.693.450.90املجاالت اخلم�سة جمتمعة

جاءت تقديرات مديري املدار�ض على الفقرات املتعلقة باملجال االأول )التعلم والتعليم( بني 

)3.73( املتعلقة بالفقرة رقم )1( ون�سها: »يطلع املعلمني با�ستمرار على م�ستجدات البحوث 

الرتبوية وي�سجعهم على جتربتها«. وبني )4.42( املتعلقة بالفقرة رقم )4( ون�سها: »ي�سجع 

االأول  امل�سرفني على املجال  التعليم«.اأما متو�سط تقديرات  االإبداع واالبتكار ويعززه يف عملية 

با�ستمرار  املعلمني  »يطلع  بالفقرة رقم )1(:  املتعلق  والتعليم( فجاءت بني )3.19(  )التعلم 

على م�ستجدات البحوث الرتبوية وي�سجعهم على جتربتها«، وبني )4.01( الفقرة رقم )9(: 

»ي�سجع توظيف التكنولوجيا يف جتويد عملة التعليم«.
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الثاين  باملجال  املتعلقة  الفقرات  على  املدار�ض  مديري  تقديرات  متو�سطات  واأ�سارت 

)املنهاج( بني )3.22( اخلا�ض بالفقرة رقم )6( والتي ن�سها: »ي�سرك املعلمني يف ت�سميم 

املنهاج واإثرائه«، وبني )4.6( املتعلق بالفقرة رقم )5( والتي ن�سها: »يزود املعلمني باملعلومات 

على  امل�سرفني  تقديرات  متو�سط  للمنهاج«.اأما  تطوير  اأو  تعديل  من  ي�ستجد  ما  حْول  الالزمة 

اأن الفقرات جاءت بني )2.89( للفقرة رقم )6( والتي  اإىل  الثاين )املنهاج( فت�سري  املجال 

ن�سها: »ي�سرك املعلمني يف ت�سميم املنهاج واإثرائه«، وبني )3.58( للفقرة رقم )2( »يناق�ض 

املعلمني يف اأهداف املنهاج وتوجهاته«.

الثالث  باملجال  املتعلقة  الفقرات  على  املدار�ض  مديري  تقديرات  متو�سطات  وجاءت    

)النمو املهني( ما بني )3.65( للفقرة رقم )1( والتي ن�سها: »يوفر فر�ض برامج منو مهني 

»ي�سجع  ن�سها:  والتي   )6( رقم  للفقرة   )4.42( وبني  احلقيقية«  حاجاتهم  تلبي  للمعلمني 

الزيارات املتبادلة بني املعلمني«.اأما متو�سط تقديرات امل�سرفني على نف�ض املجال فت�سري توزع 

البحوث  توظيف  املعلمني على  »ي�سجع  ن�سها:  والتي  رقم )3(  للفقرة  الفقرات بني )2.98( 

االإجرائية يف حل م�سكالتهم التعليمية«، وبني )3.86( للفقرة رقم )6( والتي ن�سها: »ي�سجع 

الزيارات املتبادلة بني املعلمني«.

باملجال  املتعلقة  الفقرات  املدار�ض على  تقديرات مديري  اأن متو�سط  النتائج  وبينت    

الرابع )تقومي حت�سيل الطلبة وتعزيزه( جاءت بني )3.75( الفقرة رقم )2( والتي ن�سها: 

اأداء عالية للطلبة«، وبني )4.22( للفقرة رقم )4(: »يكرم الطلبة املتفوقني،  »ي�سع توقعات 

ويحتفل بنجاحاتهم«. وبالن�سبة ملتو�سط تقديرات امل�سرفني على املجال الرابع، في�سري اإىل اأن 

الفقرات جاءت بني )3.29( للفقرة رقم )6(: »ي�سجع املعلمني على بناء اخلطط االإغنائية 

التي تنمي مهارات التفكري العليا لدى الطلبة وتقوميها با�ستمرار«، وبني )3.79( للفقرة رقم 

)11(: »يكرم الطلبة املتفوقني ويحتفل بنجاحاتهم«.

املتعلقة  الفقرات  على  املدار�ض  مديري  تقديرات  متو�سط  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت    

باملجال اخلام�ض )الروؤية والر�سالة واالأهداف( جاءت بني )3.81( الفقرة رقم )2(: »ي�سكل 

روؤية املدر�سة بحيث ت�سبح كموؤ�سرات اأداء املعلمني«، وبني )4.38( الفقرة رقم )4(: »ي�سعى 

املجال اخلام�ض  امل�سرفني على  تقديرات  متو�سط  اأما  الدولة«.  التعليم يف  �سيا�سة  اإىل حتقيق 

روؤية  ت�سهم  اأن  ”ي�ساعد على  للفقرة رقم )9(:  الفقرات جاءت بني )3.24(  اأن  اإىل  فت�سري 

 )3.74( وبني  لهم“،  م�سرتكة  اأر�سية  وت�سكيل  وتوقعاتهم  املعلمني  اأفكار  توحد  يف  املدر�سة 

للفقرة رقم )6(: ”ي�ساهم يف تو�سيح ر�سالة الوزارة لدى معلمي املدر�سة وطالبها“.
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ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثاين

 )0.05 = α  ( الداللة  اإح�سائية عند م�ستوى  والذي ن�سه »هل هناك فروق ذات داللة 

بني تقديرات مديري املدار�ض وامل�سرفني الرتبويني مل�ستوى املمار�سات القيادية التعليمية لدى 

مديري مدار�ض املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت تعزى لوظيفتهم الرتبوية؟

لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين، وبهدف اختبار داللة الفروق يف تقديرات اأفراد العينة يف �سوء 

الوظيفة الرتبوية )مدير مدر�سة، م�سرف تربوي(، مت ا�ستخدام اختبار »ت« (T-test) للعينات 

امل�ستقلة، وكانت النتائج كما هو مو�سح يف اجلدول )4(.

جدول )4(
نتائج اختبار »ت« )T-test( للك�ضف عن م�ضتوى داللة الفروق يف

تقديرات اأفراد العينة يف �ضوء الوظيفة الرتبوية

اŸتو�سط العددالوظيفةاملجال
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
اŸح�سوبة

درجات 
احلرية

م�ستوى 
الدللة

التعلم والتعليم1-
1643.510.94م�سرف

6.14349*0.00
1904.060.71مدير

املنهاج2-
.1643.36098م�سرف

4.069349*0.00
1903.730.84مدير

النمو املهني3-
1643.430.99م�سرف

5.461349*0.00
1903.950.75مدير

تقومي حت�سيل 4-
الطلبة وتعزيزه

1643.490.91م�سرف
5.186349*0.00

1903.960.74مدير

الروؤية والر�سالة 5-
واالأهداف

1643.480.92م�سرف
6.158349*0.00

1904.050.75مدير

املجاالت جمتمعة6-
1643.450.90م�سرف

5.764349*0.00
1903.950.69مدير

* دالة اإح�سائًيا.

الداللة  اإح�سائية عند م�ستوى  اإىل وجود فروق ذات داللة  النتائج يف اجلدول )4(  ت�سري 

)α = 0.05( يف تقديرات اأفراد العينة جلميع املجاالت على اأ�سا�ض الوظيفة الرتبوية، حيث 

 )0.05  =  α( الداللة  م�ستوى  من  اأقل  وهو   ،)0.05  =  α( جمال  لكل  الداللة  م�ستوى  اإن 

ل�سالح  كانت  الداللة  اأن  نف�سه  اجلدول  يظهر  كما  اأ�سا�سه.  على  الفر�سيات  اختبار  مت  الذي 

مديري املدار�ض كون متو�سطات تقديراتهم اأعلى من متو�سطات تقديرات امل�سرفني الرتبويني 

على جميع املجاالت.
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  ثالثًا: النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثالث

 والذي ن�سه« هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة ) α = 0.05( بني 

تقديرات امل�سرفني الرتبويني مل�ستوى املمار�سات القيادية التعليمية لدى مديري مدار�ض املرحلة 

االبتدائية يف دولة الكويت تعزى للجن�ض واملوؤهل واخلربة؟. 

