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و /أو نشر هذه األطروحة.

توقيع الطالب ______________________:التاريخ______________ :

iii

حقوق النشر ©  2016مها عبداهلل سالمة
حقوق النشر محفوظة

vii

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وجهات نظر المعلمين في المدارس الثانوية
الحكومية التابعة لمكتب العين التعليمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة حول مدى ممارسات
القيادة التعليمية لدى المديرين ،كما أنها تهدف إلى كشف ما إذا كان هناك فروق تبعا لمتغير
النوع في مدى ممارسات القيادة التعليمية لدى المديرين ،وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج
الكمي ،وذلك باستخدام مقياس  Hallingerفي اإلدارة التعليمية لقياس فاعلية أداء مدير
المدرسة ،ويحتوي هذا المقياس في صيغته المعربة النهائية على ( )71فقرة مستوفية محكات
الصدق ،مشتمال على ( )11بعد في مختلف جوانب القيادة التعليمية .
و قد تم تطبيق هذه الدراسة على( )258معلما ومعلمة بالمدارس الحكومية الثانوية
التابعة لمكتب العين التعليمي والذين يمثلون  %43من مجتمع الدراسة ،ومن نتائج هذه الدراسة:
حقق البعد األول وهو صياغة أهداف المدرسة البعد األكثر ممارسة بمتوسط حسابي
قدره( )4.03بينما البعد السابع وهو بعد المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة حقق أدنى متوسط
حسابي وهو( ،)3.76كما تشير النتائج إلى أن مديري المدارس الذكور أظهروا ممارسة أكبر في
عشرة من أبعاد هذه الدراسة مقارنة بالمديرات اإلناث  ،ولم يختلفوا في درجة الممارسة على بعد
تنسيق المنهج.
و من خالل هذه النتائج جاءت أبرز التوصيات والمقترحات من ِقبل الباحثة كاآلتي:
 .1التركيز على تطوير أبعاد القيادة التعليمية التي حققت النتائج األدنى ممارسة مثل
بعد المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة .
 .2أهمية دراسة تأثير ممارسات القيادة التعليمية على تطوير أداء الطلبة والمعلمين .
كلماااات البحاااي الر يساااة :القيااادة التعليميااة ،مقياااس هااالينجر ،ماادير المدرسااة ،مجلااس أب ااوظبي
للتعليم ،اإلمارات العربية المتحدة .

viii

العنوان و الملخص باللغة اإلنجليزية
Instructional Leadership Practices of Al Ain Public Secondary
School Principals from the Teachers’ Perspectives

Abstract
This study aims at identifying the perceptions of teachers in public schools in
Al Ain Educational Office about the frequency of principals’ practices of
instructional leadership. It also aims to discover the effect of gender on
practicing instructional leadership.This quantitative study used Hallinger
Principal Instructional Management Rating Scale (PIMRS). This scale consists
of (71) subscales involving (11) dimensions in instructional leadership in its
final Arabic form.
This study was been applied to (258) teachers from both genders. This study
sample represents 43% of the study’s population. Results of this study
indicates that: the first dimension, which is framing school goals, achieved the
highest mean of (4.29) Meanwhile the seventh dimension, which is the
continuous follow-up for school, achieved the lowest mean of (3.76) Results
show that male teachers see that principals as applying more instructional
leadership practices in ten dimensions more than female teachers.But teachers
did not differ in their rating of the curriculum coordination dimension.
Based on these results, the researcher recommends the following:
- Focusing on developing the instructional leadership dimesions which
were least practices such as: the follow-up of the school instructions
dimension.
- The importance of studying the effect of instructonal leadership
practices on the development of students and teachers’ performance.

Keywords: Instructional leadership, Hallinger scale (PIMRS), School
principal, Abu Dhabi Education Council, United Arab Emirates.
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شكـــر و تقدير
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثي ار وبعد:
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور علي إبراهيم على كل ما قدمه لي من
توجيهات ،وجهوده المثمنة في إرشادي و توجيهي خالل فترة كتابة هذه الدراسة.
وكذلك أشكر أعضاء لجنة مناقشة هذه الدراسة الدكتورة شيخة الطنيجي والدكتور
سلطان السويدي على تعليقاتهم التي أثرت الدراسة .
كما وأتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الغائب جسدا الحاضر أث ار
على كل ما قدمه لي ،جعله اهلل في ميزان حسناته.
والشكر موصول إلى المؤسسة التعليمية المتطورة جامعة اإلمارات العربية المتحدة هذا
الصرح الذي في سنوات عدة بتنا نفتخر بأننا تخرجنا فيها لما تقدمه لطلبتها من تسهيالت
وخدمات.
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
أوالا :المقدمة
لم تعد اإلدارة المدرسية مجرد عملية روتينية تهدف إلى تسيير شؤون المدرسة تسيي ار
رتيبا وفق قواعد وتعليمات محددة ،ولم تعد كذلك غاية بحد ذاتها بل أصبحت وسيلة ٍ
لغاية هدفها
تحقيق العملية التربوية واالجتماعية تحقيقا وظيفياالبدري ( ،)2001لذا نشطت األبحاث
والدراسات في العقدين األخيرين من القرن الماضي لتركز على تطور مفهوم اإلدارة المدرسية،
قائد تعليمي يتميز بمهار ٍ
فتنقل المدير من مجرد مسي ٍر للعمليات اإلدارية الروتينية إلى ٍ
ات
ٍ
وسلوكيات محددة ،ويقوم بتنفيذ مهام شملت الجانب اإلداري ،وتعدته ليقود األفراد ويطورهم
مهنيا ،ليصبح بذلك صاحب عالقة مباشرة بتطور ونجاح المؤسسة التعليمية ،فاالرتقاء بالمدارس
يعني أساسا تطوير نوعية التعليم الذي يحصل عليه الطالب ،وتحسين مهارات التعلم لديهم،
ولكي يتحقق هذا ال بد من توفر كفاءة القيادة التربوية الناجحة لدى مديري المدارس الذي ينتقل
تأثيرها إلى المدرسين والطالب وجميع العاملين في المدرسة.
ومن هنا فإن نجاح أي إدارة مدرسية يرتبط بأداء مدير المدرسة نفسه ،فهو يشكل
العنصر القيادي في العملية اإلدارية ،فقد وضع غالبية المختصين في دراسة اإلدارة التربوية
المديرين في موقع مهم بالنسبة لما يدور من عمليات داخل المدارس ،فالحقيقة يعتبر المدير
هو القائد المباشر لهذه المؤسسة التعليمية ،وهو المسؤول المباشر عن نجاح المدرسة في تحقيق
أهدافها مطاوع (. )1987
هذا وينظر مجلس أبوظبي للتعليم كذلك إلى دور مدير المدرسة الرئيس أنه يكمن في
القيادة التعليمية ،وادارة المجتمع المدرسي ،حيث يمثل المدير نموذجا للقيادة والتوجيه ،ويعتبر
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المجلس أن تحقيق المدير لمهامه بفعالية يعتمد على مدى قدرة المدير على قيادة عملية تحسين
التعليم بحيث يستطيع الطلبة مواصلة تحسين نتائجهم التعليمية ،وهذه في رأيه من أهم
المؤشرات ،فالمدير من وجهة نظره يمثل نموذجا للقيادة والتوجيه في إطار الخطة اإلستراتيجية
لمجلس أبوظبي للتعليم ،األمر الذي يمكن من نشر رؤية المدرسة المشتركة وضمان إدارتها
وتنظيمها بما يحقق أهدافها وغاياتها.
وجعل مجلس أبوظبي للتعليم المعايير المهنية لمديري المدارس في خمس نقاط أساسية
تمثل جميعها دور المدير كقائد تعليمي وهي :القيادة اإلستراتيجية ،قيادة عملية التعليم والتعلُّم،
قيادة المؤسسة التعليمية ،وقيادة األفراد ،وقيادة المجتمع.
كبير لتحسين مهارات القيادة والتعليم والتعلُّم للعاملين
ويبذل مجلس أبوظبي للتعليم جهدا ا
بالمدرسة لضمان حصول الطلبة على أفضل فرص النجاح في المستقبل .وتلك خطوة مهمة في
رأيه ألنه من شأنها أن تقود دولة اإلمارات العربية المتحدة لعملية بناء قوة عاملة مستدامة
وعالية الكفاءة.
تتوافق تقريبا رؤية مجلس أبوظبي للتعليم ،واألبعاد القيادية التي اختبرها ونشرها
 Hallingerفي دراسات عديدة والمعروفة باختصار( )PIMRSوالتي استخدمت كذلك في
دراسات عالمية غطت عدة قارات والسيما أمريكا وأوروبا ،ومنها الصيغة العربية التي جاء بها
الدكتور نعمان الموسوي في بحثه المنشور في المجلة التربوية التابعة لجامعة الكويت ()2001
والتي أعاد اختبارها الدكتور فهد الغامدي في العام ( )2006في دراسته المنشورة في مجلة
جامعة طيبة في العلوم التربوية ،والتي حملت عنوان " قياس فاعلية أداء مديري مدارس التعليم
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العام في المملكة على ضوء مقياس  Hallingerفي اإلدارة التعليمية من وجهة نظر المعلمين
"حيث حدد أبعاد القيادة التعليمية والتي غطت جميع فقرات االستبانة التي استخدمت في هذه
الدراسة ،وسآتي في فصل الحق على هذه األبعاد بالتفصيل وهي :صياغة أهداف المدرسة،
اإلعالم عن أهداف المدرسة ،اإلشراف على التدريس وتقويمه ،تنسيق المنهج ،متابعة تحصيل
الطلبة ،المحافظة على انتظام التدريس ،المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة ،توفير الحوافز
للمعلمين ،تشجيع النمو المهني للمعلمين ،تطوير المعايير األكاديمية و تعزيزها ،توفير حوافز
للتعليم.
وتأخذ القيادة التربوية أهميتها من أهمية مفهوم القيادة بشكل عام "،فالقيادة ذات أهمية
كبرى على اعتبارها األداة الفعالة واألساسية في عملية تنظيم،وتنسيق جهود العاملين في أي
منظمة أو مؤسسة ،وبالتالي هي أداة ضرورية للتنظيمات اإلدارية حيث تجعل منها أكثر مرونة
وفاعلية لتحقيق أهدافها ،باإلضافة إلى أنها معيار نجاح هذه التنظيمات في الوصول ألهدافها"
(كنعان " ،)1995 ،والقيادة في أي مؤسسة تربوية وخصوصا المدرسة ال تقل عن مثيالتها في
المؤسسات األخرى في أهمية تعزيز دور القائد ،بل تفوقها أهمية التصالها بالعنصر البشري"
(العاني.)1996 ،
ويعد مدير المدرسة الثانوية قائد تربوي من الدرجة األولى ،ونجاح العملية التربوية في
المدارس الثانوية ترتبط به مباشرة كمثله من المديرين الذين يقودودن المدارس على اعتبارها
مؤسسات ومنظمات تربوية ،فيفتترض في مدير المدرسة الثانوية أن يمتلك المهارات والخبرات
الالزمة للتنظيم وااللتزام ،وخلق عالقات إيجابية بين أعضاء مجتمع التعلم وتحفيزهم للعمل
والمشاركة ،وهذا تماما ما يأمله منه مجلس أبوظبي للتعليم في إمارة أبوظبي ،فهو يراه " القيادي
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المسؤول عن إدارة العمليات اليومية في المدرسة " دليل سياسة المدارس الخاصة وارشاداتها
.2015-2014
وباعتبار اإلدارة المدرسية وحدة مسؤولة عن تنفيذ سياسة اإلدارة التربوية األوسع،
وتحقيق أهدافها ،وهي القائمة على تحقيق رسالة المدرسة "،ينظر إلى القائد (المدير الفعال)
على أنه الشخص الذي يحدث نمط قيادته تأثي ار إيجابيا في المناخ المدرسي بوجه عام ،وفي
الروح

المعنوية

للمعلمين،

وفي

تعليم

الطالب،

وفي

األداء

العام

للمؤسسة

التعليمية"(عطوي " ،)2001،فالمدير القائد يمثل ظاهرة ،وسمة من سمات المدرسة الحديثة،
وتتفاوت المدارس فيما بينها في مستوى أدائها وانجازها تبعا لمدى فاعلية األنماط القيادية
لمديريها" (الدويك.)2005 ،
هذا ويرتبط مفهوم القيادة بمفهوم السلوك القيادي والمسؤولية والدور ارتباطا وثيقا فوفق
(البدري )2001 ،الدور هو مجموعة من األنشطة واألطر السلوكية التي تحقق ما هو متوقع في
مواقف معينة .وعليه فإن من واجب القيادة القيام باألدوار اآلتية  :تقديم المعلومات والبيانات
الالزمة لحسن سير العمل ودفعه باالتجاه الصحيح ،والتنسيق بين جهود العاملين نحو المسار
الصحيح الذي يجب أن تسلكه ،وتقويم جهود العاملين معه ومدى تحقيقها لألهداف المرجوة،
وتنشيط عمل المجموعة بالوسائل المختلفة.
ثانيا :مشكلة الدراسة
تغير في اآلونة األخيرة دور القيادة التعليمية ممثلة في مدير المدرسة ،فأصبح يعرف
على أنه قائد تربوي تسند إليه مهام بالغة األهمية لم تعد تقتصر على المهام اإلدارية الروتينية
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كإدارة مرافق المدرسة ،ووضع الجدول الدراسي ،وحفظ النظام ،بل باتت أدوار مدير المدرسة
مرتبطة أكثر بتحسين العملية التعليمية ،وفي تحقيق نجاح أهداف ورسالة المدرسة ،فهذا النجاح
مرتبط بالكيفية التي يدير بها مدير المدرسة مدرسته ،ومن هنا جاء التحدي في تحديث التعليم
في الوقت الحالي في إيجاد قيادات تربوية فعالة تسهم في إنجاح المؤسسات التعليمية ،وتلعب
دو ار في إنماء فعالية المعلمين التربوية ،وتحقيق االستراتيجيات األفضل لهم.
وقد حدد مجلس أبوظبي للتعليم نظرته المستقبلية لمدير المدرسة على اعتباره قائد
العملية التعليمية التربوية ،وهو المسؤول األول عن كل ما تتطلبه هذه القيادة من أنشطة في
مختلف المجاالت التربوية ،والتعليمية واإلدارية واالجتماعية ،كما ينظر إليه كموجه لهذه العملية
ومقيما لها من النواحي كافة ،فهو المعني بوضع الخطط التشغيلية لمدرسته ،ومتابعة تنفيذها أوال
بأول ،وهو المسؤول عن تقييم معلميه.
ولذا لجأ مجلس أبوظبي للتعليم إلجراء دراسات مسحية تقيس مدى الرضا حول أداء
القيادة التعليمية في المدارس والعمليات المرتبطة بهم بصورة مباشر ،لتأتي نتائج هذه االستبانات
والمنشورة في موقع مجلس أبوظبي للتعليم غير متوافقة مع التوجه العام له .ففي االستبانة
الخاصة برضا المعلمين والمديرين عن أداء القيادة التعليمية للعام  2010-2009رغم أنه
بصورة عامة وفق نتائج هذه االستبانة ينظر المعلمون بصورة إيجابية إلى جهود القيادات
التعليمية بمدارسهم المتمثلة بمديري المدارس في مجاالت عدة منها إعطاء األولوية الحتياجات
الطلبة جاء المتوسط الحسابي ( )4.22في االهتمام بالتطوير المهني للمعلمين ،في حين
جاءت النتائج لتظهر أقل معدالت موافقة المعلمين على العبارات الخاصة بمدى حرص
المديرين على الراحة الشخصية للمعلمين حيث جاء المتوسط الحسابي ( )3.76وكذا تشكك
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المعلمون بمدى مساعدة المديرين لهم على النمو والتطور ،وفي القسم الثاني من نفس االستبانة
أجاب  %12.60بال أوافق على العبارة التي تقول أن مدير المدرسة " يضع معايير عالية
للتدريس نصب عينيه " و  %11.32لم يوافقوا على عبارة أن مدير المدرسة " يفهم طريقة
األطفال في التعلم " وأخي ار في القسم األخير من االستبانة حول البرامج التعليمية وفي سؤال
االستبانة حول حدوث تغيير في هذه البرامج قال  %38.5أنه حدث تغيير لألسوأ أو لم يحدث
تغيير.
أما في االستبانة الخاصة برضا المعلمين والمديرين عن أداء القيادة التعليمية في
مدارسهم للعام  ،2014-2013فقد تباينت آراء كالهما بصورة واضحة ،ففي الوقت الذي
أعرب فيه مديرو المدارس عن أن أدوارهم التعليمية مثال مرضية جدا حيث كان المتوسط العام
للدرجة هو  4.61من  ، 5جاءعلى النقيض من ذلك المتوسط العام لدرجة المعلمين حيث كان
 4.1وقد تشكك كذلك المعلمون بشأن العبارات التي تتحدث عن مدى تشجيع مديري المدارس
لهم بشكل صريح نحو لقائه ،وتوجيه األسئلة له ،ومناقشة االقتراحات وتناول المشاكل أو
المخاوف ،وكذا أعرب المعلمون عن درجة أقل إيجابية بشأن دور مدير المدرسة في تحسين
عملية التعلم في مدارسهم .)2015( ADEC
في حين جاءت دراسة النعيمي ( )2013والتي هدفت من خاللها الباحثة التعرف على
أدوار مدير المدرسة وفق النموذج المدرسي الجديد ،والذي يطبقه مجلس أبوظبي للتعليم ،ومدى
تحقيق هذه األدوار في الواقع الميداني من وجهتي نظر المديرين والمعلمين ،وذلك في الكفاءات
المهنية للقيادة االستراتيجية والقيادة التعليمية ،حيث وجدت الباحثة أنه ال يوجد تباين بين وجهتي
نظر المديرين والمعلمين فيما يتعلق بتطبيق معايير القيادة التعليمية المحددة وفق النموذج
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المدرسي الجديد ،فقد وجدت أن المديرين يطبقون هذه المعايير على النحو المطلوب ،مما
يعارض ما جاءت به نتائج االستبانات التي نفذها مجلس أبوظبي للتعليم.
وباالعتماد على كل ما سبق جاءت مشكلة الدراسة هذه ،فرؤية مجلس أبوظبي للتعليم،
والحدود البعيدة المدى التي وضعها للدور القيادي الذي يتوجب على مدير المدرسة ممارسته
بفعالية ،وفق المعايير المهنية التي وضعها له ،وذلك بهدف إنجاح المؤسسات التعليمية ال زال
فيه بعض التساؤالت مابين المأمول والواقع وفق نتائج االستبانات الخاصة بالمجلس ،و التي
اختلفت إلى حد ما في جوانب عديدة مع دراسة النعيمي ( )2013ومن هذا المنطلق جاءت هذه
الدراسة.
ثالث ا :أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:
 -1الكشف عن واقع ممارسات القيادة التعليمية في المدارس الثانوية الحكومية التابعة
لمكتب العين التعليمي وفق مقياس هالينجر من وجهة نظر المعلمين.
 -2الكشف عن إذا ما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية حول ممارسات القيادة
التعليمية يعزى لمتغير النوع.
 -3تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها تفعيل ممارسات القيادة التعليمية
متمثلة بمديري المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمكتب العين التعليمي.
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رابعا :أس لة الدراسة
تجيب هذه الدراسة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما واقع ممارسات القيادة التعليمية لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية التابعة
لمكتب العين التعليمي من وجهة نظر المعلمين؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في ممارسات القيادة التعليمية لدى مديري
المدارس الثانوية التابعة لمكتب العين التعليمي وفق متغير النوع؟
خامس ا :أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها ستعرض لواقع الممارسات الفعلية لمديري المدارس
الحكومة الثانوية التابعة لمكتب العين التعليمي ،حيث ستتوصل إلى بعض النتائج الهامة ذات
الصلة بهذه الممارسات ،كما أنها ستكشف عن الفروق بين الممارسات القيادية التعليمية تبعا
لمتغير النوع.
كذلك تكمن أهمية هذه الدراسة في أن المسؤولين التربويين وأولياء األمور يتطلعون
دوما إلى مدارس أكثر فاعلية ،وقيادات تعليمية قادرة على التعامل مع الواقع بكل إيجابية،
وبالتالي من الممكن أن يستفيد من هذه الدراسة كل من له عالقة مباشرة بموضوع هذه الدراسة
من مديري المدارس ،ومساعديهم ،والمعلمون ،وأولياء األمور وكل العاملين في المدرسة والسيما
أن مجلس أبو ظبي لتلتعليم يعتمد الشفافية في عرض تقارير المدارس السنوية بعد التقييم ،وكذا
ممكن أن يستفيد من هذه الدراسة من لهم عالقة غير مباشرة بهذه الدراسة :الباحثون،
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والدارسون ،والمهتمون بدراسة القيادة التعليمية ،وتفعيل أدائها في الفكر التربوي ،وأيضا قسم
اإلدارة التربوية في مجلس أبو ظبي للتعليم لتقييم عمل القيادات اإلدارية.
أخي ار ستقدم هذه الدراسة بعض المقترحات والتوصيات لتفعيل المهارات القيادية لدى
مديري المدارس ،والتي تتفق الدراسات حول أهميتها من أجل بناء مدارس فاعلة قادرة على
ضمان حدوث العملية التعليمية بشكل صحيح.
سادس ا :حدود الدراسة
تقتصر هذه الدراسة على إدارات المدارس الثانوية الحكومية في مكتب العين التعليمي،
والتي تتبع مجلس أبوظبي للتعليم ،وذلك لألسباب اآلتية:
 -1الفترة الزمنية :تم تطبيق االستبانة في العام .2014-2013
 -2الحدود المكانية :تم تطبيق هذه الدراسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في مدينة العين
في المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمكتب العين التعليمي.
 -3ستقتصر هذه الدراسة على موضوع القيادة التعليمية حسب مقياس  ،Hallingerومن هنا
فإن هذه الدراسة لن تتطرق إلى األدوار ،والممارسات التربوية األخرى التي يقوم بها مدير
المدرسة.
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سابعا :مصطلحات الدراسة
القيادة التعليمية:
عرف  )2000( Elmoreالقيادة التعليمية بأنها"اتجاه وتوجه نحو تحسين التدريس"
وكذلك عرف  )2002( Kingالقيادة التعليمية على أنها" :أي شيء يفعله قادة المدارس لتحسين
التعليم و التعلم في مدارسهم و مناطقهم" وعرفها البدري ( )2008على أنها " السلوك الذي يقوم
به الفرد حين يوجه نشاط جماعة نحو هدف مشترك".
أما  )2005( Hallingerفقد رأى "أن القيادة التعليمية هي القادرة على تشجيع الطالب
والمعلمين ،وتحفزيهم لينطلقوا خارج حدود الفصول الدراسية ،وتحويل المدرسة من مكان للعمل
إلى مكان للتعلم".
ثامن ا  :فصول الدراسة
تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول على النحو اآلتي:
الفصل األول( :اإلطار العام للدراسة)
تتناول الباحثة في هذا الفصل التعريف بمشكلة الدراسة ،ثم تحديد أهمية الدراسة كما
تعرف بأهداف ومصطلحات الدراسة.
الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
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يهدف هذا الفصل إلى التعرف على الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع
ممارسات مديري المدارس ألبعاد القيادة التعليمية ،والسيما من وجهة نظر المعلمين ،وكذلك
التعريف بهذه األبعاد مدعمة بدراسات وأبحاث المهتمين بالقيادة التعليمية.
الفصل الثالث :منهج الدراسة واجراءاتها
يتناول هذا الفصل إجراءات الدراسة الميدانية من حيث المنهج المستخدم واختيار العينة
وأداة الدراسة وكيفية تحليل البيانات.
الفصل الرابع :نتائج الدراسة
يتناول هذا الفصل تحليل بيانات الدراسة للوصول إلى النتائج.
الفصل الخامس :مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
يهدف هذا الفصل إلى تفسير وشرح النتائج التي توصلت إليها الباحثة في الفصل
الرابع ،وسوف تقوم الباحثة بمقارنة النتائج التي توصلت إليها مع الدراسات السابقة في مجال
أبعاد القيادة التعليمية لمدير المدرسة ،والتي استخدمت مقياس هالينجر للقيادة التعليمية ،وأخي ار
ستعرض الباحثة أهم النتائج والتوصيات المقترحة لتعزيز ممارسات القيادة التعليمية لدى مديري
المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمكتب العين التعليمي.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
تمهيد:
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن ممارسات القيادة التعليمية لدى مديري المدارس
الثانوية التابعة لمكتب العين التعليمي ،وسوف يتناول هذا الفصل اإلطار النظري الذي تنطلق
منه هذه الدراسة ،كما أنه سيعرض للدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت ممارسات
القيادة التعليمية لدى مديري المدارس ،وخصوصا من وجهة نظر المعلمين.
أوالا :الدراسات السابقة
قامت الباحثة بمراجعة عدد من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع دراستها ،فوجدت أن
هناك عدد من الدراسات التي تناولت موضوع القيادة التعليمية من حيث أبعادها ،ودرجة توافر
هذه األبعاد في أداء ميري المدارس ،وكذلك ركزت الباحثة على الدراسات التي استخدمت
مقياس هالينجر سواء بصيغته األصلية أو صيغته المعربة ،وفي هذا الفصل تقوم الباحثة
باستعراض بعض من الدراسات التي تم االطالع عليها واستفادت منها كثي ار في إعداد دراستها،
وسوف يتم عرضها على النحو اآلتي:
 .1د ارس ا ااة نعم ا ااان الموس ا ااوي ( )2001بعنا ا اوان :مقي ا اااس ه ا ااالينجر ف ا ااي اإلدارة التعليمي ا ااة،
الخصائص السيكومترية للصيغة العربية المطبقة بالمدارس الثانوية لدولة البحرين .
قام الباحث بتعريب مقياس هالينجر للسلوك اإلداري والتعليمي لمدير المدرسة عن
طريق تطبيقه على عينة من معلمات ومعلمي المرحلة الثانوية بالبحرين ،وتضمن المقياس على
إحدى عشر محو ار إداريا تربويا ،وتوصل الباحث إلى أن الصيغة العربية لمقياس هالينجر
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للسلوك اإلداري التربوي لمدير المدرسة يتمتع بخصائص سيكومترية تمكن من استخدام المقياس
كأداة للتقويم ،واالستفادة منه في تشخيص مكامن القوة والضعف في ممارسات القيادة التعليمية
في البيئة العربية.
2. Owens (2015): Principal and teacher perceptions of instructional
leadership and organizational health in secondary schools
هدفت هذه الدراسة إلى قياس سلوك القيادة التعليمية في المدارس الثانوية من وجهتي
نظر المديرين والمعلمين ،كما هدفت إلى الكشف عن وجود فروق واضحة بين وجهة نظر
المعلمين تجاه ممارسات القيادة التعليمية للمديرين ،ووجهة نظر المديرين تجاه هذه السلوكيات
عمدت هذه الدراسة إلى استخدام المنهج الكمي ،وقامت بالتطبيق في مدارس ( Park Hill
 )Schoolحيث شملت العينة جميع المعلمين والمدرسين للصفوف من السادس وحتى الثاني
عشر لمن تم تعيينهم في إبريل  ،2011وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك فروق واضحة بين
وجهة نظر كل من المديرين والمعلمين تجاه سلوك القيادة التعليمية لمديري هذه المدارس.
3. Al Hosni (2015): Principal instructional leadership practices and
their relationship to teacher’s instructional practices in Sharjah
School.
هدفت هذه

الدراسة إلى وصف ممارسات القيادة التعليمية ،وتحديد أهم ممارسات

المعلمين التعليمية ،وأقلها أهمية ،والتحقق فيما إذا كانت هناك عالقة بين ممارسات المديرين
التعليمية ،وممارسات المعلمين داخل فصولهم .اتبعت الدراسة المنهج الكمي ،حيث استهدفت
 24مدرسة في الشارقة عشوائيا .وخلصت الدراسة إلى أن مديري مدارس الشارقة مهتمون
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بممارسة مهام معينة من القيادة التعليمية أكثر من غيرها ،فوجدت الباحثة أن اهتمامهم أكثر
بصياغة أهداف المدرسة ،وتوفير حوافز للتعلم ،وتقييم العملية التعليمية ،بينما أظهر المديرون
اهتماما أقل باندماجهم مع المعلمين والطالب يوميا ،وحماية الوقت المخصص للتدريس ،وتوفير
حوافز لمعلميهم .وكذلك وجدت هذه الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين ممارسات القيادة
التعليمية لمديري المدارس ،وممارسات المعلمين التعليمية داخل فصولهم ،أي عندما يهتم مدير
المدرسة بممارسات تعليمية معينة ،فإن المعلم سيعطي المزيد من االهتمام لتلك الممارسات
التعليمية .وكانت هذه العالقات أقوى في المجاالت اآلتية  :متابعة التقدم التحصيلي للطالب ،
و توفير الحوافز للمعلمين ،وحماية الوقت المخصص للتدريس.
 .4دراسة الغامدي ( )2006بعنوان  :قياس فاعلية أداء مديري مدارس التعليم العام في
المملكة على ضوء مقياس هالينجر في اإلدارة التعليمية من وجهة نظر المعلمين.
هدفت هذه الدراسة إلى مراجعة آراء المعلمين حول استخدام مقياس هالينجر في اإلدارة
التعليمية لقياس فاعلية مدير المدارس من أجل تحقيق األهداف التعليمية في المملكة العربية
السعودية .هذا المقياس بشكله النهائي مكون من  71مفردة تلبي شروط صحة النتائج وثباتها
في  11بعد من مختلف جوانب اإلدارة التعليمية .وهي:صياغة األهداف للمدرسة ،اإلعالن عن
أهداف المدرسة ،واإلشراف وتقييم التعليمات ،وتنسيق المناهج الدراسية ،ومتابعة األداء
األكاديمي للطالب ،والحفاظ على انتظام التدريس ،المتابعة المستمرة للشؤون المدرسية ،وتوفير
الحوافز للمعلمين ،وتشجيع النمو المهني للمعلمين ،وتطوير المعايير األكاديمية للمعلمين،
وتوفير الحوافز للتعليم ،وقد تم تطبيقها على  450مدرس في المدارس الثانوية والمتوسطة
واالبتدائية في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.
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وقد تم تلخيص النتائج على النحو اآلتي :البعد األكثر اهتماما من قبل مديري المدارس
كان هو توفير الحوافز للتعليم ،حيث وجد الباحث أن المديرين يولون اهتماما كبي ار بهذا الجانب،
يليه بعد المحافظة على انتظام التدريس ،وأيضا حصلت أبعاد اإلعالم عن أهداف المدرسة ،
واإلشراف على التدريس وتقويمه ،وتنسيق المنهج على نتائج جيدة .
وكذلك فقد حصلت كل من أبعاد :تطويير المعايير األكاديمية وتعزيزها ،توفير الحوافز
للمعلمين ،ومتابعة نتائج الطلبة ،وصياغة أهداف المدرسة على نسب جيدة ومتقاربة ،أما األبعاد
التي حصلت على األقل متوسطين تنازليا فهما كل من :المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة،
وتشجيع النمو المهني للمعلمين.
في ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بأهمية استخدام مقياس هالينجر في اإلدارة
التعليمية لقياس فاعلية أداء مدير المدرسة من أجل تحقيق أهداف التعليم في المملكة العربية
السعودية ،والعمل على إفساح المجال أمام المعلمين لممارسة عملية تقييم مدير المدرسة،
والعمل على ربط فاعلية أداء مدير المدرسة بدرجة تحصيل طلبة مدرسته .
 .5دراسة رباح ( )2008بعنوان  :دور مديري المدارس الثانوية في غزة في تحسين المناخ
التنظيمي بمدارسهم و سبل تطويره.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في
تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم ،وسبل تطويرها من وجهة نظر المعلمين ،وذلك من خالل
اإلجابة عن أسئلة الدراسة المرتبطة بدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة
لدورهم في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم من وجهة نظر المعلمين ،واذا ما كان هناك فروق
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ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديريهم لدورهم في تحسين
المناخ التنظيمي في مدارسهم تعزى لمتغيرات  :الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة،
المنطقة التعليمية ،وكذلك أجابت عن تساؤل حول سبل تطوير دور مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم ،وقد استخدم الباحث لإلجابة عن هذه
التساؤالت المنهج الوصفي التحليلي مستخدما في ذلك استبانة مكونة من خمسة مجاالت تشمل
دور مديري المدارس تجاه كل من :المعلمين ،الطلبة ،المناهج الدراسية ،األبنية والمرافق،
والتجهيزات المدرسية ،والمجتمع المحلي وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 )1أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في غزة لدورهم في تحسين المناخ التنظيمي
بمدارسهم من وجهة نظر المعلمين كانت جيدة ،بمتوسط حسابي بلغ نسبة لدرجة
الممارسة (.)75.37
 )2ترك ا ازت ممارسا ااات ما ااديري الما اادارس بالترتيا ااب علا ااى :دورها اام باتجا اااه األبنيا ااة والم ارفا ااق
والتجهي ازات المدرسااية ،ثاام تجاااه المعلمااين ،فاتجاااه الطلبااة ،ثاام المناااهج الد ارسااية ،وأخي ا ار
دورهم تجاه المجتمع المحلي.
و قد قدم الباحث عدة توصيات منها :إشراك المعلمين بشكل أكبر في اتخاذ القرار مما
يحفز المعلمين ،ويحسن من المناخ التنظيمي للمدرسة ،وكذلك أوصى بضرورة تعرف المديرين
على احتياجات طلبتهم ،والمشكالت التي تواجههم ،من أجل بيئة مدرسية آمنة ،ومحفزة ،وأيضا
أوصى بتفعيل عالقة المدرسة بمجتمعها المحلي بشكل أكبر بحيث تكون عالقة تفاعلية تكاملية،
تؤدي إلى تحسين المناخ التنظيمي بالمدرسة.