�سوء  يف  الرتبويني  امل�سرفني  من  العينة  اأفراد  تقديرات  يف  الفروق  داللة  اختبار  وبهدف 

اجلن�ض، مت ا�ستخدام اختبار ”ت“ (T-test) للعينات امل�ستقلة، وكانت النتائج كما هو مو�سح 

يف اجلدول )5(.

جدول )5(
نتائج اختبار )ت( للك�ضف عن م�ضتوى داللة الفروق يف تقديرات

اأفراد العينة من امل�ضرفني الرتبويني يف �ضوء اجلن�س

 اŸتو�سطالعددا÷ن�ساملجال
احل�سابي

 النحراف
املعياري

 قيمة )ت(
اŸح�سوبة

 درجات
احلرية

 م�ستوى
(α( الدللة

التعلم والتعليم1
823.590.95اأنثى

1.3871580.167
823.370.90ذكر

املنهاج2
823.430.97اأنثى

1.2461580.215
823.230.97ذكر

النمو املهني3
823.491.00اأنثى

1.1251580.262
823.310.97ذكر

 تقومي حت�سيل4
الطلبة وتعزيزه

823.550.93اأنثى
1.1121580.268

823.380.89ذكر

 الروؤية والر�سالة5
واالأهداف

823.480.94اأنثى
0.061580.952

823.470.90ذكر

املجاالت جمتمعة
823.510.88اأنثى

1.0561580.293
823.360.78ذكر

 α  ( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )5( اجلدول  من  يت�سح    
اإن  حيث  اجلن�ض،  اأ�سا�ض  على  املجاالت  جلميع  الرتبويني  امل�سرفني  تقديرات  يف   )0.05  =
م�ستوى الداللة لكل جمال كان اأعلى من م�ستوى الداللة ) α = 0.05(، وهذا يعني عدم وجود 

اختالفات يف تقديرات امل�سرفني الرتبويني تعزى للجن�ض.
�سوء  يف  الرتبويني  امل�سرفني  من  العينة  اأفراد  تقديرات  يف  الفروق  داللة  اختبار  وبهدف 
 (T-test) »ت«  اختبار  ا�ستخدام  مت  �سنوات(  خم�ض  من  اأكرث  فاأقل،  �سنوات  )خم�ض  اخلربة 

للعينات امل�ستقلة، وكانت النتائج كما هو مو�سح يف اجلدول )6(.
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جدول )6(
تقديرات يف  الفروق  داللة  م�ضتوى  عن  للك�ضف   )T-test( »نتائج اختبار »ت

اأفراد العينة من امل�ضرفني الرتبويني يف �ضوء متغري اخلربة

اŸتو�سط العدداÈÿةاملجال
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
اŸح�سوبة

درجات 
احلرية

م�ستوى 
الدللة 

)α)

التعلم 1
والتعليم

593.520.83خم�ض �سنوات فاأقل
0.1041580.918

1053.500.99اأكرث من خم�ض �سنوات

املنهاج2
593.420.89خم�ض �سنوات فاأقل

0.5931580.554
1053.321.02اأكرث من خم�ض �سنوات

النمو املهني3
593.340.94خم�ض �سنوات فاأقل

0.8061580.421
1053.471.02اأكرث من خم�ض �سنوات

4
تقومي حت�سيل 

الطلبة 
وتعزيزه

593.420.87خم�ض �سنوات فاأقل
0.6761580.500

1053.520.94اأكرث من خم�ض �سنوات

5
الروؤية 

والر�سالة 
واالأهداف

593.500.93خم�ض �سنوات فاأقل
0.181580.858

1053.470.93اأكرث من خم�ض �سنوات

املجاالت 6
جمتمعة

593.440.78خم�ض �سنوات فاأقل
0.1591580.874

1053.460.87اأكرث من خم�ض �سنوات

 =α( الداللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل عدم  اجلدول )6(  ي�سري    

0.05( يف تقديرات امل�سرفني الرتبويني جلميع املجاالت على اأ�سا�ض اخلربة، حيث اإن م�ستوى 

الداللة لكل جمال كان اأعلى من م�ستوى الداللة )α=0.05(. وهذا يعني عدم وجود اختالفات 

يف تقديرات امل�سرفني الرتبويني تعزى للخربة.

وبهدف اختبار داللة الفروق يف تقديرات اأفراد العينة من امل�سرفني الرتبويني يف �سوء املوؤهل 

واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  احت�ساب  مت  البكالوريو�ض(  فوق  ما  بكالوريو�ض،  )دبلوم، 

املعيارية، كما هو مو�سح يف اجلدول )7(.
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جدول )7(
املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد

العينة من امل�ضرفني الرتبويني يف �ضوء املوؤهل
    املوؤهل

 املجال
املتو�سط احل�سابي

العينة الكليةبكالوريو�س فما فوقبكالوريو�سدبلوم

النحراف 
املعياري

اŸتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

اŸتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

اŸتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

اŸتو�سط 
احل�سابي

3.180.883.540.953.850.423.510.94التعلم والتعليم1

3.050.943.360.984.220.553.360.98املنهاج2

3.370.983.421.003.770.733.430.99النمو املهني3

تقومي حت�سيل 4
3.500.723.470.943.910.623.490.91الطلبة وتعزيزه

الروؤية والر�سالة 5
3.520.663.450.953.920.963.480.92واالأهداف

املجاالت 
3.350.573.450.883.930.473.450.84جمتمعة

اإذا ما كانت الفروق بني متو�سطات تقديرات امل�سرفني يف �سوء موؤهلهم )دبلوم،      وملعرفة 

التباين  حتليل  اختبار  اإجراء  مت  اإح�سائية،  داللة  وذات  البكالوريو�ض(  فوق  ما  بكالوريو�ض، 

االأحادي (One Way ANOVA) عند م�ستوى الداللة ) α = 0.05(، وكانت النتائج كما هو 

مو�سح يف اجلدول )8(.