17

6. Joseph Blasé and Jo Blasé (1999): Effective instructional leadership
teachers’ perspectives on how principals promote teaching and
learning in schools.
تناولت هذه الدراسة وجهات نظر  800معلم استجابوا الستبانة مفتوحة األسئلة في
أمريكا توضح ،وتصف ممارسات مديري المدارس التي تعزز التدريس في الفصول الدراسية،
ومدى تأثير هذه الممارسات للمديرين على أدائهم داخل الفصول الدراسية ،وقد كشفت البيانات
عن تأثير محورين أساسين و 11است ارتيجية للقيادة التعليمية الفاعلة في أداء المعلمين
التدريسية ،وهما :التفاعل مع المعلمين لتعزيز التفكير ،والتفاعل معهم لتعزيز النمو المهني،
وقد حددت النتائج 11استراتيجية فاعلة يقوم بها المديرون وتؤثر على هذين المحورين إيجابا
هي :تقديم المقترحات ،تقديم تغذية راجعة ،النمذجة ،تقديم المشورة وتبادل اآلراء ،الثناء ،التأكيد
على دراسة التعليم والتعلم ،دعم جهود التعاون بين المعلمين ،تطوير العالقات التدريبية بين
المعلمين ،دعم إعادة بناء البرنامج التعليمي ،تطبيق مبادئ تعلم الكبار من نمو مهني والتنمية
للجميع ،تنفيذ البحث العلمي لقيادة عملية صنع القرار.
7. Lyons (2015): Principal instructional leadership behavior as
perceived by teachers and principals at New York state recognized
and non-recognized middle schools.
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أكثر مهام القيادة التعليمية ممارسة في والية
نيويورك الواردة في مقياس ) (PIMRSوالذي قام  Hallingerبوضعه عام  ،1983حيث ارتأى
قسم التعليم في والية نيويورك إلى الكشف عن الفجوة القائمة ،ومحاوالت تقليلها في ممارسات
مديري المدارس المعترف بها مقارنة بممارسات مديري المدارس غير المعترف بها.
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استخدم الباحث استبانة طبقها على كل من المعلمين و المديرين في المناطق التي
تتشابه ديموغرافيا مع المدارس المتوسطة التابعة لنيويورك ،شملت الدراسة  174معلما ،و15
مدير مدرسة وذلك في العام  ،2009وقد احتوت الدراسة على سؤال فرعي حول ما إذا كان
هناك اختالف بين وجهات نظر المعلمين والمديرين تجاه ممارسات القيادة التعليمية لدى
المديرين.
استخدم الباحث اإلحصاء الوصفي لتحديد أي هذه الممارسات هي األكثر تطبيقا بصورة
مستمرة م ن قبل مديري المدارس المستهدفة ،وقد خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن :مديري
المدارس أروا أنهم يطبقون من  3إلى  4من المهام المحددة بصورة دائمة ،جاءت وجهة نظر
المعلمين أن المديرين يطبقون مهمة واحدة فقط ،وكذلك أظهرت النتائج أن مديري المدارس
المعترف بها ينتهجون السلوك القيادي وفق ( )PlMRSبصورة أكبر من المديرين الذين ينتمون
للمدارس غير المعترف بها.
’8. Al-kiyumi, Al-Mahdy (2015): Teachers’ perceptions of principals
instructional leadership in Omani schools.
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن وجهات نظر المعلمين في مدارس سلطنة عمان
تجاه ممارسات القيادات التربوية في مدارسهم ،وكذلك التعرف إلى ما إذا كان هناك تأثير للنوع
على وجهات النظر هذه ،تم استخدام مقياس هالينجر للقيادة التعليمية ( )PIMRSحيث غطت
االستبانة  368معلما في مدارس سلطنة عمان ،وقد خلصت النتائج إلى أن البعد األقل مستوى
ممارسة لدى هؤالء المديرين هو :إدارة البرنامج التربوي ،في حين حصل بعد تحديد األهداف
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للمدرسة على أعلى مستوى ،وقد أظهرت الدراسة كذلك أن هناك تأثي ار واضحا للنوع في البعد
األول تحديد أهداف المدرسة ،حيث حققت المديرات اإلناث مستوى أعلى من الممارسة .
 .9دراسة النعيمي ( (2013بعنوان:القيادة االستراتيجية و التعليمية لدى مديري مدينة العين
وفق النموذج المدرسي الجديد.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أدوار مدير المدرسة وفق النموذج المدرسي الجديد
الذي يطبقه مجلس أبوظبي للتعليم ،وعلى مدى تحقيق هذه األدوار في الواقع الميداني ،وتحديد
ما إذا كانت هناك فجوة بين الواقع والمطلوب في أدوار المدير ،وقد قامت الباحثة بتوزيع استبانة
مكونة من ( )45فقرة ،وموزعة على ستة محاور على عينة مكونة من ( )890فردا موزعين
بين مديرين ومعلمين .وقد أظهرت الدراسة ما يأتي:
اتفاق المديرين والمعلمين على أن هناك تطبيق للمعارف والمهارات ،والكفاءات المهنية
للقيادة االستراتيجية والقيادة التعليمية ،كما تم االتفاق على عدم وجود فجوة بين الواقع والمأمول
من مديري المدارس فيما يتعلق بمعايير القيادة االستراتيجية ،والقيادة التعليمية المحددة وفق
النموذج المدرسي الجديد ،حيث يطبق المديرون هذه المعايير على النحو المطلوب.
10.Firmaningsih-Kolu (2015): The role of the principal’s instructional
leadership at schools in Indonesia.
يعتبر النظام التعليمي في إندونيسيا ممثال بو ازرة التعليم أن أداء القيادة التعليمية في
المدارس عامال مهما في قيادة المدارس بصورة فاعلة ،هذه الدراسة هدفت إلى تحليل مماراسات
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القيادة التعليمية من خالل مفهوم الفاعلية ،وقد صممت هذه الدراسة للكشف عن وجهات نظر
كل من المعلمين ،والمديرين تجاه الممارسات األساسية للقيادة التعليمية للمديرين.
تم اعتماد المنهج النوعي في هذه الدراسة ،كما تم اتباع الطريقة االستقرائية من قبل
الباحثة في عملية جمع البيانات ،وقد تم جمع البيانات من خالل مقابلة ثالثة مديرين وثالثة
معلمين من ثالث مدارس مختلفة في إندونيسيا.
توصلت الدراسة إلى أن معظم المديرين والمعلمين يدعمون قرار النظام التعليمي في
إندونيسيا حول القيادة التعليمية ،وكخالصة وجدت الدارسة أن القيادة التعليمية لدى المديرين
تطبق بفاعلية أكبر عند صياغة أهداف المدرسة من قبل القيادة التعليمية بصورة سليمة
وواضحة ،وكذلك عندما يكون هناك اتساق وتعاون واضح بين المديرين والمعلمين والطالب
وبقية أعضاء مجتمع التعلم.
 .11دراسة العمرات ( )2010بعنوان:درجة فاعلية أداء مديري المدارس في مديرية تربية
البتراء من وجهة نظر المعلمين فيها.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة فاعلية أداء مديري المدارس في مديرية تربياة
البتاراء فااي األردن ماان وجهااة نظاار المعلمااين فيهاا ،ولتحقيااق هاادف الد ارسااة تاام تطااوير أداة مكونااة
ما اان ( )50فق ا ارة موزعا ااة علا ااى سا ااتة مجا اااالت وها ااي :توظيا ااف التكنولوجيا ااا ،والمنا اااخ المدرسا ااي،
والتخطيط ،واالختبارات المدرسية  ،والتحصيل الدراسي ،والقيادة .كما تام التأكاد مان صادق األداة
وثباتها حيث طبقت علاى عيناة عشاوائية مكوناة مان ( )236معلماا ومعلماة مان معلماي المادارس

21

الحكوميااة فااي تربيااة البت اراء ،وقااد تاام تحلياال البيانااات المجمعااة باسااتخراج المتوسااطات الحسااابية،
واالنحرافات المعيارية  ،وتحليل التباين ،واختبار توكي للمقارنات البعدية.
وقد أظهرت النتائج أن درجة فاعلية أداء مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين
كانت عالية بوجه عام ،كما أشارت النتائج إلى أن درجة فاعلية مجال توظيف التكنولوجيا،
والمناخ المدرسي ،والتخطيط كانت كبيرة في حين أن درجة فاعلية األداء في مجاالت:
االختبارات المدرسية ،والتحصيل الدراسي ،والقيادة كانت متوسطة ،وأظهرت النتائج كذلك عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات المستقلة على جميع مجاالت الدراسة عدا
متغير الخبرة على مستوى مجال االختبارات المدرسية ،حيث جاءت الفروق لصالح ذوي الخبرة
أقل من  5سنوات ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتفاعل النوع االجتماعي مع المؤهل
العلمي في مجال التحصيل الدراسي ،وجاءت الفروق لصالح الذكور من حملة دبلوم فأكثر،
ومجاالت :توظيف التكنولوجيا ،والمناخ المدرسي ،واالختبارات المدرسية ،وكان ذلك لصالح
اإلناث من حملة البكالوريس فأقل.
 .12دراسة  )2010( Dhueyبعنوان :مدى أهمية مديري المدارس في تحسين التحصيل
الدراسي للطالب.
ترى هذه الدراسة أن المديرين كقادة للمدارس يمكن أن يؤثروا في التحصيل الدراسي
للطالب بطرق مختلفة مثل :توظيف وانهاء خدمات المعلمين ،مراقبة البرنامج التعليمي ،الحفاظ
على انضباط الطالب ،وأمور أخرى عديدة ،وقد تم في هذه الدراسة قياس تأثير المديرين في
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تحصيل الطالب الدراسي في الرياضيات والقراءة في الصفوف  4و ،7وقد تم استخدام تنقل
المديرين بين المدارس لتوضيح هذا التأثير.
خلصت هذه الدراسة إلى أن تقدما في االنحراف المعياري ظهر في تطوير نوعية
المديرين يؤثر في زيادة التحصيل الدراسي للطالب بنسبة ( )0.02في كل من الرياضيات
والقراءة ،كما تم التوصل إلى أن هناك عالقة في غاية األهمية بين ممارسات المدير وأداء
المدرسة ،حيث أن مدير المدرسة الجيد ممكن أن يزيد التحصيل الدراسي للطالب أكثر
من( ،)0.17وأخي ار تم التوصل إلى أن خبرة المدير لم يكن لها تأثير كبير في أداء الطالب.
وقد أوصت هذه الدراسة بأهمية تحديد المديرين األكثر فاعلية ،وتوزيعهم على النحو
األمثل بين المدارس مما يمكن أن يحدث تأثي ار إيجابيا على التحصيل الدراسي للطالب.
التعقيب على الدراسات:
من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية ،ستقوم الباحثة بتسليط
الضوء على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة المتعلقة بممارسات مديري المدارس
للسلوك القيادي التعليمي ،وبيان أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة،
من حيث  :األهداف ،منهج الدراسة ،مجتمع وعينة الدراسة ،أداة الدراسة ،الدول التي تم تطبيق
الدراسة فيها ،وأهم النتائج التي توصلت إليها ،باإلضافة إلى بيان أوجه االستفادة من الدراسات
السابقة ،وكذلك أهم ما تتميز به الدراسة الحالية.
فقد اختلفت الدراسات حول أكثر وأقل ممارسات القيادة التعليمية التي يطبقها مديرو
المدارس ،فبعض الدراسات بينت أن متابعة التحصيل الدراسي للطالب هو البعد األكثر ممارسة
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كما أظهرت دراسة  ،)2015( Al Hosaniبينما رأت دراسة الغامدي ( )2006أن توفير حوافز
التعليم هو البعد األكثر ممارسة عند المديرين ،وأظهرت دراسة رباح ( )2008والعمرات
( )2010أن بعد المناخ المدرسي هو البعد األكثر تأدية من قبل مديري المدارس،أما دراسةAl-
 )2015( Al-kiyumi،Mahdyفقد بينت أن البعد األقل ممارسة من قبل مديري المدارس هو
بعد إدارة البرنامج التربوي ،في حين أظهرت الدراسة الحالية أن البعد القيادي األكثر ممارسة من
قبل المديرين هو بعد صياغة أهداف المدرسة في حين أن بعد المتابعة المستمرة لشؤون
المدرسة كان هو البعد األقل ممارسة.
وكذلك اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في األهداف المحددة فمن خالل
استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بممارسات القيادة التعليمية لدى مديري المدارس يتضح
تعدد أهداف الدراسات وذلك تبعا لطبيعة المشكلة التي هدفت كل دراسة إلى معالجتها ،فبعض
الدراسات هدفت إلى إيجاد صيغة معربة لمقياس اإلدارة التعليمية ( )PIMRSمثل دراسة
الموسوي ( ،)2001ودراسات أخرى هدفت إلى تقييم فاعلية هذه األداة إذا طبقت في المناخ
العربي كما في دراسة الغامدي ( ،)2006وكثير من الدراسات هدفت إلى إيجاد عالقة بين
ممارسات القيادة التعليمية وأبعاد أخرى تدور في المؤسسات التعليمية مثل دراسة رباح ()2008
التي ربطت بين هذه الممارسات وتأثيرها على المناخ التنظيمي في المدرسة ،ودراسة Joseph
 )1999( Blase and Jo Blaséو )2015( Al Hosaniحول عالقة هذه األبعاد وتأثيرها
على ممارسات المعلمين داخل فصولهم  ،بينما سعت الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع
ممارسات القيادة التعليمية لدى المديرين ،وكذلك سعت للتعرف إلى تأثير النوع على هذه
الممارسات.
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أظهرت نتائج الدراسات أن هناك تأثي ار واضحا للنوع في ممارسات القيادة التعليمية
لمديري المدارس كما ظهر في دراسة  ،)2015( Al-Mahdy Al-kiyumiوقد اتفقت نتائج
الدراسة الحالية في جانب تأثير النوع على ممارسات القيادة التعليمية للمديرين ،فقد أظهرت أن
الذكور تزيد ممارساتهم عن اإلناث في عشرة أبعاد من أبعاد القيادة التعليمية المحددة في
الدراسة.
هذا وقد اتفقت الدراسة الحالة في أهدافها المتعلقة بالكشف عن مدى ممارسة مديري
المدارس ألبعاد القيادة التعليمية حيث جاءت دراسة  )2010( Lyonsوالعمرات ( )2010و Al
 )2015( Hosaniمتفقة تماما ،كذلك اتفقت الدراسة الحالية مع دراسةAl-،Al-Mahdy
 )2015( kiyumiفي الكشف عن تأثير النوع في الممارسات القيادية لمديري ومديرات
المدارس.
اتفقت الدراسة الحالية كذلك مع معظم الدراسات السابقة العربية واألجنبية في استخدامها
المنهج الكمي ،ويعود ذلك لمناسبة هذه الطريقة من البحث والهدف الذي بنيت عليه الدراسات،
في حين اختلفت هذه الدراسة من حيث المنهج مع دراسة  )2015( Firmaningsih-Koluفقد
استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي حيث كانت دراسة مقارنة ،وكذلك اختلفت الدراسة الحالية
مع دراسة  )2010( Joseph Blase and Jo Blaséحيث استخدمت هذه الدراسة طريقة
 )1934( Mead – )1969( The Blumerوالتي هي عبارة عن طريقة لدراسة التفاعل
البشري مع محتواهم االجتماعي.
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استخدمت الدراسة الحالية االستبانة كطريقة لجمع بيانات عينة الدراسة ،وفي هذا توافق
مع معظم الدراسات السابقة العربية واألجنبية ،جميع هذه الدراسات استخدمت االستبانة كأداة
للدراسة ما عدا دراسة  )2015( Firmaningsih-Koluالتي استخدمت أداة المقابلة لجمع
البيانات .
اشتركت الد ارساة الحالياة فاي اختياار مجتماع وعيناة الد ارساة مان المعلماين ماع العدياد مان
الد ارس ااات الس ااابقة مث اال د ارس ااة  ،)2015( Owensود ارس ااة الغام اادي ( ،)2006ود ارس ااة رب اااح
( )2008ود ارساة  ،)2015( Al-Mahdy Al-kiyumiوبالمقاباال اختلفاات الد ارسااة الحاليااة مااع
عا اادد ما اان الد ارسا ااات السا ااابقة فا ااي اختيا ااار مجتما ااع وعينا ااة الد ارسا ااة حيا ااث أخا ااذت د ارسا ااةLyons
( )2010عينت ا ااه م ا اان الم ا ااديرين والمعلم ا ااين وك ا ااذا فعل ا اات د ارس ا ااة ك ا اال م ا اان :النعيم ا ااي ()2013
و. )2015( Firmaningsih-Kolu
ركزت الباحثة في اختيار الدراسات التي تناولت موضوع ممارسات القيادة التعليمية لدى
مديري المدارس أن تكون من دول عديدة فدراسةالموسوي ( )2001تم تطبيقها في مملكة
البحرين ،ودراسة الغامدي ( )2006في المملكة العربية السعودية ،ودراسة Al-،Al-Mahdy
 )2015( kiyumiفي سلطنة عمان ،ودراسة

العمرات ( )2010في المملكة األردنية

الهاشمية ،ودراسة رباح ( )2008تم تطبيقها في غزة ،ودراسة Firmaningsih-Kolu
( )2015طبقت في إندونيسيا ،ودراسة  )2015( Owensودراسة  )2010( Lyonsودراسة
 )2010( Dhueyتم تطبيقها في أمريكا ،أما الدراسات التي طبقت في دولة اإلمارات العربية
المتحدة فهي دراسة  )2015(Al Hosaniحيث طبقت في إمارة الشارقة ،ودراسة النعيمي
( )2013في مدينة العين.
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* أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
يمكن القول أن الدراسة الحالية استفادت من الدراسات السابقة في المجاالت اآلتية:
 .1اختيار عينة الدراسة.
 .2تدعيم اإلطار النظري للدراسة واعداده واثرائه.
 .3اختيار منهج الدراسة وهو المنهج الكمي.
 .4تحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة.
* أوجه التميز للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 .1تتميز الدراسة الحالية بأنهاا تناولات ممارساات القياادة التعليمياة لادى ماديري المادارس فاي
إم ااارة أبا ااوظبي حيا ااث ت اام تطبيقها ااا فا ااي دول ااة اإلما ااارات العربيا ااة المتح اادة ،وتمي ا ازت عااان
الد ارسااات التااي طبقاات فااي اإلمااارات مثاال د ارسااة  )2015( AlHosaniود ارسااة النعيمااي
( )2013في استخدامها لمقياس هالينجر في اإلدارة التعليمية.
 .2ستقدم الدراسة الحالية بعض التوصيات التي قد تسهم في تطوير ممارسات القيادة
التعليمية لدى مديري المدارس في مدارس مجلس أبو ظبي للتعليم تحديدا.

ثانيا :اإلطار النظري
في العقود األخيرة من القرن الماضي ،وتحديدا نهاية السبعينيات ،وبداية الثمانينيات
أجريت العديد من الدراسات واألبحاث التي ربطت فاعلية قيادة مدير المدرسة ،والعديد من
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المنتجات في المدرسة ،من مثل تحصيل الطالب ،واألداء التعليمي للمعلمين داخل الفصول
الدراسية ،وثبات وقوة البرنامج التعليمي المتبع في مدارسهم ،وقد أشارت أدبيات المدرسة الفعالة
إلى أن الفرق األساسي بين المدير األكثر فعالية ،والمدير األقل فعالية هو إظهار سلوك تعليمي
يقوم به المدير ،بمعنى آخر إن المديرين األكثر فعالية هم الذين يمارسون سلوكيات القيادة
التعليمية (.)Instructional Leadership
وقد ربطت األبحاث التي أجريت في مجال القيادة التعليمية وفق )2003( Hallinger
بين سلوكيات المدير كقائد تعليمي ،وتأثيره في العمليات التي تدور في المدارس فقد أظهرت هذه
األبحاث مجموعة من التأثيرات منها:
 القيادة التعليمية للمدير تؤثر بطريقة غير مباشرة على فاعلية المدرسة ،وتطورالتحصيل الدراسي للطالب ،من خالل السلوكيات واإلجراءات التي يتخذها وتؤثر بما يدور في
داخل المدرسة والصفوف الدراسية.
 القيادة التعليمية تؤثر على نوعية مخرجات المدرسة ،وذلك من خالل البناء التنظيميلها.
 وقد وجدت القليل من الدراسات أن سلوكيات المدير كمشرف مقيم في المدرسة لهاتأثير في فاعلية أداء المعلمين ،والتحصيل الدراسي للطالب.
هذا وقد برزت اتجاهات جديدة في اإلدارة المدرسية تمحورت في العناية بكل المجاالت
ذات الصلة بالعملية التربوية ،فبرزت اإلدارة كمهارة في القيادة والعالقات اإلنسانية ،وتنظيم
العمل الجماعي ،وتهيئة الظروف المالئمة للعمل ،فمدير المدرسة يجب أن يكون في وضع
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يمكنه من تعزيز التعليم المستمر للطلبة ،وعليه أن يعمل على تطوير المعلمين مهنيا ،حيث
أنهم هم المسؤولون عن تعليم الطالب بصورة مباشرة.
ولهااذا عنياات الكثياار ماان الد ارسااات واألبحاااث بالحااديث عاان ماادارس المسااتقبل ،والشااكل
الاذي ساايكون عليااه مادير المدرسااة العاماال فااي هاذه الماادارس ،وظهاار توجاه كبياار العتبااار الماادير
قائاادا تعليميااا يمتلااك المهااارات والكفايااات والقاادرات لقيااادة تلااك الماادارس فااي شااكلها النهااائي الااذي
يتمثل بالتعليم المستمر لكل من الطلبة والمعلمين ،وحسن تنظيم البرامج الداخلية عادا عان تاوفير
بيئة مالئمة تخدم هذا التعليم والبرامج المنظمة.
ومن خالل دراسات  )1999 ،1996( Hallinger & Heckتم التوصل إلى أن
القيادة التعليمية هي محل اهتمام كبير ،حيث كانت األبحاث حول القيادة التعليمية واسعة
وعالمية ،وقد تم تقديم مساهمات هامة في هذا المجال من قبل الباحثين في أمريكا الشمالية
وأوروبا وآسيا ،وقد الحظ الباحثان مجموعة من األسئلة حول الكيفية التي يحقق بها القادة التقدم
في المدرسة ظلت دون إجابات حتى وقت الحق.
فالقيادة التعليمية الفاعلة لها أهمية كبيرة لتحقيق النجاح للمدرسة ،وقد تم اعتماد الكثير
من البرامج عبر العالم لتدريب القيادات التعليمية في المدارس على تحقيق هذا النجاح ،وبالتالي
تحقيق النجاح للمؤسسة التعليمية المتمثلة بالمدرسة .)2005( Hallinger
بعد مراجعة نتائج األبحاث حول القيادة التعليمية ،توصل )2011( Hallingerإلى أنه
قد تم تحقيق تقدما في إيجاد نموذجا من خالله نستطيع أن نحدد المهام التي يقوم بها القائد
التعليمي المتمثل بمدير المدرسة ،والتي لها تأثير على عملية التعلم ،وقد توصل كذلك أن
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المدير بصفته قائدا تعليميا عليه أن يمتلك الكفاءات ،والخبرات ،والرؤى التي يستطيع من
خاللها تحقيق النجاح المرجو للمدرسة بالتعاون مع بقية أعضاء مجتمع التعلم ،فالتأثير هنا
يكون متبادال ،وذلك لضمان نشر رؤية وأهداف المدرسة ،وضمان تحقيقها من خالل تعاون
جميع األفراد.
اعتمدت الدراسة الحالية على مقياس  Hallingerالمعروف عالميا ب (،)PIMRS
وكذلك على الصيغة المعربة ألبعاد القيادة التعليمية لنفس المقياس ،والتي قام بإعدادها الدكتور
نعمان الموسوي في دراسته التي