جدول )8(
نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي (One Way ANOVA) للك�ضف عن م�ضتوى داللة 

الفروق يف تقديرات اأفراد العينة من امل�ضرفني الرتبويني يف �ضوء املوؤهل

اŸتو�سط م�سدر التبايناملجال
احل�سابي

النحراف 
املعياري

متو�سط 
املربعات

قيمة )ت( 
اŸح�سوبة

م�ستوى الدللة 
)α)

التعلم 1
والتعليم

2.60421.302بني املجموعات

1.4990.227 136.4321570.869داخل املجموعات

139.036159الكلي

املنهاج2

6.13923.069بني املجموعات

3.322*0.039 145.0561570.924داخل املجموعات

151.195159الكلي

النمو املهني3

0.78520.393بني املجموعات

0.3970.673 155.1351570.839داخل املجموعات

155.920159الكلي
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اŸتو�سط م�سدر التبايناملجال
احل�سابي

النحراف 
املعياري

متو�سط 
املربعات

قيمة )ت( 
اŸح�سوبة

م�ستوى الدللة 
)α)

4

تقومي 
حت�سيل 
الطلبة 
وتعزيزه

1.12720.564بني املجموعات

0.6710.512 131.7571570.839داخل املجموعات

132.884159الكلي

الروؤية 5
والر�سالة 
واالأهداف

1.32220.661بني املجموعات

0.7730.464 134.3791570.856داخل املجموعات

135.702159الكلي

املجاالت 
جمتمعة

1.54220.771بني املجموعات

1.0900.339 111.1321570.708داخل املجموعات

112.675159الكلي

* دالة اإح�سائًيا

الداللة  اإح�سائية عند م�ستوى  اإىل وجود فروق ذات داللة  النتائج يف اجلدول )8(  ت�سري 

)α = 0.05( يف تقديرات امل�سرفني الرتبويني على املجال الثاين )املنهاج(، حيث كانت قيمة 

)ف( املح�سوبة )3.322( وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )α = 0.05(، يف 

واملجاالت اخلم�سة جمتمعة،  املجاالت  باقي  نف�سه عدم وجود فروق على  حني يظهر اجلدول 

حيث اإن م�ستوى الداللة لكل جمال كان اأعلى من م�ستوى الداللة )α = 0.05(. وهذا يعني 

عدم وجود اختالفات يف تقديرات امل�سرفني الرتبويني على تلك املجاالت تعزى للموؤهل.

امل�سرفني  تقديرات  يف  املوؤهل  ملتغري  اإح�سائية  داللة  لوجود  الفروق  م�سدر  عن  وللك�سف 

 (LSD) »�سيفيه«  بعدية بطريقة  اإجراء مقارنات  الثاين )املنهاج(، مت  املجال  الرتبويني على 

كما هو مو�سح يف اجلدول )9(. 

جدول )9(
نتائج املقارنات البعدية بطريقة »�ضيفيه« (LSD) للك�ضف عن م�ضدر الفروق يف

تقديرات امل�ضرفني الرتبويني على املجال الثاين )املنهاج( يف �ضوء املوؤهل
ما فوق البكالوريو�سبكالوريو�سدبلوماملوؤهلاملجال

االأول
)املنهاج(

-دبلوم
0.321*1.177

0.209  =  α0.011  =  α
--بكالوريو�ض

*0.865

0.033  =  α
---ما فوق البكالوريو�ض

* دالة اإح�سائًيا

تابع جدول )8(
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   تبني النتائج يف اجلدول )9( اأن هناك فروقًا بني تقديرات امل�سرفني الرتبويني على املجال 

الفرق بني  بلغ  البكالوريو�ض، حيث  الثاين )املنهاج( بني فئة موؤهل دبلوم وفئة موؤهل ما فوق 

 = α( وهو فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة ،)املتو�سطات احل�سابية للفئتني )1.177

0.05( ول�سالح فئة موؤهل ما فوق البكالوريو�ض. كذلك وجود فروق بني فئة موؤهل بكالوريو�ض 

وفئة موؤهل ما فوق البكالوريو�ض، حيث بلغ الفرق بني املتو�سطات احل�سابية للفئتني )0.865(، 

فوق  ما  موؤهل  فئة  ول�سالح   ،)0.05  =  α( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  فرق  وهو 

البكالوريو�ض.

رابعًا: النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الرابع 

 )0.05 = α  ( الداللة  م�ستوى  اإح�سائية عند  ن�سه« هل هناك فروق ذات داللة  والذي 

القيادية  املمار�سات  مل�ستوى  الكويت  دولة  االبتدائية يف  املرحلة  تقديرات مديري مدار�ض  بني 

التعليمية لديهم تعزى للجن�ض واملوؤهل واخلربة؟

وبهدف اختبار داللة الفروق بني تقديرات اأفراد العينة من مديري املدار�ض يف �سوء اجلن�ض 

هو  كما  النتائج  وكانت  امل�ستقلة،  للعينات   (T-test) »ت«  اختبار  ا�ستخدام  مت  اأنثى(  )ذكر، 

مو�سح يف اجلدول)10(.

جدول )10(
نتائج اختبار »ت« (T-test) للك�ضف عن م�ضتوى داللة الفروق يف

تقديرات اأفراد العينة من مديري املدار�س يف �ضوء اجلن�س

اŸتو�سط العددا÷ن�ساملجال
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
اŸح�سوبة

درجات 
احلرية

م�ستوى 
)α( الدللة

التعلم والتعليم1
954.090.71اأنثى

1.0211890.309
953.980.70ذكر

املنهاج2
953.780.85اأنثى

0.7091890.479
953.690.81ذكر

النمو املهني3
953.990.74اأنثى

1.4781890.141
953.830.76ذكر

تقومي حت�سيل الطلبة 4
وتعزيزه

953.980.78اأنثى
0.7401890.460

953.890.67ذكر

الروؤية والر�سالة 5
واالأهداف

954.040.76اأنثى
0.3561890.722

954.000.73ذكر

املجاالت جمتمعة
953.980.68اأنثى

0.9411890.348
953.890.66ذكر

* دالة اإح�سائًيا
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م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل عدم  النتائج يف اجلدول )10(  ت�سري 
الداللة )α = 0.05( بني تقديرات مديري املدار�ض يف جميع املجاالت على اأ�سا�ض اجلن�ض، 
حيث اإن م�ستوى الداللة لكل جمال كان اأعلى من م�ستوى الداللة )α = 0.05(. وهذا يعني 

عدم وجود اختالفات يف تقديرات مديري املدار�ض تعزى للجن�ض.
وبهدف اختبار داللة الفروق يف تقديرات اأفراد العينة من مديري املدار�ض يف �سوء اخلربة 
للعينات   (T-test) »ت«  اختبار  ا�ستخدام  مت  �سنوات(  خم�ض  من  اأكرث  فاأقل،  �سنوات  )خم�ض 

امل�ستقلة، وكانت النتائج كما هو مو�سح يف اجلدول )11(.

جدول )11(
نتائج اختبار »ت« (T-test) للك�ضف عن م�ضتوى داللة الفروق يف

تقديرات اأفراد العينة من مديري املدار�س يف �ضوء اخلربة

العدداÈÿةاملجال
اŸتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
اŸح�سوبة

درجات 
احلرية

م�ستوى 
الدللة 

)α)

التعلم والتعليم1
693.990.78خم�ض �سنوات فاأقل

0.8491890.397
1234.080.66اأكرث من خم�ض �سنوات

املنهاج2
693.780.87خم�ض �سنوات فاأقل

0.4081890.684
1233.730.82اأكرث من خم�ض �سنوات

النمو املهني3
693.900.90خم�ض �سنوات فاأقل

0.4061890.685
1233.950.66اأكرث من خم�ض �سنوات

تقومي حت�سيل 4
الطلبة وتعزيزه

693.910.85خم�ض �سنوات فاأقل
0.4281890.669

1233.960.68اأكرث من خم�ض �سنوات

الروؤية والر�سالة 5
واالأهداف

694.010.82خم�ض �سنوات فاأقل
0.2821890.779

1234.040.71اأكرث من خم�ض �سنوات

املجاالت 
جمتمعة

693.930.75خم�ض �سنوات فاأقل
0.3431890.732

1233.960.63اأكرث من خم�ض �سنوات

   تبني النتائج يف اجلدول )11( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة 

)α = 0.05( بني تقديرات مديري املدار�ض يف جميع املجاالت على اأ�سا�ض اخلربة، حيث اإن 

م�ستوى الداللة لكل جمال كان اأعلى من م�ستوى الداللة )α = 0.05(، وهذا يعني عدم وجود 

اختالفات يف تقديرات مديري املدار�ض تعزى للخربة.