تحمل عنوان ( :مقياس هالينجر في اإلدارة التعليمية،

الخصائص السيكومترية للصيغة العربية المطبقة بالمدارس الثانوية لدولة البحرين ) عام
 ،2001والمنشورة في المجلة التربوية التابعة لجامعة الكويت ،وما تلته من دراسات ،حيث
توصل فيها الباحث إلى أن الصيغة العربية لمقياس هالينجر للسلوك اإلداري التربوي لمدير
المدرسة يتمتع بخصائص سيكومترية تمكن من استخدام المقياس كأداة للتقويم ،واالستفادة منه
في تشخيص مكامن القوة والضعف في ممارسات القيادة التعليمية في البيئة العربية ،والتي تقع
في األبعاد اآلتية:
البعد األول :صياغة أهداف المدرسة
إن صياغة أهداف المدرسة تعد الوظيفة األساسية لمدير المدرسة سواء أكانت صياغتها
بطريقة تشاركية أو فردية ،فالتأكد من وضع أهداف المدرسة وصياغتها بطريقة واضحة وقابلة
للتحقق وضمان عملها على تطور أداء الطلبة هي المهمة األساسية لهذا البعد ،فالصياغة
الدقيقة لألهداف تعطي انطباعا حقيقيا بوجود رؤية منظمة تأخذ أعضاء مجتمع التعلم نحو
تطور أكبر في األداء.
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ية و ٍ
وهذا يقودنا بطبيعة الحال إلى مفهوم يقع بين جد ٍ
حداثة وفقا للبدري ( )2001أال
وهو اإلدارة باألهداف والذي التقى في عدة نقاط مع رأي  Hallingerفي هذا المجال ،فاألهداف
التربوية التي يضعها مدير المدرسة يجب أن تكون  :بعيدة المدى  ،التركيز في هذه األهداف
يكون على النتائج ال الفعاليات والواجبات ،توضيح األهداف لجميع المعلمين ،وضع نظام
متابعة وتقويم لهذه األهداف من خالله يتم التعرف على مدى التقدم ،وتحسين مستوى األداء
واالستفادة من نتائج هذه التجارب والممارسات أي من خالل التغذية الراجعة.
البعد الثاني :اإلعالم عن أهداف المدرسة
تأتي هذه المرحلة بعد صياغة األهداف أو خاللها ،ويتولى فيها المدير مهمة مناقشة
هذه األهداف ،وبالتالي ضمان تنفيذها من جميع أعضاء مجتمع التعلم ،حتى تصبح هذه
األهداف جزءا من ممارساتهم اليومية ،وكذلك يحرص المدير على التأكد من ربط أهداف
المدرسة مع كل ما يدور في المدرسة من عمليات ،بما فيها عملية التدريس ،فاألهداف بعيدة
المدى يجب أن تترجم أهدافا صغيرة تطبق داخل الفصول الدراسية مما يضمن للمدير كقائد
تعليمي تمام تنفيذ أهداف مدرسته ،وهنا يقع التحدي في القدرة على توصيل هذه األهداف مما
يضمن توحد اتجاهات جميع العاملين والطلبة ،مع وجوب مالحظة أن هناك الكثير من
المعلمين يعرفون النص للهدف والرؤية لكنهم ال يمتلكون القدرة على ربطها فيما ينفذونه من
عمليات.
وينظر  Hallingerلهذا البعد على أنه يركز على الطرق التي من خاللها يمكن لمدير
المدرسة أن يوصل هذه األهداف للمعلمين ،وأولياء األمور ،والطلبة ،لذا على مدير المدرسة أن
يتأكد من أن أهدافه التي وضعها مفهومة وواضحة للجميع من خالل المناقشة والمراجعة الدورية
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لها خالل العام الدراسي ،وخصوصا على مستوى سياق مفهوم التعليم ،والمناهج الدراسية،
ارت الميزانية.
وقر ا
البعد الثالي :اإلشراف على التدريس وتقويمه
يقع بعد اإلشراف على التدريس وتقويمه ضمن إدارة البرنامج التربوي ،فهذا البعد يحدد
أهمية انخراط مدير المدرسة بالعملية التعليمية ،وذلك عن طريق اإلشراف والمتابعة المستمرة،
وتقييم العملية التعليمية الحاصلة في المدرسة ،وتقييم التحصيل الدراسي للطالب ،مما يستوجب
على مدير المدرسة أن يمتلك الخبرة والقدرة على التعليم والتعلم لمراقبة وضمان تقدم المدرسة
وتطورها.
اتجهت الد ارسات الحديثة إلى ربط الدور الذي يؤديه مدير المدرسة كقائد تربوي مع
دوره في جانب اإلشراف التربوي ،فالكثير من الباحثين يرون أنه ال يمكن الفصل بين القائد
التعليمي في المدرسة ممثال بالمدير ،وبين عملية اإلشراف التربوي.
وعليه فإن هناك سلوكيات يمارسها مدير المدرسة كقائد تعليمي يكون لها أثر إيجابي
في تحقيق إشراف تربوي فعال ،فمدير المدرسة ال يتوقف عن زيارة الفصول الدراسية ،ويتحقق
من التوافق بين األهداف التدريسية وأهداف المدرسة العامة ،كما أنه يعطي مالحظاته تبعا
لقيام المعلم بتنفيذ المعايير األكاديمية ،وكذا يقوم المدير بعد كل زيارة رسمية بوضع نقاط حول
جوانب القوة والضعف فيما تم مالحظته داخل الفصل الدراسي ،ويعمد على مناقشة المعلم في
هذه النقاط ،باإلضافة إلى اقتراحه الستراتيجيات تعليمية ،وارفاد المعلم بها من خالل وورش
عمل ودورات تدريبية.
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البعد الرابع :تنسيق المنهج
إن هذا البعد جزء من إدارة البرنامج التربوي الذي يستوجب من مدير المدرسة ليصبح
كما عبرت عنه بعض الدراسات بمصطلح ( )hip-deepفي البرنامج التربوي ،أي االستغراق
الكامل ،والمناهج الدراسية نواة أي برنامج تعليمي ناجح ،و"القيادة التعليمية الواعية لمدير
المدرسة هي أساس أية برامج فعالة لتطوير المنهاج ،واذا لم يستطع مدير المدرسة  -لسبب
ما -القيام بدور نشيط في التخطيط لبرامج التطوير ،واإلشراف على تنفيذها ،فإن المدرسة سوف
تظل أسيرة المناهج التقليدية ،مما سيؤدي بدوره إلى إشاعة نوع من التخبط في أداء المدرسين
لدورهم داخل غرف الدراسة ،وكذلك إلى نوع من الرفض والثورة وابداء السخط من جانب
الطالب " كاربنتر (.)2001
وعليه فإن هذا يستوجب على المدير أن يكون على وعي تام بعملية التطوير المهني،
وجوهرها األساسي سواء من مقدمات مثل إعداد المعلمين المنتسبين لمدرسته إعدادا تاما ،ألنهم
هم من سيقوم باإلنجاز الفعلي للمناهج ،وتطبيقها داخل فصولهم الدراسية ،فإن مشاركتهم عملية
تنسيق المنهج يعد نوع من التحفيز التعليمي لهم الذي يجعل منهم أداة فاعلة مشاركة في تنفيذ
البرنامج التعليمي المخطط له في مدارسهم ،وكذلك على مدير المدرسة أن يعي أن أي منهج
سيتم تنسيقه ال بد أن يحقق الحاجات التعليمية التي تناسب الطالب ،وربطها بحاجاتهم اليومية،
واشباع رغباتهم التعليمية التي تتأتى من واقعهم الذي ينخرطون به فعليا بصورة يومية ،والذي
في كثير من األحيان يتناقض مع المناهج التقليدية ،وال بد أن تكون هذه المناهج مواكبة
ألحدث نتائج الدراسات واألبحاث ،والتي ال بد من االعتراف أن بها ثورة فكرية هائلة ،فالطالب
لم يعد مستقبال للتعليم ،بل أصبح يمتلك األدوات التي يصل بها إلى أعلى معايير التعلم،
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فاالتجاه السائد في المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم باتت تركز على تعليم الطالب طرق
التفكير وكيفية الحصول على المعلومة عن طريق التعلم الذاتي ،وهناك دراسات حديثة لم تكتف
بهذا األمر بل تدعو إلى بناء مناهج " تدرب طالبها على أن يفكروا في كيفية التفكير بهدف
الوصول إلى أفضل أساليب ومستويات التفكير" كاربنتر (.)2001
البعد الخامس :متابعة تحصيل الطلبة
لقي مجال ربط سلوك القيادة التعليمية لدى مديري المدارس بالتحصيل الدراسي للطالب
الكثير من االهتمام من قبل الباحثين ،والدارسين على مدى عقود عديدة من الزمن عالميا ،حيث
أثبتت النسبة األكبر من هذه الدراسات على وجود عالقة بين أداء مديري المدارس ،والتحصيل
الدراسي للطالب ،وبالمقابل قلت الدراسات التي نفت وجود مثل هذه العالقة.
فمدير المدرسة بوصفه قائدا تعليميا يعد مرجعية أولى لرفد أولياء األمور بمدى تقدم
أبنائهم واستفادتهم من عملية التعليم والتعلم ،فهو المسؤول األول عن مخرجات النظام التعليمي،
ولذا عليه أن يأخذ في اعتباره دائما أثناء وضعه لخططه االستراتيجية استهداف رفع نسبة
التحصيل الدراسي للطالب ،ومعالجة الضعف ،فهو يتعاون مع المعلمين من أجل تحقيق هذا
الهدف ،فممارسته لدوره كمشرف مقيم في المدرسة يستوجب عليه توجيه المعلمين لتوظيف
الوسائل واألنشطة التي من شأنها تذليل المحتوى العلمي أو المنهج ،وتقديم الدعم والمساندة
للمعلمين المحتاجين ،مما يعكس أثره على تسهيل امتالك الطلبة لألهداف والمعايير العليا
المرجوة .
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البعد السادس :المحافظة على انتظام التدريس
يقوم المدير كقائد تعليمي باتخاذ الترتيبات الالزمة لبدء الدراسة في الموعد المحدد،
واعداد خطط العمل في المدرسة ،وتنظيم الجداول ،وتوزيع األعمال وبرامج النشاط على
العاملين ،وتشكيل المجالس واللجان في المدرسة ومتابعة قيامها بمهامها وفق التعليمات وحسب
ماتقتضية حاجة المدرسة.
وفي هذا البعد يرى  Hallingerأن مدير المدرسة يمارس بعض السلوكيات التي من
شأنها الحفاظ على انتظام التدريس ،حيث أنه يؤكد على عدم استدعاء الطلبة إلى اإلدارة مثال
خالل الحصة الدراسية ،ويعمل على عدم إذاعة اإلعالنات العامة أثناء سير الحصة ،عدا عن
إيالئه أهمية كبرى للحفاظ على انتظام الطالب في الدوام المدرسي ،ويقلل بقدر اإلمكان نسبة
التغيب ،ويعالج هذا الجانب لو أصبح األمر ظاهرة ،وكذا يتابع مدير المدرسة القائد ما يدور
داخل جدران الفصل الدراسي ليضمن االستغالل الصحيح للحصص الدراسية في إكساب
الطالب مفاهيم ومهارات جديدة .
البعد السابع :المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة
على مدير المدرسة كقائد تعليمي أن يمتلك القدرة على التدريس وتأدية المهام التدريسية
باقتدار ،فمن وظائف المدير القائد أن يقوم بإشغال بعض حصص المعلمين المتغيبين لحين
حضور البديل ،كما أنه يعد مشاركا في جميع الفعاليات واألنشطة الالصفية أوالمشتركة بين
المواد ،وفي جوانب أخرى من هذا البعد على المدير أن يستغل أي وقت خالل الدوام الدراسي
لمناقشة الطلبة والمعلمين في شؤون المدرسة ذات العالقة بهم.
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البعد الثامن :توفير الحوافز للمعلمين
يكاد يكون تفعيل العملية التعليمية بِرمتها ينطلق من االهتمام بالجانب التحفيزي
للمعلمين ،فالقيادة التعليمية الناجحة في المدارس تهتم بمساعدة وتحفيز اآلخرين ،وتؤكد دائما
على إحداث التغيير المستمر في الغايات والرؤى المشتركة لهم ،فعملية التحفيز تمر حتما
بالعالقات التي تسود المؤسسة وهنا يجب الحديث عن القيادة والعالقات اإلشرافية ،فالقيادة من
العوامل المؤثرة في التحفيز وذات أهمية لدى األفراد وتكمن أهميتها في تلبية الحاجات اليومية
للعمال من خالل االتصال وتلطيف الجو االجتماعي من خالل العالقات اإلنسانية المتميزة
بالديناميكية في التعامل ،وضمان حد من التنسيق بين كل الوظائف والمستويات التنظيمية
وتدعيم المشاركة العمالية في كل المجاالت ،وتشجيع روح التعاون بقصد تحقيق أهداف
المؤسسة واألفراد زواتيني (.)2012
وقد خاضت الدراسات كثي ار في أنواع التحفيز األكثر فاعلية في بعث طاقات المعلمين
تجاه تحقيق األهداف المنشودة للمؤسسة التعليمية ،فمنها  :التحفيز المادي والتحفيز المعنوي،
عرف بربر ( )1997التحفيز المعنوي على أنه " تلك المكونات التي تتكون منها فلسفة التنظيم
وتشكل مع غيرها المناخ العام للمنظمة بحيث تساعد هذه المكونات على توفير اإلشباع الكامل
الحتياجات أفراد التنظيم غير المادية ،ويأتي في مقدمة هذه الحوافز ،فرص الترقية والتقدم في
العمل ،مناخ اإلشراف ،مناخ الجماعة ،صورة المنظمة ،طبيعة العمل ،وفلسفة المنظمة تجاه
أفراد التنظيم".
أما التحفيز المادي فهو الشائع في المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمكتب العين
التعليمي ،ويعود ذلك لمحدودية صالحيات المدير أحيانا في بعض جوانب التحفيز المعنوي
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والذي ظهر جليا في استجابات عينة هذه الدراسة التي نحن في صدد عرضها ،مثال على ذلك:
الترقية وفق جودة أداء المعلمين.
البعد التاسع :تشجيع النمو المهني للمعلمين
يعد المعلم وما يتعلق بنموه مهنيا من أهم مسؤوليات مدير المدرسة ،وهذا ما أكدته
البحوث والدراسات المختلفة ،قديمة كانت أم حديثة ،ولذا فإن الغرض األساسي من برامج
التطور المهني للمعلمين ،والذي يقوم القائد التعليمي في إعداده يجب أن يكون هو تمكين
المعلمين من اكتساب ،وفهم مهارات تدريسية جديدة عن طريق توفير بيئة تعليمية مناسبة في
المدرسة تمكن المعلمين من تطوير استراتيجياتهم التدريسية ،ومهاراتهم المهنية مما ينعكس
إيجابا على أدائهم التعليمي داخل الفصول.
فمدير المدرسة كقائد تعليمي يجب أن يمتلك القدرة ،والكفاءة على تحويل مدرسته من
مجرد مؤسسة أكاديمية إلى مؤسسة للتنمية المهنية يتبادل فيها هو مع جميع العاملين في
المدرسة التعلم ،والخبرات التعليمية والمعرفية ،فالمدير يمثل في هذا المجال القوة المحركة
للتطوير ،ومواكبة التحديث ،فال بد أن يشيع المدير في مدرسته روح التعليم المستمر ،وهذا
حقيقة ال يعد ترفا بل هو من مستلزمات المهنة لو أردنا تطوير مؤسسات تعليمية ناجحة ،وهذا
يستوجب من المدير التخطيط واإلعداد الجيدين ألي برامج تنمية مهنية يسعى لتحقيقها في
مدرسته ،واال سينعكس األمر سلبا وسيقابل بالرفض من قبلهم ،وهذا هو الحال في كثير من
المدارس من خالل خبرة الباحثة ،فحقيقة إن القائد التعليمي الناجح هو الذي يحسن اإلعداد لهذه
البرامج حيث يوفر وقتا مرنا ،ويربط هذه البرامج بواقع العاملين واحتياجاتهم.
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البعد العاشر :تطوير المعايير األكاديمية و تعزيزها
يقوم المدير كقائد تعليمي وفق  Hallingerفي جانب من جوانب هذا البعد بوضع
توقعات عالية ألداء الطلبة ،ويحرص على إعالمهم بذلك ،وقد "دعمت أدبيات البحوث خالل
ربع القرن الماضي باستمرار فكرة أن بناء توقعات عالية للطلبة في المدرسة واحد من المفاتيح
الهامة التي تعمل على تضييق الفجوة بين أداء الطلبة ،وكذلك تعمل على رفع المستوى
التحصيلي لهم بشكل عام" (.The Wallace Foundation )2013
البعد الحادي عشر :توفير حوافز للتعليم
مدير المدرسة هو القائد التربوي الذي يدفع المدرسة بعوامل القوة والحيوية والتقدم،
ويعمل على تطوير أهدافه باستمرار ويبث فيها من عوامل الخلق واالبتكار والتجديد ،بما يضمن
حركتها وتطورها ،ومقابلة التجديدات بمختلف جوانبها ،ويحقق الربط بين المدرسة والبيئة
المحيطة التي يعمل بها القرعان،حراحشة (.)2004
فالمدير القائد يقع على عاتقه تحفيز الطلبة وتوجيههم نحو التعلم ،وذلك بتنمية مواهبهم
ومناقشة احتياجاتهم ،باإلضافة لتحليل نتائج تحصيلهم الدراسي ،وذلك بإبراز جوانب القوة
ومعالجة جوانب الضعف ،ويقوم المدير أيضا بوضع الحوافز التي تكفل بث روح التنافس بين
الطالب من خالل برامج داخلية هادفة ،وهذا تماما ما يراه  ،Hallingerفمدير المدرسة يعمل
على تحفيز الطلبة وذلك بتقدير تميزهم من خالل تكريمهم معنويا وماديا ،ويقوم برعاية جوانب
الموهبة والتميز فيهم ،وهذا يقتضي بالمدير أن يقوم بالتواصل مع أولياء األمور ،ويعمل على
اطالعهم على تحسن مستوى أداء الطلبة.
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الفصل الثالث :منهجية الدراسة
يحتوي هذا الجزء من الدراسة على خطوات قامت بها الباحثة شملت المنهج ،وأداة جمع
البيانات ،وتحديد مجتمع وعينة الدراسة ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات
الدراسة .وفيما يأتي وصف لتلك الخطوات واإلجراءات التي قامت بها الباحثة في الجانب
الميداني لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها.
أوالا :منهج الدراسة
استخدمت الباحثة في هذه الدراسة منهج البحث الكمي ،والذي يعنى بجمع البيانات
العددية ،وذلك للكشف عن مدى فاعلية ممارسات القيادة التعليمية في المدارس الثانوية
الحكومية التابعة لمكتب العين التعليمي وفق مقياس ،Hallingerوتحديد وجهة نظر المعلمين
تجاه هذه الممارسات ،ومنهج البحث الكمي كما يعرف على أنه جمع معلومات وبيانات عن
ظاهرة ما بقصد التعرف على هذه الظاهرة ،وبالتالي يتم رصد الواقع الحالي ،بالتعرف على
جوانب القوة والضعف فيه للتعرف إلى مدى الحاجة إلحداث تغييرات فيه .
منهج الدراسة هذا يساعد في اإلجابة على أسئلة الدراسة ،حيث كان السؤال األول حول
مدى ممارسة مديري المدارس الثانوية التابعة لمكتب العين التعليمي لمهارات القيادة التعليمية
من وجهة نظر المعلمين ،والسؤال الثاني الذي يختص حول ما إذا كان هناك تأثير لمتغير النوع
في ممارسات القيادة التعليمية لدى مديري المدارس الثانوية التابعة لمكتب العين التعليمي .
ثانيا  :أداة الدراسة
استخدمت الباحثة الصيغة المعربة لمقياس هالينجر للسلوك اإلداري ،والتعليمي
لمدير المدرسة ( ،)PIMRSوهو يعد من أشهر األدوات التقويمية في مجال القيادة التعليمية،
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يقيس سلوكيات مدير المدرسة ،ويعبر عما هو متوقع منه ،ويمكن مالحظته وقياسه،والذي
وضعه العالم األمريكي فيليب هالينجر ،حيث تضمن المقياس في صورته النهائية  71فقرة تركز
هذه الفقرات كما يشير لها  Hallingerعلى أنها الوصف الصريح لمجموع السلوكيات المرتبطة
بالمهمات اإلدارية المراد قياسها ،وتعبر بصورة مباشرة عما هو متوقع من المدير ،وما ينبغي
مالحظته ،وتم استخالص الفقرات من واقع تحليل العاملين في مجال القيادة التعليمية ،وبما
يتناغم مع نتائج الدراسة ذات الصلة بهذا الموضوع (الغامدي ،)2006 ،ويستجاب لهذه الفقرات
وفق مقياس ليكرت ذي التدريج الخماسي بحيث تعكس االستجابة مدى ممارسة مديري المدارس
للسلوك المبين في الفقرة ويبدأ التدريج " غير موافق بشدة " والتي تساوي  1يليه " غير موافق "
وتساوي  2ثم " محايد " وتساوي  3ثم " موافق " و تساوي  4و" موافق بشدة " ويمثلها الرقم
 ،5وتغطي هذه األداة إحدى عشرة مهمة مختلفة في القيادة التعليمية موضحة في الجدول
اآلتي :
جدول  :1توزيع فقرات االستبانة
فقرات االستبانة

ممارسات القيادة التعليمية
صياغة أهداف المدرسة

6-1

اإلعالم عن أهداف المدرسة

12-7

اإلشراف على التدريس و تقويمه

23-13

تنسيق المناهج

30-24

متابعة تحصيل التالميذ

38-31
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فقرات االستبانة

ممارسات القيادة التعليمية
المحافظة على انتظام التدريس

43-39

المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة

48-44

توفير الحوافز للمعلمين

52-49

تشجيع النمو المهني للمعلمين

62-53

تطوير المعايير األكاديمية للمعلمين

67 -63

توفير حوافز للتعلم

71-68

ثالث ا :الصدق والثبات لإلداة
تم التأكد من صدق محتوى هذه األداة عند ( )1985،Hallingerحيث أظهرت النتائج
اتفاق بنسبة عالية ما بين المحكمين والباحثين الذين قاموا بتحكيم هذه األداة مقدارها (.)%75
وكذلك تم التحقق من صدق محتوى األداة في دراسة الموسوي ( )2001من خالل
اختيار الفقرات التي نالت نسب اتفاق عالية ( )%80فأكثر بين المحكمين المشهود لهم في
مجال اإلدارة التعليمية ،والذين طلب منهم تقدير مدى مالءمة الفقرات للمهام اإلدارية التي
تقيسها .كما تم التحقق من الصدق البنائي لألداة من واقع االرتباطات بين الدرجات على
المقاييس الفرعية ،والروابط بين األساس النظري للمقاييس الفرعية والنتائج العملية.
تم التحقق من ثبات هذه االستبانة حسب ( )1985 ،Hallingerمن خالل معامل ثبات
االتساق الداخلي ،فقد كانت قيمة ألفا .0.05
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كما توافرت داللة الثبات لألداة في دراسة (الموسوي )2001 ،من خالل معامل قيم
ثبات االتساق الداخلي لجميع المقاييس الفرعية ،التي تراوحت بين  0.78و  ، 0.90والتي تم
قياسها بوساطة معادلة كرونباخ – ألفا.
أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بحساب ألفا و كانت قيمتها  0.981والتي
تعتبر قيمة مرتفعة مما يدل على ثبات االستبانة.
جدول  :2معامل الثبات
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

No. of Items

0.981
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رابع ا :مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة الذي تم تطبيق المقياس ضمنه ( )600معلم ومعلمة هو العدد
الكلي للمعلمين والمعلمات في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية التابعة لمكتب العين
التعليمي ،وذلك وفق مركز اإلحصاء التابع ألبوظبي والصادر في العام  ،2015حيث بلغ عدد
المعلمين  208والمعلمات .392
وقد قامت الباحثة باختيار مكتب العين التعليمي ،وذلك لسهولة الوصول إلى هذه
المدارس بما ال يتعارض مع التزامات الباحثة المهنية ،وهذه العينة المختارة يمكنها تمثيل مجتمع
الدراسة العام.
قامت الباحثة بتوزيع ( )300استبانة بما يقدر ب ( )%50من مجتمع الدراسة الكلي،
وبلغ العائد من االستبانات الموزعة على المستجيبين ( )258استبانة ،أي ما يقدر بنسبة
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( )%85من مجموع عينة الدراسة وهي نسبة جيدة ،وهذا هو عدد االستبانات التي استخدمت
بالدراسة حيث كانت النسبة من مجتمع الدراسة ككل ( ،)%43وهي كذلك تمثل نسبة جيدة إذا
ما قورنت ببعض الدراسات.
بلغ عدد المعلمين الذكور في االستبانة ( )155معلم ،وعدد المعلمات اإلناث ()103
معلمة ،تم توزيعهم وفق الجدول الالحق:
جدول  :3عينة الدراسة في االستبانة
مجتمع الدراسة