وبهدف اختبار داللة الفروق يف تقديرات اأفراد العينة من مديري املدار�ض يف �سوء املوؤهل 

واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  احت�ساب  مت  البكالوريو�ض(  فوق  ما  بكالوريو�ض،  )دبلوم، 

املعيارية كما هو مو�سح يف اجلدول )12(.
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جدول )12(
املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات

اأفراد العينة من مديري املدار�س يف �ضوء املوؤهل
    املوؤهل

 املجال
املتو�سط احل�سابي

العينة الكليةبكالوريو�س فما فوقبكالوريو�سدبلوم

النحراف 
املعياري

اŸتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

اŸتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

اŸتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

اŸتو�سط 
احل�سابي

3.860.894.120.584.600.434.050.71التعلم والتعليم1

3.560.943.820.774.420.523.750.84املنهاج2

3.770.894.000.664.410.503.930.75النمو املهني3

تقومي حت�سيل 4
3.830.883.990.664.230.583.950.74الطلبة وتعزيزه

الروؤية والر�سالة 5
3.830.904.110.654.290.344.030.75واالأهداف

3.780.834.020.574.380.453.950.67املجاالت جمتمعة

موؤهلهم  �سوء  يف  املدار�ض  مديري  تقديرات  متو�سطات  بني  الفروق  كانت  ما  اإذا  وملعرفة 

حتليل  اختبار  اإجراء  مت  اإح�سائية،  داللة  ذات  البكالوريو�ض(  فوق  ما  بكالوريو�ض،  )دبلوم، 

التباين االأحادي (One Way ANOVA) عند م�ستوى الداللة ) α = 0.05(، وكانت النتائج 

كما هو مو�سح يف اجلدول )12(.

جدول )13(
نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي (One Way ANOVA) للك�ضف عن م�ضتوى

داللة الفروق يف تقديرات اأفراد العينة من مديري املدار�س يف �ضوء املوؤهل

اŸتو�سط م�سدر التبايناملجال
احل�سابي

النحراف 
املعياري

متو�سط 
املربعات

قيمة )ت( 
اŸح�سوبة

م�ستوى 
)α( الدللة

التعلم والتعليم1

4.19822.099بني املجموعات

4.348*0.014 90.7591880.483داخل املجموعات

94.957190الكلي

املنهاج2

4.56022.280بني املجموعات

3.319*0.038 129.1491880.687داخل املجموعات

133.709190الكلي
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اŸتو�سط م�سدر التبايناملجال
احل�سابي

النحراف 
املعياري

متو�سط 
املربعات

قيمة )ت( 
اŸح�سوبة

م�ستوى 
)α( الدللة

النمو املهني3

3.16121.580بني املجموعات

2.8830.058 103.0491880.548داخل املجموعات

106.210190الكلي

تقومي حت�سيل 4
الطلبة وتعزيزه

1.49320.747بني املجموعات

1.3720.256 102.3401880.544داخل املجموعات

103.833190الكلي

الروؤية والر�سالة 5
واالأهداف

3.62121.810بني املجموعات

3.324*0.038 102.4081880.545داخل املجموعات

106.029190الكلي

املجاالت 
جمتمعة

3.18921.594بني املجموعات

3.623*0.029 82.7391880.440داخل املجموعات

85.928190الكلي

* دالة اإح�سائًيا

ت�سري النتائج يف اجلدول )13( اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة 

)α= 0.05( يف تقديرات مديري املدار�ض على املجال االأول )التعلم والتعليم(، واملجال الثاين 

حيث  جمتمعة،  املجاالت  وعلى  واالأهداف(،  والر�سالة  )الروؤية  اخلام�ض  واملجال  )املنهاج(، 

كانت قيمة »ف« املح�سوبة لكل جمال من تلك املجاالت واملجاالت جمتمعة ذات داللة اإح�سائية 

عند م�ستوى الداللة ) α( اأقل من )0.05(، يف حني يظهر اجلدول نف�سه عدم وجود فروق على 

باقي املجاالت الثالث )النمو املهني(، والرابع )تقومي حت�سيل الطلبة وتعزيزه(.

مديري  تقديرات  يف  املوؤهل  ملتغري  اإح�سائية  داللة  لوجود  الفروق  م�سدر  عن  وللك�سف 

اخلام�ض  واملجال  )املنهاج(،  الثاين  واملجال  والتعليم(،  )التعلم  االأول  املجال  على  املدار�ض 

بطريقة  بعدية  مقارنات  اإجراء  مت  جمتمعة  املجاالت  وعلى  واالأهداف(،  والر�سالة  )الروؤية 

»�سيفيه« (LSD) كما هو مو�سح يف اجلدول )14(.

تابع جدول )13(
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جدول )14(
نتائج املقارنات البعدية بطريقة »�ضيفيه« (LSD) للك�ضف عن م�ضدر الفروق يف تقديرات

مديري املدار�س على املجال االأول )التعلم والتعليم( والثاين )املنهاج( واخلام�س
)الروؤية والر�ضالة واالأهداف( واملجاالت جمتمعة يف �ضوء املوؤهل

ما فوق البكالوريو�سبكالوريو�سدبلوماملوؤهلاملجال

االأول
)التعلم 
والتعليم(

-دبلوم
0.321*1.177

0.209  =  α0.011  =  α
--بكالوريو�ض

*0.865

0.033  =  α
---ما فوق البكالوريو�ض

الثاين
)املنهاج(

ما فوق البكالوريو�ضبكالوريو�ضدبلوماملوؤهل

-دبلوم
*0.2582*0.856

0.047  =  α0.047  =  α
--بكالوريو�ض

0.597

0.157  =  α
---ما فوق البكالوريو�ض

اخلام�ض
)الروؤية 

والر�سالة 
واالأهداف(

ما فوق البكالوريو�ضبكالوريو�ضدبلوماملوؤهل

-دبلوم
0.268*0.744

0.014  =  α0.039  =  α
--بكالوريو�ض

0.476

0.179  =  α
---ما فوق البكالوريو�ض

     تبني النتائج يف اجلدول )14( اأن الفروق بني تقديرات مديري املدار�ض على املجال االأول 

)التعلم والتعليم(، واملجال الثاين )املنهاج(، واملجال اخلام�ض )الروؤية والر�سالة واالأهداف(، 

واملجاالت جمتمعة كانت دالة بني فئتي موؤهل البكالوريو�ض، وما فوق البكالوريو�ض، وبني فئة 

موؤهل دبلوم، ول�سالح فئتي موؤهل البكالوريو�ض وما فوق البكالوريو�ض، اأي اأن املديرين من حملة 

املوؤهالت العليا قيموا ممار�ساتهم للقيادة بدرجة اأعلى من حملة موؤهل الدبلوم.

مناق�ضة النتائج:
اأواًل: جمال التعلم والتعليم

ويعززه يف  واالبتكار  االإبداع  »ي�سجع  احتلت فقرة  والتعليم، فقد  التعلم  يتعلق مبجال  فيما 

عملية التعليم« اأعلى درجة ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة نظرهم؛ ولعل ذلك يعزى اإىل اأن 

مفاهيم االإبداع واالبتكار اأ�سحت من املفاهيم الرئي�سة التي تنادي بها املوؤ�س�سة الرتبوية الكويتية 
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حديثًا؛ نظرًا ال�ستحواذها على اهتمام القائمني على النظام الرتبوي، وارتباطها مبعايري تقييم 

املنظمات الرتبوية عامليًا، فال عجب اأن يرددها كثرٌي من مديري املدار�ض بو�سفها مطلبًا ملحًا 

من مطالب القيادة الرتبوية العليا وجت�سيدًا لروؤاها.