العدد الكلي

عينة الدراسة

النسبة %

أنثى

392

103

% 26

ذكر

208

155

%75

المجموع

600

258

%43

خامس ا :إجراءات الدراسة
تم توزيع االستبانة بصورتها النهائية على عينة الدراسة وفقا للخطوات واإلجراءات
اآلتية:
حصلت الباحثة على موافقة الدكتور  Philip Hallingerالستخدام مقياس ()PIMRS
لدراستها حيث استجاب الدكتور بالموافقة بإرسال خطاب خطي موقع منه يجيز لها استخدام هذا
المقياس في دراستها ( ملحق رقم . )1
حصلت الباحثة كذلك على خطاب موجه من جامعة اإلمارات العربية المتحدة إلى
مجلس أبوظبي للتعليم ،حيث طلب فيه تسهيل مهمة الباحثة بشأن توزيع االستبانة على
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المعلمين في مختلف المدارس الحكومية الثانوية التابعة للمجلس ،ومن ثم حصلت الباحثة على
موافقة مجلس أبوظبي للتعليم بشأن توزيع االستبانة على المعلمين في مختلف المدارس
الحكومية الثانوية التابعة للمجلس.
عمدت الباحثة إلى توزيع االستبانة (ملحق رقم )2للمشاركين في الدراسة عن طريق
التوزيع المباشر ثم العودة لجمع االستجابات أيضا بصورة مباشرة في اليوم التالي.
سادسا :تحليل البيانات
 -1قامت الباحثة بترميز أسئلة االستبانة ،وبعد ذلك تم إدخال البيانات في الحاسب اآللي.
 -2قامت الباحثة بإجراء التحليل اإلحصائي باستخدام حزمة برنامج ( )SPSSاإلحصائية
للعلوم االجتماعية.
 -3تم استخدام معامل ( )ALPHAلحساب معامل ثبات أداة الدراسة ،وهذه الطريقة تعتمد على
مدى ارتباط كل وحدة أو بند مع األداة ككل.
عمدت الباحثة في معالجة البيانات على الطرق اإلحصائية اآلتية:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :تم ذلك للفقرات الخاصة المتعلقة بمقياس
هالينجر ،وذلك لترتيب آراء عينة الدراسة وفقا إلحدى درجات المقياس الذي اعتمدته الباحثة في
هذه الدراسة لتحديد درجة الموافقة وهي (غير موافق بشدة ،غير موافق ،محايد ،موافق ،موافق
بشدة) ،ثم لتحديد األولويات لعبارات كل محور من المحاور وفقا لمتوسطها.
تم استخدام تحليل مان ويتني لدراسة أثر النوع ،حيث لم تكن استجابات العينة ممثلة
بطريقة اعتدالية.
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سابعا :االعتبارات األخالقية للدراسة
التزمت الباحثة باالعتبارات األخالقية التي يقوم عليها البحث العلمي ،وذلك بداية
بالحصول على الموافقة المسبقة من قبل مجلس أبوظبي للتعليم لتطبيق الدراسة في المدارس
التابعة له ،وراعت كذلك الباحثة الظروف الخاصة بكل مدرسة فلم يتم تطبيق الدراسة في حال
رفض اإلدارة المدرسية ذلك نظ ار ألسباب خاصة مثل إنشغال المعلمين باختبارات الطالب.
وأخي ار التزمت الباحثة بالسرية التامة الستجابات المعلمين ألسئلة الدراسة ،والمصداقية
في رصد استجابات المشاركين من المعلمين في الدراسة.
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة
يتناول هذا الفصل تحليل بيانات الدراسة للوصول إلى النتائج التي تجيب بدورها عن
أسئلة الدراسة وهي:
 .1ما واقع ممارسات القيادة التعليمية لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمكتب
العين التعليمي؟
 .2هل اختلفت ممارسات القيادة التعليمية في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمكتب
العين التعليمي وفقا لمتغير النوع؟
النتا ج المرتبطة بالسؤال األول
ينص السؤال األول على اآلتي :ما واقع ممارسات القيادة التعليمية لدى مديري المدارس
الحكومية الثانوية التابعة لمكتب العين التعليمي من وجهة نظر المعلمين في أبعاد القيادة
التعليمية اآلتية؟ وللوقوف على واقع ممارسات القيادة التعليمية قامت الباحثة بتحليل آراء
المعلمين على األبعاد اإلحدى عشرة ،وفيما يأتي عرض لنتائج تقديرات المعلمين مرتبة تنازليا
من حيث الممارسات األكثر تك ار ار لهؤالء المديرين ،وذلك كما هو مبين في الجدول رقم(:)4
جدول  :4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المقياس مرتبة تنازليا
تسلسل

الترتيب

األبعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد

المتوسط

االنحراف

1

1

صياغة أهداف المدرسة

4.29

.98173

3

2

اإلشراف على التدريس و تقويمه

4.25

.79167

10

3

تطوير المعايير األكاديمية و تعزيزها

4.24

1.00716

2

4

اإلعالم عن أهداف المدرسة

4.24

.84788

46

تسلسل

الترتيب

األبعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد

المتوسط

االنحراف

4

5

تنسيق المنهج

4.24

.88483

11

6

توفير حوافز التعليم

4.20

.84245

6

7

المحافظة على انتظام التدريس

4.17

.78300

5

8

متابعة تحصيل الطلبة

4.14

.77661

9

9

تشجيع النمو المهني للمعلمين

4.10

.79516

8

10

توفير الحوافز للمعلمين

4.03

.96056

7

11

المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة

3.76

1.23804

يتضح من الجدول رقم ( )4أن المتوسطات الحسابية لألبعاد األحد عشر تراوحت ما
بين ( )4.29كحد أعلى للبعد األول وهو صياغة أهداف المدرسة مما يعني أن هناك موافقة
بشدة حول ممارسة المديرين لهذا البعد ،وبالمقابل فإن البعد السابع وهو المتابعة المستمرة
لشؤون المدرسة حصل على المتوسط األدنى من بين هذه األبعاد بما يقدر بمتوسط حسابي
هو ( )3.76وهي درجة متوسطة ،وقد تقاربت متوسطات األبعاد التسعة األخرى حيث ظلت
جميعا بين درجة موافق و موافق بشدة.
وللمزيد من التعمق في تحليل بيانات الدراسة ،تم استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة عن كل فقرة من فقرات األبعاد ،وذلك بناء على
التقديرات التي أدلى بها المعلمون من أفراد عينة الدراسة .وفيما يأتي عرض تفصيلي لنتائج
أبعاد هذه الدراسة ،مرتبة من األكثر ممارسة تنازليا:
البعد األول :صياغة أهداف المدرسة

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد،

فكانت كما هو مبين في الجدول رقم (.)5
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جدول  :5المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد
(صياغة أهداف المدرسة)
الفقرة

التسلسل ترتيب

3

1

يحا اادد ما اادير المدرسا ااة المعلما ااين المسا ااؤولين عا اان تحقيا ااق

1

2

يضع مدير المدرسة أهدافا لرفع مستوى التحصيل الدراسي

2

3

يط ااور م اادير المدرس ااة أه اادافا تعليمي ااة م ااع تحدي ااد مواعي ااد

4

4

يتناااقش ماادير المدرسااة مااع المعلمااين أثناااء وضااع األهااداف

5

5

يفيا ااد ما اادير المدرسا ااة ما اان المعلوما ااات الخاصا ااة بتحصا اايل

6

6

يط ااور م اادير المدرس ااة أه اادافا يس ااتطيع المعلم ااين تحويله ااا

األهداف كل فيما يخصه

للطلبة
تنفيذها

األكاديمية للمدرسة
الطلبة عند وضع األهداف

بسهولة إلى أهداف صفية

المتوسط

االنحراف

4.36

1.36834

4.26

.81350

4.13

.85874

4.10

.93396

4.05

.90038

3.94

.92734

يظهر الجدول رقم( )5أن الفقرة رقم ( " )3يحدد مدير المدرسة المعلمين المسؤولين
عن تحقيق األهداف كل فيما يخصه " قد حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره ()4.36
مما يشير إلى أن هذه الممارسة اتفق المعلمون على أن المديرين يمارسونها بدرجة كبيرة ،فيما
حصلت الفقرة رقم ( " )6يطور مدير المدرسة أهدافا يستطيع المعلمين تحويلها بسهولة إلى
أهداف صفية " على أدنى متوسط حسابي وهو ( ،)3.94حيث تقترب هذه النتيجة من ممارسة
بدرجة متوسطة ،وكذلك يمكن القول أن جميع فقرات هذا البعد أظهرت موافقة أو موافقة بشدة
من قبل المعلمين والمعلمات.
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البعد الثاني  :اإلشراف على التدريس وتقويمه
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد،
فكانت كما هو مبين في الجدول رقم (.)6
جدول  :6المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد
(اإلشراف على التدريس و تقويمه)
التسلسل

ترتيب

الفقرة

المتوسط

االنحراف

21

1

يدون مدير المدرسة نواحي الضعف في

4.30

2.60501

13

2

يقوم مدير المدرسة بزيارات مفاجئة وقصيرة

4.25

.91278

14

3

يؤكد مدير المدرسة على التوافق بين

4.24

.82192

19

4

يحدد مدير المدرسة نقاط الضعف في

4.20

.84503

20

5

في

4.16

.82557

17

6

يقوم مدير المدرسة المعلمين على أساس

4.12

.90934

22

7

18

8

15

9

23

10

16

11

التدريس في سجل تقييم أداء المعلم

للصفوف بشكل منتظم
األهداف التدريسية و أهداف المدرسة

تدريس المعلم عند لقائه بعد الزيارة الصفية
يدون مدير المدرسة نواحي القوة
التدريس في سجل تقييم أداء المعلم

تنفيذهم األهداف األكاديمية
يناقش مدير المدرسة محتوى األنشطة
الصفية مع المعلم عند لقائه بعد الزيارة

4.10

.90261

الصفية

يحدد مدير المدرسة مجاالت القوة في

4.08

.95683

يجتمع مدير المدرسة مع مدرسي المادة

4.08

.94455

يدون مدير المدرسة ممارسات تدريسية

4.02

.88643

يراجع مدير المدرسة أعمال الطلبة أثناء

3.87

1.01644

تدريس المعلم عند لقائه بعد الزيارة الصفية
الواحدة للتأكد من تنفيذهم نفس األهداف

محددة ذات عالقة باألهداف الصفية
تقويم أداء المعلم في الصف
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يتبين من الجدول رقم ( )6أن الفقرة رقم ( " )21يدون مدير المدرسة نواحي الضعف
في التدريس في سجل تقييم أداء المعلم " قد حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره ()4.30
أن المعلمين والمعلمات أبدوا موافقة بشدة على هذه الممارسة ،ويعود ذلك إلى أن مجلس
أبوظبي للتعليم يرفد المديرين بنماذج التقييم ،والتي تحوي في بنودها توضيح كتابة نقاط القوة
والضعف لممارسات المعلمين ،بينما حصلت الفقرة رقم ( ")16يراجع مدير المدرسة أعمال
الطلبة أثناء تقويم أداء المعلم في الصف "على أدنى متوسط حسابي قدره ( )3.87وهذه تقع
ضمن الدرجة المتوسطة للممارسة ،بالعادة يكتفي المدير بمالحظة ممارسات المعلمين في
الحصة الدرسية التي يقوم بتقييمها ،وال يسلط الضوء سوى على التفاعل الصفي اآلني للطالب،
أما بقية فقرات هذا البعد فهي أيضا حصلت على نتائج تقع ضمن الموافقة والموافقة بشدة،
والملفت من بين هذه الفقرات أن المديرين يهتمون أكثر بتدوين نواحي الضعف ،بينما مناقشة
المعلم في جوانب القوة تظهر بصورة أقل.
البعد الثالي :تطوير المعايير األكاديمية و تعزيزها
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد،
فكانت كما هو مبين في الجدول رقم (.)7
جدول  :7المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد
(تطوير المعايير األكاديمية و تعزيزها)

التسلسل

ترتيب

64

1

67

2

المتوسط

االنحراف

الفقرة
يشااجع م اادير المدرس ااة المعلمااين عل ااى ب اادء

4.42

.72515

يا اادعم ما اادير المدرسا ااة المعلما ااين فا ااي تنفيا ااذ

4.09

.99825

الحصة و إنهائها في وقتها المناسب
السياسة األكاديمية للمدرسة

50

يطلااع م اادير المدرس ااة الطلبااة عل ااى م ااا ه ااو

4.06

1.08276

65

3

4.04

.95935

63

4

يضااع ماادير المدرسااة معااايير عاليااة إلتقااان

3.97

.98164

66

5

يطبااق ماادير المدرسااة معااايير الترفيااع التااي

متوقع منهم في جميع المستويات الصفية
الطلبة ألهداف التدريس الهامة

تتطل ا ا ااب بل ا ا ااوا الطال ا ا ااب مس ا ا ااتوى اإلتق ا ا ااان
المطلوب

وفقا للجدول رقم ( )7للبعد الثالث يتضح أن الفقرة رقم (" )64يشجع مدير المدرسة
المعلمين على بدء الحصة و إنهائها في وقتها المناسب "حصلت على أعلى متوسط حسابي
قدره ( )4.42أي أن المعلمين والمعلمات أبدوا استجابة كبيرة لهذه الفقرة  ،وبالمقابل الفقرة رقم
( " )66يطبق مدير المدرسة معايير الترفيع التي تتطلب بلوا الطالب مستوى اإلتقان المطلوب "
حصلت على أدنى متوسط حسابي وهو ( ،)3.97وهذا يعكس حقيقة واقع مفاده أن مدير
المدرسة يفتقد الصالحية للقيام بعملية الترفيع للطلبة ،وليس هذا نظام متبع في مجلس أبوظبي
للتعليم ،في حين توالت بقية فقرات هذا البعد لتقع بين الموافقة والموافقة بشدة .
البعد الرابع :اإلعالم عن أهداف المدرسة

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد،

فكانت كما هو مبين في الجدول رقم (.)8
جدول  :8المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد
(اإلعالم عن أهداف المدرسة)
التسلسل

ترتيب

الفقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارة

9

1

يناقش مدير المدرسة أهاداف المدرساة ماع

8

2

يؤك ا ا ااد م ا ا اادير المدرس ا ا ااة عل ا ا ااى أه ا ا ااداف

11

4

يؤك ا ا ااد م ا ا اادير المدرس ا ا ااة عل ا ا ااى وض ا ا ااوح

المعلمين في االجتماعات الرسمية
المدرسة في لقاءاته الفردية مع المدرسين

المتوسط

االنحراف

4.38

.77101

4.29

.83035

4.14

.91730

51

التسلسل

ترتيب

7

3

12

5

10

6

الفقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارة

المتوسط

االنحراف

األه ااداف األكاديمي ااة ل اادى جمي ااع معلم ااي
المدرسة
يطلااع ماادير المدرسااة أولياااء األمااور علااى
األهداف األكاديمية للمدرسة

يؤكد مدير المدرسة على أهاداف المدرساة
في االجتماعات العامة مع الطلبة
يسترشا ااد ما اادير المدرسا ااة باألها ااداف عنا ااد
اتخاذ القرار بشأن المنهج مع المعلمين

3.99

.96427

3.99

1.0076

3.92

1.0105

يتضح من الجدول رقم ( )8أن الفقرة رقم ( " )9يناقش مدير المدرسة أهداف المدرسة
مع المعلمين في االجتماعات الرسمية قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره ()4.38
وهذه استجابة كبيرة جدا ،والفقرة رقم (" )10يسترشد مدير المدرسة باألهداف عند اتخاذ القرار
بشأن المنهج مع المعلمين " حصلت على أدنى متوسط حسابي وهو (.)3.92
البعد الخامس :تنسيق المنهج

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد ،فكانت

كما هو مبين في الجدول رقم (.)9
جدول  :9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد (تنسيق
المنهج)
ترتيب

التسلسل
30

1

26

2

27

3

الفقرة
يحااث الماادير المعلمااين علااى المشاااركة النشااطة
في مراجعة محتوى المنهج
يعتم ااد م اادير المدرس ااة عل ااى نت ااائج االمتحان ااات
عند اتخاذ ق اررات متصلة بالمنهج
يش اادد م اادير المدرس ااة عل ااى أهمي ااة رب ااط أس اائلة
االختبارات الصفية بمحتوى المنهج

المتوسط

االنحراف

4.32

2.63613

4.27

2.63692

4.16

.90645

52

التسلسل

ترتيب

الفق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارة

25

4

يؤكا ا ااد ما ا اادير المدرسا ا ااة علا ا ااى ترجما ا ااة أها ا ااداف

29

5

28

6

24

7

المدرسة إلى أهداف منهجية مشتركة
يؤك ا ا ااد ما ا ا اادير المدرسا ا ا ااة علا ا ا ااى تمثيا ا ا اال أسا ا ا اائلة
االختبارات التحصيلية ألهداف المنهج
يتأكد مدير المدرسة من انساجام محتاوى المانهج
الصفي مع األهداف العامة للمنهج
يع ا ااين م ا اادير المدرس ا ااة المس ا ااؤول ع ا اان تنس ا اايق
المنهج في الصفوف ذات العالقة

االنحراف

المتوسط
4.11

.85276

4.07

.93097

4.01

1.01350

3.10

.98034

يتضح من الجدول رقم ( )9أن الفقرة رقم ( " )30يحث المدير المعلمين على المشاركة
النشطة في مراجعة محتوى المنهج " قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره (،)4.32
والفقرة رقم ( )24يعين مدير المدرسة المسؤول عن تنسيق المنهج في الصفوف ذات العالقة
حصلت على أدنى متوسط حسابي ،وهو ( )3.10أي بدرجة ممارسة متوسطة ،وقد تقاربت
المتوسطات الحسابية لبقية الفقرات حيث اقتربت جميعها من الموافقة والموافقة بشدة .
البعد السادس :توفير حوافز التعليم
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد ،فكانت
كما هو مبين في الجدول رقم (.)10
جدول  :10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد (توفير
حوافز التعليم)

المتوسط

االنحراف

التسلسل

ترتيب

الفقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارة

68

1

يق اادر م اادير المدرس ااة الطلب ااة المتميا ازين ف ااي المدرس ااة 4.18
بمنحهم جوائز رمزية

.90918

71

2

يتواص اال ما اادير المدرس ااة م ااع اآلب اااء الطالعه اام عل ااى 4.14
تحسين مستوى أبنائهم في المدرسة

.99936

53

المتوسط

االنحراف

التسلسل

ترتيب

الفقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارة

69

3

يبرز مادير المدرساة الطالاب المتمياز فاي التحصايل أو 4.10
السلوك في االجتماعات العامة

.97871

70

4

يقاادر اإلنجاااز المتميااز للطالااب ماان خااالل مقابلتااه مااع 4.00
إنجازه في اإلدارة

.99936

ماان خااالل الجاادول رقاام ( )10يظهاار أن الفقارات التابعااة لهااذا البعااد كاناات متقاربااة حيااث
مال اات جمي ااع االس ااتجابات نح ااو الموافق ااة ،وق ااد أظه اار ك ااذلك أن الفقا ارة رق اام (" )68يق اادر م اادير
المدرسااة الطلبااة المتمي ازين فااي المدرسااة بماانحهم ج اوائز رمزيااة " هااي األكثاار ممارسااة ماان قباال
الماديرين بمتوسااط حساابي قاادره ( ،)4.18والفقارة رقاام ( " )70يقادر اإلنجاااز المتمياز للطالااب ماان
خاالل مقابلتاه ماع إنجاازه فاي اإلدارة " ممارساة بدرجاة أقال لكنهاا ال ازلات ضامن الممارساة بدرجااة
كبيرة حيث حصلت على متوسط حسابي قدره (.)4.00
البعد السابع :المحافظة على انتظام التدريس
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد ،فكانت
كما هو مبين في الجدول رقم (. )11
جدول  :11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد
(المحافظة على انتظام التدريس)

التسلسل

الفقرة

ترتيب

يناش ا ااد م ا اادير المدرس ا ااة الطلب ا ااة ع ا اادم التغي ا ااب ع ا اان

41

1

43

2

يتأكااد ماادير المدرسااة ماان اسااتغالل الحصااة الد ارسااية

40

3

يشدد مدير المدرسة علاى عادم اساتدعاء الطلباة إلاى

الحصص الدراسية .
في اكتساب مفاهيم ومهارات جديدة .

اإلدارة أثناء الحصة الدراسية.

المتوسط

االنحراف

4.43

.77219

4.25

.81838

3.99

1.16192

54

ترتيب

التسلسل

الفقرة

42

4

39

5

المتوسط

يؤكاد مادير المدرساة علااى تعاويض الطلباة المتغيبااين
ما فاتهم من الحصص الدراسية.
يؤك ااد م اادير المدرس ااة عل ااى ع اادم إذاع ااة اإلعالن ااات
العامة أثناء سير الحصة الدراسية.

االنحراف

3.93

1.06411

3.89

1.19829

يتبين من الجدول رقم ( )11أن الفقرة رقم ( " )41يناشد مدير المدرسة الطلبة عدم
التغيب عن الحصص الدراسية " قد حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره ( ،)4.43فيما
حصلت الفقرة رقم ( " )39يؤكد مدير المدرسة على عدم إذاعة اإلعالنات العامة أثناء سير
الحصة الدراسية " على أدنى متوسط حسابي وهو ( ،)3.89وهذه مالحظة هامة حقيقة
وملحوظة والسيما في المدارس ذات البناء الحديث مما يثير اإلرباك في الفصول الدراسية ويؤثر
على سير التدريس ،يبدو من خالل نتائج هذا البعد أن الفقرات في أغلبها اقتربت نتائجها نحو
الدرجة المتوسطة من الممارسة .
البعد الثامن :متابعة تحصيل الطلبة
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد ،فكانت
كما هو مبين في الجدول رقم ()12

جدول  :12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد
(متابعة تحصيل الطلبة)
التسلسل

ترتيب

الفقرة

33

1

يستفيد مدير المدرسة من نتائج االختبارات في معرفة مدى

35

2

يطلع مدير المدرسة المعلمين رسميا على نتائج التحصيل في

36

3

يبلغ مدير المدرسة الطلبة بنتائج التحصيل في المدرسة.

تحقيق أهداف المدرسة .
المدرسة .

المتوسط

االنحراف

4.17

.82715

4.14

.95212

4.10

.92978

55

الفقرة

التسلسل ترتيب

بحدد مدير المدرسة الطلبة الذين أبرزت نتائج تحصيلهم

37

4

31

5

ينظم مدير المدرسة لقاءات فردية مع المعلمين لمناقشة

32

6

يناقش مدير المدرسة نتائج االختبارات مع المعلمين لفرز

38

7

يضع مدير المدرسة برامج تدريس مناسبة للطلبة الضعاف

34

8

يوزع مدير المدرسة نتائج الطلبة في االختبارات على

حاجتهم لدروس عالجية .
مستوى التحصيل الدراسي.

مزايا المنهج و نقاط ضعفه.
في مستوى التحصيل.

المعلمين بصورة دورية.

المتوسط

االنحراف

1.55743 4.10
1.02771 4.05
1.06615 3.94
1.00681 3.88
1.06405 3.86

من خالل الجدول رقم ( )12يظهر أن الفقرة رقم ( " )33يستفيد مدير المدرسة من
نتائج االختبارات في معرفة مدى تحقيق أهداف المدرسة "قد حصلت على أعلى متوسط حسابي
وهو ( )4.17ويعزى عامل هذا األمر إلى تشديد مجلس أبو ظبي للتعليم و اللجان التي تقوم
بمراقبة أداء المدارس المعروفة باسم إرتقاء على هذا الجانب و تعتبره من أهم الممارسات
القيادية فاعلية في التأثير على تطور أداء الطالب ،وبالمقابل حصلت الفقرة رقم (" )34يوزع
مدير المدرسة نتائج الطلبة في االختبارات على المعلمين بصورة دورية" على أدنى متوسط
حسابي وهو (.)3.86
البعد التاسع :تشجيع النمو المهني للمعلمين

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد  ،فكانت

كما هو مبين في الجدول رقم (. )13

56

جدول  :13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد
(تشجيع النمو المهني للمعلمين)

التسلسل

الفقرة

ترتيب

المتوسط

االنحراف

يشجع مدير المدرسة المعلمين على توظيف المهارات

4.23

.90719

57

1

يدعم مدير المدرسة مساعي المعلمين لحضور

4.21

.92965

55

2

يحضر مدير المدرسة األنشطة التدريبية للمعلمين

4.11

.98818

61

3

4.07

.89877

58

4

يتابع مدير المدرسة األنشطة التدريبية للتأكد من

.96786

62

5

يحضر مدير المدرسة جانبا من اجتماعات المعلمين

4.07

54

6

يقترح مدير المدرسة أنشطة تدريبية للمعلمين أثناء

4.07

.98003

59

7

يدعو مدير المدرسة مختصين من خارج المدرسة

3.96

1.04478

53

8

يطلع مدير المدرسة المعلمين على الفرص المتاحة

3.92

1.06463

60

9

يخصص مدير المدرسة وقتا لمناقشة قضايا التدريس

3.83

1.12367

56

10

يوزع مدير المدرسة بانتظام على المعلمين المقاالت

3.51

1.22628

المكتسبة في التدريب في الصف
الدورات و الورش التدريبية .
أثناء الخدمة المتعلقة بشؤون التدريس
امتالك المتدربين المهارات المطلوبة

لمناقشة مردود النشطة التدريبية
الخدمة تتوافق مع أهداف المدرسة
للتحدث للمعلمين في قضايا التدريس
لنموهم المهني
مع المعلمين بشكل فردي

الصحفية المتصلة بنموهم المهني

يتضح من الجدول رقم ( )13أن الفقرة رقم ( " )57يشجع مدير المدرسة المعلمين
على توظيف المهارات المكتسبة في التدريب في الصف "حصلت على أعلى متوسط حسابي
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وهو ( )4.23في حين حصلت الفقرة رقم (" )56يوزع مدير المدرسة بانتظام على المعلمين
المقاالت الصحفية المتصلة بنموهم المهني "على أدنى متوسط حسابي وهو(.)3.51
البعد العاشر :توفير الحوافز للمعلمين

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد ،فكانت
كما هو مبين في الجدول رقم (.)14

جدول  :14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد (توفير
الحوافز للمعلمين)

التسلسل

ترتيب

الفقرة

المتوسط

االنحراف

50

1

يمت ا ا اادح م ا ا اادير المدرس ا ا ااة المعلم ا ا ااين المتميا ا ا ازين فا ا ا ااي 4.10
االجتماعات واللقاءات العامة .

.98268

51

2

يوجه مدير المدرسة خطابات الشكر والتقدير للمعلماين 3.96
لقاء األداء المتميز.

1.11169

49

3

يك ا ا ا اارم م ا ا ا اادير المدرس ا ا ا ااة المعلم ا ا ا ااين المتميا ا ا ا ازين ف ا ا ا ااي 3.90
االجتماعات واللقاءات العامة.

1.16687

52

4

يكا اارم ما اادير المدرسا ااة المعلا اام المتميا ااز بمنحا ااه فا اارص 3.74
التدريب المهني أو الترقية.

1.17959

يظهر الجدول رقم ( )14أن الفقرة رقم ( " )50يمتدح مدير المدرسة المعلمين المتميازين
في االجتماعات واللقاءات العامة "قد حصالت علاى أعلاى متوساط حساابي قادره ( ،)4.10والفقارة
رقم ( ")52يكرم مدير المدرسة المعلم المتمياز بمنحاه فارص التادريب المهناي أو الترقياة "حصالت
علااى أدن ااى متوسااط حس ااابي وه ااو ( ،)3.74ومثاال ه ااذه النتيج ااة تعكااس محدودي ااة الصا االحيات
الممنوحة لمدير المدرسة والسيما في جانب تقديم الترقية للمعلمين.
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البعد الحادي عشر :المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة
تم استخراج المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا البعد ،فكانت
كما هو مبين في الجدول رقم (.)15
جدول  :15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد
(المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة)

التسلسل

ترتيب

الفقرة

المتوسط

االنحراف

46

1

يحض ا ا اار م ا ا اادير المدرس ا ا ااة أو يش ا ا ااارك ف ا ا ااي األنش ا ا ااطة 4.14
الالصفية أو المشتركة بين المواد

.83748

44

2

يتحا اادث ما اادير المدرسا ااة م ا ااع الطلبا ااة والمعلم ا ااين ب ا ااين 3.96
الحصص وفي فترة االستراحة

.99909

47

3

يقوم مدير المدرسة بإشاغال بعاض حصاص المعلماين 3.55
الغائبين لحين حضور البديل

1.31134

45

4

يناااقش ماادير المدرسااة شااؤون المدرسااة مااع المعلمااين 3.33
والطلبة أثناء الحصة الدراسية

1.27125

48

5

2.85

1.41394

يقوم مدير المدرسة بالتدريس ومهام تدريسية أخرى

يظهر الجدول رقم ( )15أن الفقرة رقم (" )46يحضر مدير المدرسة أو يشارك في
األنشطة الالصفية أو المشتركة بين المواد" قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره
( ،)4.14والفقرة رقم (" )48يقوم مدير المدرسة بالتدريس و مهام تدريسية أخرى" حصلت على
أدنى متوسط حسابي وهو ( ،)2.85وهذا أدنى متوسط حسابي حصلت عليه فقرات االستبانة
حيث أنها تعكس واقعا حقيقيا ،رغم أن المجلس يشير إلى هذه النقطة في عرضها لمهام مدير
المدرسة ،وكذلك جاءت بقية فقرات هذا البعد لتقترب جميعها من الدرجة المتوسطة.
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النتا ج المرتبطة بالسؤال الثاني
ينص السؤال الثاني على اآلتي :هل اختلفت ممارسات القيادة التعليمية في المدارس
الحكومية الثانوية التابعة لمكتب العين التعليمي وفقا لمتغير النوع؟
قبل إجراء التحليل اإلحصائي للوقوف على الفروق بين آراء المعلمين والمعلمات لألبعاد
المختلفة لالستبانة ،قامت الباحثة بإجراء اختبار اعتدالية البيانات والذي أظهر أن استجابات
العينة لم تكن موزعة توزيعا اعتداليا كما يظهر في الجدول رقم ( )16والشكل رقم ( )1اآلتيين،
كما يظهر من قيمة  sigالختبار .Shapiro-Wilk
جدول : 16التوزيع الطبيعي للعينة
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
Sig.
.000

df
258

Statistic
.754

Sig.
.000

df

Statistic

258

a. Lilliefors Significance Correction

v5 .290
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شكل  :1التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة

وللوقوف على ما إذا كانت وجهات نظر المعلمين والمعلمات اختلفت حول ممارسات
القيادة التعليمية في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمكتب العين التعليمي تبعا لمتغير النوع،
فقد قامت الباحثة بإجراء اختبار ( )Mann-Whitneyعلى األبعاد األحد عشر حيث أظهرت
النتائج أن المعلمين والمعلمات اختلفوا في آرائهم حول ممارسات القيادة التعليمية للمديرين في
عشرة أبعاد ،في حين لم يكن هناك ثمة اختالف على بعد (تنسيق المنهج) ،كما يظهر جليا في
الجدول رقم ( ،)17فبالرجوع إلى متوسطات آراء المعلمين والمعلمات يتبين أن رأي المعلمين في
ممارسات المديرين على األبعاد العشرة اآلتية :صياغة أهداف المدرسة ،واإلعالم عن أهدافها،
واإلشراف على التدريس وتقويمه ،ومتابعة تحصيل الطلبة ،والمحافظة على انتظام التدريس،
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والمتابعة المستمرة لشؤون المدرسة ،وتوفير الحوافز للمعلمين ،وتشجيع النمو المهني للمعلمين،
وتطوير المعايير األكاديمية للمعلمين ،وتوفير حوافز للتعلم جاءت أكبر من آراء المعلمات
على نفس هذه األبعاد.
جدول MANN-WHITNEY :17
Asymp.