ممار�سة  االأعلى  التعليم«  عملية  جتويد  يف  التكنولوجيا  توظيف  »ي�سجع  الفقرة  عدت  كما 

ملديري املدار�ض من وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني؛ ولعل ذلك يعزى اإىل االهتمام احلايل الذي 

توليه وزارة الرتبية والتعليم، واملتعلق باأهمية التكنولوجيا الرتبوية وتوظيفها يف عملية التعلم 

والتعليم. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة القداح )2003(؛ و (Case, 2004)؛ وغروف 

الهام واحلا�سم  الدور  اأكدت على  والتي   (Stephenes, 2004) و�ستيفنز  (Grove, 2004)؛ 

ملدير املدر�سة يف جتويد التعلم والتعليم. 

وي�سجعهم  الرتبوية  البحوث  م�ستجدات  على  با�ستمرار  املعلمني  ”يطلع  الفقرة  عدت  كما 

على جتريبها“، االأقل ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر امل�سرفني 

وزارة  فيها  تزود  اإجرائية خمططة ومنظمة  اآلية  توجد  اأنه ال  اإىل  يعزى ذلك  وقد  الرتبويني؛ 

الرتبية والتعليم اإدارات التعليم واملدار�ض مب�ستجدات البحث مما يتعذر عليهم تزويد املعلمني 

اأن هناك اجتاهات �سلبية نحو البحث الرتبوي ودوره  اأنه ال يخفى  بها واإطالعهم عليها، كما 

يف حت�سني العملية الرتبوية، فكثري من املديرين ال يرون يف االأبحاث الرتبوية اأكرث من كونها 

امل�ساءلة  يكون حمددًا ف�ساًل عن عدم  قد  دورها  واأن  اأو مهنية،  اأكادميية  ملتطلبات  ا�ستكمااًل 

عنها يف الزيارات االإ�سرافية ملديري املدار�ض من قبل امل�سرفني الرتبويني.

ثانيًا: جمال املنهاج

وفيما يتعلق مبجال املنهاج، فقد احتلت الفقرة »يزود املعلمني باملعلومات الالزمة حول ما 

ولعل  نظرهم؛  وجهة  املدار�ض من  ملديري  درجة ممار�سة  اأعلى  تطوير«  اأو  تعديل  ي�ستجد من 

ذلك يعزى اإىل اأن املعلومات الالزمة حول ما ي�ستجد من تعديل اأو تطوير غالبًا ما تاأتي عرب 

تعميم ر�سمي مير من خالل قنوات ر�سمية بدءًا من االإدارة العامة للمناهج، فاإدارات التعليم، 

مديري  تنفيذها  عن  وي�ساءل  امل�سوؤولني  قبل  من  التعميمات  هذه  تتابع  ما  وغالبًا  فاملدار�ض، 

املدار�ض مما يحتم عليهم احلر�ض على ممار�ستها، االأمر الذي يف�سر درجة ممار�ستها العالية.

يف حني عدت الفقرة »يناق�ض املعلمني يف اأهداف املنهاج وتوجهاته« االأعلى ممار�سة ملديري 

املدار�ض من وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني؛ وقد يعزى ذلك اإىل تاأكيد اإدارات التعليم امل�ستمر 

واملتوا�سل على دور مدير املدر�سة يف تب�سري املعلمني ومناق�ستهم يف اأهداف املنهاج وتوجهاته 

حتى يت�سنى للمعلمني تطوير فهم اأف�سل للمنهاج، مما يتيح تنفيًذا اأف�سل له، وحتقيق اأهدافه 
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ب�سهولة وي�سر، وغالبًا ما يتابع هذا الدور من قبل امل�سرفني الرتبويني، االأمر الذي يدفع مبديري 

املدار�ض اإىل مناق�سة اأهداف املنهاج وتوجهاته مع املعلمني با�ستمرار؛ بو�سفه مطلبًا اإ�سرافيًا 

ملحًا، االأمر الذي حدا بامل�سرفني الرتبويني اإىل تقدير ممار�سة اأعلى ملديري املدار�ض يف هذا 

ال�سياق واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة جغبو ( Hugbo, 2004)، والتي اأكدت على دور 

مدير املدر�سة يف تنفيذ املنهاج. كما عدت الفقرة ”ي�سرك املعلمني يف ت�سميم املنهاج واإثرائه“ 

االأقل ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني؛ ولعل 

ذلك يعزى اإىل اأن كثريًا من املديرين وامل�سرفني غالبًا ما ينظرون اإىل املعلم على اأنه اأداة من 

اأدوات تنفيذ املنهاج، واأن مهمة اإثراء املنهاج مهمة ارتقائية فنية مق�سورة عليهم. 

ثالثًا: جمال النمو املهني

فيما يتعلق مبجال النمو املهني، فقد احتلت الفقرة »ي�سجع الزيارات املتبادلة بني املعلمني« 

اأعلى درجة ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني؛ 

اأحد  يعد  والتي  احلديثة،  االإ�سرافية  للتوجهات  املدار�ض  مديري  امتثال  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 

املهني،  التعاون  روح  اإىل  ي�ستند  والذي   ،(Peer Coaching) االأقارن  اإ�سراف  هو  اأ�ساليبها 

وااللتزام االأخالقي بتطوير املعلمني لبع�سهم بع�سًا يف ظل غياب للم�ساءلة البريوقراطية التي 

تق�سي اإىل اإ�سدار االأحكام، والتاأكيد اأي�سًا على امل�ساءلة املهنية التي تذهب اإىل اأبعد من ذلك 

برتكيزها على دميومة التح�سني والتطوير، وهذا التوجه احلديث غالبًا ما يوؤكد على توظيف 

خرباتهم املتميزة واال�ستفادة منها. وللمدير بو�سفه م�سرفًا تربويًا مقيمًا دور هام وحا�سم يف 

مع  نتائجها  متابعة  ثم  تداولها  يتم  التي  الرتبوية  املمار�سات  ومناق�سة  الزيارات  هذه  تنظيم 

والتي   )2000( املحبوب،  درا�سة:  نتائج  مع  اتفقت  النتيجة  هذه  اأن  بالذكر  وجدير  املعلمني. 

اأكدت على دور املديرين يف ت�سجيع الزيارات املتبادلة بني املعلمني.

تلبي حاجاتهم احلقيقية“ االأقل  للمعلمني  ”يوفر فر�ض برامج منو مهني  الفقرة   وعدت 

ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة نظرهم؛ وقد يعزى ذلك اإىل اأن مديري املدار�ض يرون يف 

الرتبويني  امل�سرفني  على  مق�سورًا  ارتقائيًا  فنيًا  عماًل  بها،  واالرتقاء  املعلمني  مهارات  تطوير 

بو�سفهم املتخ�س�سني فنيًا، واأن اإمكانات املدر�سة املادية والفنية تعجز عن توفري فر�ض كافية 

لربامج النمو املهني التي تلبي احلاجات املهنية احلقيقية للمعلمني. واتفقت هذه النتيجة مع 

.(case, 2004) درا�سة كل من القداح، )2003( و

م�سكالتهم  حل  يف  االإجرائية  البحوث  توظيف  على  املعلمني  ”ي�سجع  الفقرة  عدت  كما 

التعليمية“ االأقل ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني؛ وقد يعزى ذلك 
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اإىل اإدراك امل�سرفني الرتبويني باأن مفهوم البحث االإجرائي لدى مديري املدار�ض ما زال يكتنفه 

اأن مفهوم  العملية الحظت  الرتبية  برامج  الباحثة يف  الغمو�ض، فمن خالل خربة  الكثري من 

البحث االإجرائي لدى كثري من مديري املدار�ض يف حل امل�سكالت التعليمية يكاد يكون معدومًا، 

وكفايات  ومهارات  بعامة  البحثية  والكفايات  للمهارات  يفتقر  املدار�ض  مديري  من  كثريًا  واأن 

البحث االإجرائي بخا�سة، ف�ساًل عن اأن برامج اإعداد وتدريب االإداريني تكاد تغفل هذا اجلانب 

الهام واحلا�سم.

رابعًا: جمال تقومي حت�ضيل الطلبة وتعزيزه

فيما يتعلق مبجال تقومي حت�سيل الطلبة وتعزيزه، فقد احتلت الفقرة »يكرم الطلبة املتفوقني 

ويحتفل بنجاحهم« اأعلى درجة ممار�سة من وجهة نظر مديري املدار�ض وامل�سرفني الرتبويني؛ 

ويعزى ذلك اإىل اأن كثريًا من مديري املدار�ض وامل�سرفني الرتبويني غالبًا ما يربطون بني فاعلية 

مدير املدر�سة وعدد املتفوقني فيها، اإذ يرون فيهم موؤ�سرًا هامًا على اأداء املدر�سة وفاعليتها، 

االأمر الذي يدفع مبديري املدار�ض اإىل تعزيز التفوق وتوطيده من خالل زيادة تكراره بتكرمي 

املدر�سة  بنجاح  احتفااًل  �سمنيًا  يعد  ذلك  الأن  بنجاحاتهم؛  واالحتفال  ومعنويًا  ماديًا  الطلبة 

ومديرها، االأمر الذي ينعك�ض اإيجابيًا على تقديره لذاته.

كما عدت الفقرة »ي�سع توقعات اأداء عالية للطلبة« االأقل ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة 

نظرهم، وقد يعود ذلك اإىل اأن كثريًا من مديري املدار�ض غالبًا ما يتذمرون من اأداء الطلبة 

الذين عادة ما ي�سفونه باأنه دون م�ستوى التوقعات والطموح، نظرًا الن�سغال الطلبة مب�ستتات 

كثرية،  واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة (Stephenes, 2004): ”والتي اأظهرت 

درا�سة  مع  النتيجة  هذه  اختلفت  حني  يف  الفني“.  لدورهم  املدار�ض  مديري  ممار�سة  تدين 

”كي�ض“ (case, 2004) فيما يتعلق بتوقعات اأداء عاٍل من الطلبة.
كما عدت الفقرة ”ي�سجع املعلمني على بناء اخلطط االإثرائية التي تنمي مهارات التفكري 

العليا لدى الطلبة وتقوميها با�ستمرار ”االأقل ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة نظر امل�سرفني 

الرتبويني، ولعل ذلك يعزى اإىل اأن مديري املدار�ض غالبًا ما يعدون هذه الكفاية باأنها كفاية 

ارتقائية تطويرية تخدم فئة قليلة من الطلبة، واأن االأوىل التاأكيد على بناء اخلطط العالجية 

مبادئ  من  هامًا  مبداأ  بذلك  مغفلني  اأكرب،  فئة  تخدم  الأنها  نظرًا  املتدين؛  التح�سيل  لذوي 

ما  اأق�سى  اإىل  به  النهو�ض  يف  طالب  كل  وحق  الفردية  الفروق  مراعاة  وهو  الرتبوية  العملية 

اأن يكون وقائيًا  التعليمي يجب  التعلمي -  املوقف  املعلم يف  اأن دور  ت�ستطيع قدراته ومتنا�سني 

وبنائيًا وعالجيًا.



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

581

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

خام�ضًا: جمال الروؤية والر�ضالة واالأهداف

فيما يتعلق مبجال الروؤية والر�سالة واالأهداف فقد احتلت الفقرة »ي�سعى اإىل حتقيق �سيا�سة 

التعليم يف الكويت« اأعلى درجة ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة نظرهم، وقد يعزى ذلك اإىل 

اأن كثريًا من مديري املدار�ض غالبًا ما يعدون اأ�س�ض ومرتكزات ال�سيا�سية التعليمية للدولة يف 

االإطار املرجعي الذي يحكم اأعمالهم وي�سري العمل التعلمي - التعليمي برمته يف املدر�سة بل اإن 

كثريًا منهم يرون اأن جوهر عملهم يجب اأن ين�سب على حتقيق االأهداف التي ت�سعى ال�سيا�سة 

اإ�سافة  الكفاية بدرجة عالية،  اأن يقبلوا على ممار�سة هذه  اإىل حتقيقها فال عجب  التعليمية 

اإىل اأن كثريًا من الدورات وور�ض العمل التي تعقد ملديري املدار�ض غالبًا ما تتطرق ب�سيء من 

اإىل ال�سيا�سة التعليمية واالآليات االإجرائية لتحقيقها ودور مدير املدر�سة يف حتقيق  التف�سيل 

الروؤى والتوجهات التي ترمي اإىل حتقيق ال�سيا�سة التعليمية يف دولة الكويت.

االأقل  للمعلمني«  اأداء  املدر�سة بحيث ت�سبح كموؤ�سرات  روؤية  »ي�سكل  الفقرة  يف حني عدت 

ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة نظرهم، وقد يعزى ذلك اإىل اأن ثقافة الروؤية مل تتوطد بعد 

يف املدر�سة الكويتية فت�سكيل و�سياغة الروؤى التعليمية حتتاج اإىل مدير مدر�سة ذي نظرة ثاقبة 

وب�سرية نافذة ي�ستطيع من خاللها اأن يعك�ض فهمه واإدراكه ملرامي وقيم ومعتقدات املدر�سة، 

وح�سن ا�ستب�ساره للم�ستوى وجودة ا�ست�سرافه للم�ستقبل، االأمر الذي ميكنه من ت�سكيل املدر�سة 

برمتها، فالقيادة الرتبوية الدينامية هي تلك القيادة القادرة على بث دماء احلياة يف الروؤية. 

ويتوقع منها ال�سعي الدوؤوب وامل�ستمر يف احلديث عنها وت�سويقها واإقناع العاملني فيها وجعلها 

روؤية م�سرتكة.

وقد اختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة »كي�ض« (Case, 2004(، والتي اأكدت على اأن 

باأداء تعليمي مرتفع.  تت�سم  ملديري املدار�ض روؤى تعليمية وا�سحة ملدار�سهم بو�سفها مدار�ض 

هذا، كما احتلت فقرة ”ي�ساهم يف تو�سيح ر�سالة وزارة الرتبية والتعليم لدى معلمي املدر�سة 

ورمبا  الرتبويني؛  امل�سرفني  نظر  وجهة  من  املدار�ض  ملديري  ممار�سة  درجة  وطالبها“ اأعلى 

يعزى ذلك اإىل اأن كثريًا من امل�سرفني الرتبويني يعدون اأن متابعة حتقيق ر�سالة وزارة الرتبية 

والتعليم امل�ستقة من روؤيتها هي م�سوؤولية اإدارات التعليم جم�سدة بجهازها االإ�سرايف الذي يعد 

حلقة الو�سل بني املدار�ض، االأمر الذي يحتم عليهم ا�ستغالل كل فر�سة �سانحة للتحدث عن 

والتعليم، واالآليات االإجرائية لتحقيقها، ودور مديري املدار�ض بو�سفهم  ر�سالة وزارة الرتبية 

م�سرفني مقيمني يف مدار�سهم، الذي انعك�ض على تفهمهم لالأدوار املتوقعة منهم ممار�ساتها يف 

تو�سيح ر�سالة وزارة الرتبية والتعليم لدى معلمي املدر�سة وطلبتها مما يدفعهم اإىل ا�ستغالل 
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فر�ض تواجد امل�سرفني الرتبويني يف املدار�ض؛ لتو�سيح ر�سالة وزارة الرتبية والتعليم لدى معلمي 

املدر�سة وطلبتها، مما انعك�ض اإيجابًا على تقديرات ممار�سات اأعلى ملديري املدار�ض من قبل 

 Case, 2004;) امل�سرفني الرتبويني لهذه الفقرة. هذا، وقد اتفقت هذه النتيجة مع الدرا�ستني

Grove, 2004)، وذلك فيما يتعلق مب�ساهمتهم يف تو�سيح ر�سالة وزارة الرتبية والتعليم لدى 

معلمي املدر�سة.

ويف حني عدت فقرة ”ي�ساعد على اأن ت�سهم روؤية املدر�سة يف توحد اأفكار املعلمني وتوقعاتهم 

وت�سكل اأر�سية م�سرتكة لهم“ االأقل ممار�سة ملديري املدار�ض من وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني؛ 

ورمبا يعود ذلك اإىل اأن امل�سرفني الرتبويني اأثناء متابعاتهم وزياراتهم للمدار�ض. قد الحظوا 

روؤية  �سوغ  تتطلب  التي  احلقة  الروؤيوية  القيادة  مهارات  بعد  ميتلكوا  مل  املدار�ض  مديري  اأن 

تربوية واعدة للمدر�سة ت�ستند اإىل فهم معمق الأهداف املدر�سة ومراميها، وجعل هذه الروؤية 

روؤية م�سرتكة جلميع املعلمني، بحيث تعمل مبثابة البو�سلة التي توجه اأداء املعلمني وتوقعاتهم، 

وت�سكل لديهم اأر�سية م�سرتكة ت�ستند اإىل ذهنية جماعية موحدة.

وملناق�ضة ال�ضوؤال الثاين: هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية 

)α = 0.05( بني تقديرات امل�سرفني الرتبويني ومديري املدار�ض مل�ستوى ممار�سات القيادة 

التعليمية لدى مديري مدار�ض يف املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت تعزى لوظيفتهم الرتبوية؟

فقداأ�سارت نتائج الدرا�سة اأن هناك فروقًا ذات داللة اإح�سائية بني متو�سط تقدير مديري 

املدار�ض وامل�سرفني الرتبويني للممار�سات القيادية التعليمية ملديري املدار�ض ول�سالح مديري 

املدار�ض، مبعنى اأن مديري املدار�ض اأبدوا تقديرات اأعلى من تقديرات امل�سرفني ملمار�ساتهم 

القيادية التعليمية، وقد يعزى ذلك اإىل عدة اأ�سباب اأهمها:

لهذه  النظري  االأ�سا�ض  اأو  النظرية  باملعرفة  ودراية  تب�سرًا  االأكرث  الرتبويني  امل�سرفني  اإّن   -

�سلوكات  �سكل  على  ويبلورها  املدار�ض  ملديري  املهنية  املعرفة  ي�سكل  والذي  املمار�سات، 

مهنية، تتيح للم�سرفني الرتبويني ت�سور الروؤية املثالية ملمار�سات مديري املدار�ض، حيث ال 

يرون اأن املديرين قد ارتقوا اإليها، وبالتايل جاءت تقديراتهم للممار�سات القيادية التعليمية 

اإ�سرافية فنية  اأقل. ف�ساًل عن اأن جماالت القيادة التعليمية هي جماالت  ملديري املدار�ض 

اإىل  املبتغاة  بال�سورة  ممار�ستها  وحتتاج  مقيمًا،  م�سرفًا  بو�سفه  املدر�سة  مدير  ميار�سها 

مديري مدار�ض م�سلحني بكفايات اإ�سرافية مهنية متخ�س�سة تعك�ض عمقًا فكريًا اإ�سرافيًا 

رفيعًا، االأمر الذي ي�سعب توفريه لدى الكثري من مديري املدار�ض من وجهة نظر امل�سرفني 

الرتبويني.



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

583

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اإّن كثريًا من مديري املدار�ض قد خرجوا من دائرة املو�سوعية وحتيزوا لذواتهم؛ كون االأمر   -

متعلق مبمار�ساتهم، باأن هذه التقديرات �ستف�سي اإىل اإ�سدار اأحكام عن ممار�ساتهم.

الدرا�سة »يف تقدير مديري املدار�ض الأنف�سهم ب�سكل مرتفع« مع درا�سة  نتائج  اتفقت  وقد 

. (Myir, 2004)

وملناق�ضة ال�ضوؤال الثالث: هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية 

لدى  التعليمية  القيادة  ممار�سات  مل�ستوى  الرتبويني  امل�سرفني  تقديرات  بني   )0.05  =  α  (

مديري املدار�ض يف املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت تعزى للجن�ض واملوؤهل واخلربة؟

اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية 

للم�سرف  واخلربة  اجلن�ض  ملتغريي  تعزى  الرتبويني  امل�سرفني  تقديرات  يف   )0.05  =α(

الرتبوي، يف حني اأظهرت النتائج فروًقا ذات داللة اإح�سائية بني تقديرات امل�سرفني الرتبويني 

مل�ستوى ممار�سات القيادة التعليمية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي يف املجال الثاين )املنهاج(، ومل 

تظهر فروًقا ذات داللة اإح�سائية على بقية املجاالت.

وبينت نتائج اختبار »�سيفيه« (LSD) للمقارنات البعدية اأن الفروق يف تقديرات امل�سرفني 

فوق  ما  موؤهل  فئة  ول�سالح  البكالوريو�ض،  فوق  ما  موؤهل  وفئة  دبلوم  موؤهل  فئة  الرتبويني بني 

البكالوريو�ض، وكذلك وجود فروق بني فئة موؤهل بكالوريو�ض وفئة موؤهل ما فوق البكالوريو�ض 

الفنية  االإ�سرافية  الروؤية  اأن  اإىل  يعزى  ذلك  ولعل  البكالوريو�ض؛  فوق  ما  موؤهل  فئة  ول�سالح 

اأم  الرتبويني  للم�سرفني  �سواء  واحدة  هي  الرتبية  وزارة  يف  الفني  الرتبوي  االإ�سرايف  للجهاز 

اإيجاد فهم م�سرتك مل�ستوى املمار�سات االإدارية  اأ�سهمت يف  اأنها  للم�سرفات الرتبويات، ويبدو 

والفنية ملديري املدار�ض، وبلورة نوعًا من الذهنية اجلماعية يف تقدير درجة هذه املمار�سات، 

القيادية  املمار�سات  مل�ستوى  الرتبويني  امل�سرفني  تقديرات  فروق يف  وجود  فال غرابة يف عدم 

الرتبوية  التوجهات  اإىل  مرده  اخلربة  ملتغري  اأثر  وجود  عدم  ولعل  املدار�ض.  ملديري  التعليمية 

احلديثة لوزارة الرتبية والتعليم التي باتت توؤكد موؤخرًا على معايري االأداء وموؤ�سراته للم�سرف 

الرتبوي يف تقييمهم الأداء مديري املدار�ض.

املمار�سات  مل�ستوى  الرتبويني  امل�سرفني  تقديرات  يف  فروق  وجود  عدم  تف�سري  يوؤكد  وهذا 

القيادية التعليمية ملديري املدار�ض تعزى ملتغريي اجلن�ض واخلربة. فمجال املنهاج يعد جمااًل 

متعمق  ب�سكل  املعرفة  هذه  تطرق  ما  وغالبًا  متب�سرة،  متعمقة  معرفة  يتطلب  ارتقائيًا  فنيًا 

البكالوريو�ض(.  االأوىل )ما فوق  املرحلة اجلامعية  تعقب  التي  الدرا�سة اجلامعية  ومف�سل يف 

وتطوير  اإثراء  مهارات  تتناول  ما  نادرًا  امل�سرفني  تدريب  وبرامج  العمل  ور�ض  اأن  على  ف�ساًل 
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االآليات  تو�سيح  ت�سهب يف  اأن  ب�سكل مقت�سب دون  بل غالبًا ما تطرقه  ب�سكل مف�سل،  املنهاج 

مواد  وت�سميم  فيه،  وال�سعف  الق�سور  اأوجه  مكوناته، وحتديد  اإىل  املنهاج  لتحليل  االإجرائية 

اإثرائية لتاليف اأوجه ال�سعف والق�سور، فال عجب اأن يقدر امل�سرفون الرتبويون ذوي املوؤهل من 

فئة ما فوق البكالوريو�ض، ممار�سة اأعلى ملديري املدار�ض يف جمال )املنهاج( اأكرث من تقدير 

تتطلب  ال  املجاالت  بقية  اأن  حني  يف  بكالوريو�ض  فئة  من  املوؤهل  ذوي  من  الرتبويني  امل�سرفني 

موؤهاًل اأكادمييًا رفيعًا لتقدير ممار�سة مهاراتها وكفاياتها ب�سكل مالئم.

 وملناق�ضة ال�ضوؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية 

مل�ستوى  الكويت  دولة  يف  االبتدائية  املرحلة  يف  املدار�ض  مديري  تقديرات  بني   )0.05=  α(

ممار�سات القيادة التعليمية لديهم تعزى للجن�ض واملوؤهل واخلربة؟

اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية 

)α =0.05( يف تقديرات مديري املدار�ض مل�ستوى ممار�سات القيادة التعليمية لديهم تعزى 

تقديرات  بني  اإح�سائية  داللة  فروقًا ذات  النتائج  اأظهرت  ملتغريي اجلن�ض واخلربة، يف حني 

املجال  على  املوؤهل  ملتغري  تعزى  لديهم  التعليمية  القيادة  ممار�سات  مل�ستوى  املدار�ض  مديري 

والر�سالة  )الروؤية  اخلام�ض  واملجال  )املنهاج(،  الثاين  واملجال  والتعليم(،  )التعلم  االأول 

اإح�سائية  داللة  ذات  فروقًا  النتائج  تظهر  مل  حني  يف  جمتمعة.  املجاالت  وعلى  واالأهداف(، 

بني تقديرات مديري املدار�ض مل�ستوى املمار�سات القيادية التعليمية لديهم على املجال الثالث: 

اختبار  نتائج  وبينت  وتعزيزهم(.  الطلبة  حت�سيل  )تقومي  الرابع:  واملجال  املهني(،  )النمو 

»�سيفيه« (LSD) للمقارنات البعدية اإىل اأن الفروق بني تقديرات مديري املدار�ض على املجال 

والر�سالة  )الروؤية  اخلام�ض:  واملجال  )املنهاج(،  الثاين:  واملجال  والتعليم(،  )التعلم  االأول: 

البكالوريو�ض،  فوق  وما  البكالوريو�ض،  موؤهل  فئتي  بني  كانت  جمتمعة  واملجاالت  واالأهداف(، 

وبني فئة موؤهل دبلوم، ول�سالح فئتي موؤهل البكالوريو�ض وما فوق البكالوريو�ض؛ اأي اأن املديرين 

املوؤهل  اأعلى من حملة  التعليمية بدرجة  للقيادة  العليا قدروا ممار�ساتهم  املوؤهالت  من حملة 

االأقل.

اأخذوا  والتعليم  الرتبية  املدار�ض يف وزارة  القائمني على تدريب مديري  اأن  بالقول  وحري 

للنهو�ض  الفني  التعليمي  القيادي  لدوره  املدر�سة  بتبوؤ مدير  اأي وقت م�سى  اأكرث من  يطالبون 

اجلانب  على  املدر�سة  مدير  دور  يقت�سر  كان  ما  غالبًا  اإذ  الكويتية  املدر�سة  باأداء  واالرتقاء 

االإداري، اإذ ميكن القول باأن مهارات وكفايات القيادة التعليمية اأ�سبحت مطلبًا ملحًا لالإدارة 

الرتبوية.
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ولعل جمال )التعلم والتعليم( وجمال )املنهاج( وجمال )الروؤية والر�سالة واالأهداف( تعد 

اإىل برامج جامعية  جماالت فنية بحتة ملدير املدر�سة، وتتطلب معرفة نظرية ومهنية، حتتاج 

املدر�سة  ي�سغل وظيفة مدير  ت�سرتط ملن  الدول  فاإن كثريًا من  لهذا  ال�سهادة اجلامعية،  اأقلها 

حملة  من  املديرين  تقدير  يف�سر  وهذا  فاأكرث،  )البكالوريو�ض(  اجلامعية  ال�سهادة  يحمل  باأن 

موؤهل بكالوريو�ض وما فوق للممار�سات القيادية التعليمية بدرجة عالية، وقد يعزى عدم وجود 

فروق بني تقديرات مديري املدار�ض مل�ستوى ممار�سات القيادة التعليمية لديهم يف جمال النمو 

املهني، وجمال )تقومي حت�سيل الطلبة وتعزيزه( اإىل زخم الربامج التدريبية التي تعقد ملديري 

املدار�ض اأثناء اخلدمة، والتي غالبًا ما يعد هذان املجاالن من ركائزها االأ�سا�سية، وكثريًا ما 

يتم التاأكيد عليهما.

التو�ضيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة تو�سي الباحثة مبا يلي:

النجاح،  ومعايري  وموؤ�سراته  املرغوب  االأداء  معايري  و�سع  على  املدار�ض  مديري  تدريب   -

وتوظيفها يف العمل االإداري املدر�سي، وتدريبهم اأي�سًا على معايري بناء اخلطط االإثرائية 

التي تنمي مهارات التفكري العليا لدى الطلبة وحمكات تقوميها.

- تدعيم ثقافة الروؤية يف املدر�سة الكويتية وتعميم الربامج التدريبية اأثناء اخلدمة للمديرين 

وجت�سيدها  ت�سويقها،  ومهارات  للمدر�سة  تعليمية  روؤية  وبلورة  �سياغة،  مبهارات  لرفدهم 

م�ستوى معا�سًا، وح�سد جهود العاملني جتاهها.

مب�ستوى  االرتقاء  ي�ستهدف  املدار�ض  ملديري  تدريبي  برنامج  لت�سميم  درا�سة  اإجراء   -

ممار�ساتهم التعليمية اإىل م�ستوى الطموح والتطلعات.

- اإجراء مزيد من الدرا�سات املماثلة؛ لدرا�سة م�ستوى املمار�سات القيادية التعليمية للمديرين 

امل�ساعدين، وعلى خمتلف امل�ستويات التعليمية.

- اإطالع مديري املدار�ض على التجارب الرائدة واملتميزة ملديري املدار�ض يف قيادتهم التعليمية 

حمليًا وعربيًا وعامليًا.
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