Mann-

Whitney
أبعاد القيادة التعليمية

Sig. (2-

U

Wilcoxon W

Z

)tailed

صياغة أهداف المدرسة

6418.000

12746.000

-2.976

.003

اإلشراف على التدريس وتقويمه

6499.000

12827.000

-2.837

.005

تطوير المعايير األكاديمية وتعزيزها

6085.500

12413.500

-3.524

.000

تنسيق المنهج

7078.500

13406.500

-1.856

.063

اإلعالم عن أهداف المدرسة

5999.500

12327.500

-3.678

.000

توفير حوافز التعليم

5271.000

11599.000

-4.929

.000

المحافظة على انتظام التدريس

6763.000

13091.000

-2.386

.017

متابعة تحصيل الطلبة

6778.500

13106.500

-2.387

.017

تشجيع النمو المهني للمعلمين

6000.000

12328.000

-3.674

.000

توفير الحوافز للمعلمين

6388.500

12716.500

-3.038

.002

المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة

5980.500

12308.500

-3.777

.000

a. Grouping Variable: Gender
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الفصل الخامس  :مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
يهدف هذا الفصل إلى تفسير وشرح النتائج التي توصلت إليها الباحثة في الفصل
الرابع ،وسوف تقوم الباحثة بمقارنة النتائج التي توصلت إليها مع الدراسات السابقة في مجال
أبعاد القيادة التعليمية لمدير المدرسة ،والتي استخدمت مقياس هالينجر للقيادة التعليمية ،وأخي ار
ستعرض الباحثة أهم النتائج والتوصيات المقترحة لتعزيز ممارسات القيادة التعليمية لدى مديري
المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمكتب العين التعليمي.
مناقشة نتا ج السؤال األول
نتائج السؤال األول كشفت عن واقع ممارسات القيادة التعليمية لدى مديري المدارس،
حيث حققت عشرة أبعاد من أبعاد القيادة التعليمية والتي تم االستقصاء عن واقع ممارساتها
متوسطات حسابية بين ( )4.29و ( )4.03أي أن عينة الدراسة قالت بأن هذه األبعاد تمارس
من قبل مديري المدارس بدرجة كبيرة أو تمارس غالبا ،فيما عدا بعد المتابعة المستمرة لشؤون
المدرسة ،فقد اتجهت وجهة نظر عينة الدراسة إلى محايد في واقع ممارسة هذا البعد ،مما يعني
أن نتائج هذه الدراسة جاءت عالية جدا وتعطي تصو ار على أن ممارسات القيادة التعليمية لدى
مديري ومديرات المدارس التابعة لمكتب العين التعليمي تتجه نحو أنهم يمارسون هذه األبعاد
بدرجة كبيرة ،وفي هذا اتفاق مع دراسة النعيمي ( )2013والتي تم تطبيقها في مدينة العين،
والتي خلصت إلى أنه ال فجوة بين الواقع والمأمول من مديري المدارس فيما يتعلق بجانب
القيادة التعليمية المحددة في دراستها.
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أخذ البعد األول والذي يتحدث عن صياغة أهداف المدرسة المتوسط الحسابي األعلى
في هذه الدراسة وهذه النتائج تتفق مع دراسة  )2015( Al Hosaniوالذي تم تطبيقها في
مدراس إمارة الشارقة ،وتفسير هذا في رأي الباحثة راجع إلى أن هذا البعد يقترب من الوظائف
اإلدارية األساسية والتي يدركها تماما المديرون ويعتبرونها نقطة إنطالق العام الدراسي الجديد،
بينما بعد اإلعالم عن هذه األهداف أخذ ترتيبا رابعا في واقع ممارسات المديرين رغم ارتباطه
الوثيق بالبعد األول والذي يفسره أن اإلعالم عن أهداف المدرسة والتأكد من واقع تنفيذها في
العملية التعليمية يستوجب مهارة فنية مرتبطة بإدراك المديرين بمفهوم القيادة التعليمية .حيث أن
مديري المدارس حقيقة ال يناقشون المعلمين في تكوين المنهج فتترك هذه المهمة لرئيس القسم
في المراحل األساسية ،وعلى المشرفيين التربويين للحلقة الثانية والثالثة ،والذي توضع معاييره
من قبل مجلس أبوظبي للتعليم ،من المالحظات على نتائج هذا البعد أن عددا كبي ار من الفقرات
اقتربت نتائجها من الممارسة المتوسطة مخالفة لنتائج األبعاد السابقة.
وهذا أيضا يفسر تحقيق بعض األبعاد التي تتفق الدراسات واألبحاث الحديثة على
أهمية الدور القيادي التعليمي للمدير فيها ،والتي تربط بين سلوك المدير القيادي وجودة تحقيقها
بصورة مباشرة وغير مباشرة مثل بعد متابعة تحصيل الطلبة وضمان حدوث تطور في أدائهم،
حيث جاء ترتيب هذا البعد ثامنا في هذه الدراسة ،وواقع ترتيبه وفق مقياس Hallingerهو البعد
الخامس ،ولكن ال بد من اإلشارة هنا إلى أن فقرات االستبانة في هذا البعد في الممارسات
الواقعية في مدارس مجلس أبوظبي للتعليم يؤديها عاملون آخرون في المدرسة كنائب المدير
األكاديمي ورئيس القسم والمشرف لهذا جاءت ثالث عبارات من فقرات هذا البعد أقرب إلى
الوسط من حيث درجة الممارسة .
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وفي نتائج فقرات بعد صياغة أهداف المدرسة احتلت الفقرة المرتبطة بتطوير أهداف
المدرسة ليستطيع المعلمين تحويلها بسهولة إلى أهداف صفية ترتيبا متأخ ار بمتوسط حسابي
يعبر عن محايدة عينة الدراسة تجاه هذه الممارسة ،وهذا تفسيره في رأي الباحثة يعود إلى تركيز
المديرين على الجوانب اإلدارية التقليدية ،وتحت هذا التفسير يقع أيضا تفسير نتائج البعد الذي
احتل ثانيا تنازليا بعد بعد صياغة أهداف المدرسة بمتوسط حسابي قدره ( )4.25هو بعد
اإلشراف على التدريس وتقويمه ،فقد حققت مجمل الفقرات التي تختص بالممارسات اإلدارية
التقليدية في هذا متوسطات حسابية أعلى مثل الفقرة التي تتحدث عن الزيارات الصفية المفاجئة
وتدوين المالحظات ،في حين حققت الفقرة المرتبطة بمراجعة أعمال الطلبة والتي تع ُّد الناتج
األهم وتعطي مؤش ار حقيقيا على نجاح العملية التعليمية وبلوا أهدافها نتيجة أقل تقترب من
حيادية وجهة نظر عينة الدراسة لمدى ممارسة المديرين لها ،و يرجع ذلك في رأي الباحثة إلى
أنها ممارسة حديثة لها ارتباط وثيق بالسلوك القيادي التعليمي للمدير.
حقيقة األمر أن أغلب السلوكيات اإلدارية التقليدية مثل بعد صياغة أهداف المدرسة
والفقرات التابعة له ،والتي يمارسها المديرون فعليا هي واجبات يطالبهم بها مجلس أبوظبي
للتعليم ،ويتيقن من توفير نماذج خاصة بها مثل نموذج تقييم أداء المعلم ،ويعقد لتحقيق هذه
الغاية دورات تدريبية أحيانا تكون مكثفة ،وخصوصا بعد اعتماد مجلس أبو ظبي للتعليم نموذجه
الجديد.
وقد حققت فقرات بعض األبعاد نتائج حيادية ملحوظة ،فبعد توفير حوافز التعليم ،وبعد
توفير الحوافز للمعلمين جاءت نتائج جميع فقرات هذين البعدين تتجه للحيادية ما عدا فقرة
واحدة ،ويعود تفسير ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى المركزية في النظام التعليمي المتبع في
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مجلس أبوظبي للتعليم ،وأيضا ِحرص المديرين على االلتزام التام باللوائح والقوانين للسياسة
التعليمية المتبعة ،وكذلك ترى الباحثة أن تفسير ذلك أيضا يعود إلى عدم دراية المديرين بأهمية
هذين البعدين والذي تناولتهما أدبيات القيادة التعليمية بدراسات واسعة ربطت بين ممارسة القائد
التعليمي لهما والوصول إلى أعلى مراتب الجودة في مدارسهم ،فالتحفيز كما تم اإلشارة له سابقا
هو (الدينامو) أو المحرك المادي والمعنوي ألداء العاملين والطلبة على حد سواء ،فالقائد
التعليمي الناجح هو الذي يحرص على خلق مناخا مدرسيا محف از يستثير فيه أقصى قدرات
وامكانيات المعلمين والطلبة خالل تنفيذهم ألدائهم عدا عن أن هناك بعض أنواع الحوافز
للمعلمين والتي تم ذكرها في االستبانة الموزعة على عينة الدراسة تخرج عن نطاق صالحيات
مدير المدرسة وفق سياسة مجلس أبوظبي للتعليم مثل ترقية المعلم أو ترفيع الطالب وفق
أدائهما.
أما بعد المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة ،والذي احتل المرتبة األخيرة ضمن أبعاد
القيادة التعليمية وفق نتائج هذه الدراسة ،فمن المالحظ أن وجهة نظر عينة الدراسة تجاه فقرات
هذا البعد جاءت في أغلبها لتشير إلى أن مديري المدارس يمارسون سلوكيات القائد التعليمي
التي تقع ضمن هذا البعد بصورة متوسطة ،في حين حققت العبارة التي تتحدث عن قيام المدير
بالتدريس ،ومهام تدريسية أخرى العبارة األقل متوسطا حسابيا في جميع الفقرات التابعة لجميع
األبعاد في هذه الدراسة ،ويعزى ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى كثرة األعباء اإلدارية التي تلقى
على عاتق المديرين خالل اليوم الدراسي ،باإلضافة إلى عدم شيوع هذه الممارسة كثقافة بين
مديري المدارس العاملين في مجلس أبوظبي للتعليم والتي تقع في واقعها في صلب ممارسات
القائد التعليمي.
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وفي بعد التطوير المهني للمعلمين البد من اإلشارة إلى أن الحقيقة يوجد هناك غياب
ملحوظ من قبل مديري المدارس في توجيه المعلمين نحو الدراسات واألبحاث والمقاالت التي لها
عالقة بنموهم المهني ،أو في تطوير أداء طالبهم ،وكذلك يتضح من خالل استجابة عينة
الدراسة على هذا البعد أن ممارسات المديرين في الفقرات التي تستوجب منهم إدارة الجانب
التدريبي للمعلمين ظهرت نتائجها أنها تمارس بدرجة متوسطة ،فوفق نظام مجلس أبوظبي
للتعليم المسؤول المباشر عن التدريب المهني للمعلمين في المواضيع التي لها ارتباط في عملية
التدريس هو رئيس القسم ونائب المدير األكاديمي أكثر منه مدير المدرسة.
مناقشة نتا ج السؤال الثاني
كشفت نتائج السؤال الثاني عن أثر النوع في الممارسات القيادية التعليمية لمديري
المدارس الثانوية التابعة لمكتب العين التعليمي ،حيث أظهرت النتائج أن مديري المدارس الذكور
يمارسون عشرة أبعاد قيادية تعليمية بصورة أكبر من ممارسات اإلناث ،ولم تختلف درجة
ممارسة كل من المديرين والمديرات في بعد تنسيق المنهج.
ولتوضيح رأي الباحثة في نتائج هذا السؤال ال بد من التعليق عليه من جانبين :الجانب
األول له عالقة بالفروق بين المعلمين والمعلمات الذين يمثلون عينة الدراسة ،والجانب الثاني له
عالقة بطبيعة القيادة التعليمية للمديرين والمديرات باالعتماد على الدراسات التي خاضت في
أثر النوع وطبيعة ممارسات القيادة بشكل عام ،والقيادة التعليمية بشكل خاص لدى كال النوعين.
تعكس استجابات المعلمين الذكور على فقرات االستبانة طبيعة النوع في هذا المجال
حيث أن الرجل عادة أقل تركي از على التفاصيل ،بينما اإلناث يركزن بشدة حول أدق العبارات
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ومعانيها ،وكذلك هناك عامل مهم يظهر تباينا في طريقة تناول االستبانات المطبقة وهذا ما
تلحظه الباحثة في مجال عملها كثي ار ،حيث أن المعلمين الذكور يكونون أكثر مجاملة ،بينما
المعلمات اإلناث يكن أكثر نقدا.
أما الجانب الثاني الذي تراه الباحثة سببا لنتائج هذا السؤال يعود إلى المهارات واألنماط
القيادية التي يمارسها كال النوعين والتي أثبتتها الدراسات واألبحاث على مستوى العالم ،حيث أن
المديرة القائدة ال تعتمد كثي ار على أساليب القيادة التشاركية مقارنة بنظرائها من المديرين الذكور،
فهي تميل لنمط القيادة فوق الجماعة ،كما أنها تظهر تسلطا أكثر من المديرين الذكور ،وهذا ما
يتناقض إلى حد ما مع الممارسات التي يتوجب على القائد التعليمي القيام بها ،حيث أن المدير
كقائد تعليمي يجب أن يظهر تشاركا أكبر في اإلجراءات والتعليمات والنتائج ،و تفسير هذا
األمر ومن خالل خبرة الباحثة سعي المديرات اإلناث نحو الكمال في النتائج يفقدهن بعض
المهارات كقائد تعليمي.
التوصيات
في ضوء عرض نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي :
 .1ضرورة اهتمام المديرين باألبعاد والفقرات التي حققت متوسطات حسابية قليلة أثناء
تطبيق هذه الدراسة مثل بعد المتابعة المستمرة لشؤون المدرسة ،فأي عملية تتم داخل
المدرسة يكلف بها أعضاء مجتمع التعلم،ال بد من وضع آلية لمتابعتها وقياس أثرها
على جودة العملية التعليمية ،واألخذ بالبيانات الصادرة عن تقييمها وتحليلها لبناء خطط
مستقبلية تضمن تطور العمليات المنفذة داخل المدرسة.
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 .2إعطاء المديرين صالحيات أكبر من ِقبل مجلس أبوظبي للتعليم ،والسيما في بعد توفير
الحوافز للمعلمين ،وخصوصا الجانب المعنوي منه ،تحديدا سلم الترقيات والتطور
الوظيفي.
 .3تطوير المديرين لمهاراتهم القيادية باالطالع أكثر على ما تقوله الدراسات ،وعدم
اقتصار ممارساتهم على المهام اإلدارية التقليدية.
مقترحات للدراسات القادمة
 .1إجراء دراسات حول أهمية استخدام مقياس Hallingerفي اإلدارة التعليمية ()PIMRS
بما يتناسب مع النظام التعليمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،كما تم اختباره مسبقا
في ٍّ
كل ِمن ممكلة البحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية .
 .2إجراء دراسات حول أثر ممارسات القيادة التعليمية لدى المديرين في تطور أداء الطلبة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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المالحق
)1( ملحق
May 25, 2012
Dear Maha Salama:

As copyright holder and publisher, you have my permission as publisher to use the
Principal Instructional Management Rating Scale (PIMRS) in your research study. In
using the scale, you may make unlimited copies of any of the three forms of the
PIMRS.

Please note the following conditions of use:
1. This authorization extends only to the use of the PIMRS for research
purposes, not for general school district use of the instrument for
evaluation or staff development purposes;
2. The user must include a reliability analysis in the study if suitable
quantitative data has been collected;
3. The user agrees to send a soft copy of the completed study to the
publisher upon completion of the research.
4. The user agrees to send a soft copy of the data set and coding key to the
publisher upon completion of the research.
Please be advised that a separate permission to publish letter will be sent after the
publisher receives a soft copy of the completed study and data set.

Sincerely,

Professor Philip Hallinger
7250 Golf Pointe Way
Sarasota FL, 34243
Hallinger@gmail.com
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ملحق ()2
االستبانة

المعلم الفاضل  ....المعلمة الفاضلة

السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية و ذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير التربية في
جامعة اإلمارات في تخصص القيادة التربوية تحت عنوان :
" مدى تطبيق ممارسات القيادة التعليمية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمكتب العين التعليمي
من وجهة نظر المعلمين "
و تستخدم الباحثة في هذه الدراسة مقياس هالينجر في اإلدارة التعليمية لجمع المادة العلمية من الميدان
للتعرف على مدى ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في إمارة أبوظبي ألبعاد اإلدارة المدرسية
الفاعلة المرتبطة بالتحصيل الدراسي للطالب و التي تغطيها بنود هذا المقياس .
يرجى التكرم بتعبئة المقياس المرفق بعد قراءة كل عبارة من عبارات المقياس قراءة متأنية ووضع عالمة
( ) في الخانة التي تعبر عن مدى موافقتكم عليها حسب الواقع الذي تعملون به  ،علما بأن إجاباتكم ستعامل
بسرية تامة و لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط و تتوقف على دقتها صحة النتائج التي ستتوصل
إليها الدراسة .
شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحثة  :مها عبدهللا سالمة أبو فنس  /جامعة اإلمارات
رقم الهاتف 0505131390 :
للتواصل :
200950040@uaeu.ac.ae
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استبانة جمع البيانات
الجزء األول  :البيانات العامة
يرجى التأكد من ملء البيانات قبل البدء في اإلجابة عن بنود االستبانة :
التخصص :

( ) إداري /فني

( ) معلم
(

) أنثى

النوع :

(

) ذكر

المؤهل العلمي:

(

) دبلوم ما قبل الجامعة ( ) بكالوريس

عدد سنوات الخبرة في مهنة التدريس  5-1 ) ( :سنوات
سنوات

( ) دراسات عليا

( )  10-6سنوات

( ) أكثر من عشر

الجزء الثاني  :بنود االستبانة
يرجى التكرم بقراءة البنود اآلتية المتعلقة بالممارسات اإلدارية في مدارس التعليم الحكومي  ،و تحديد موقفكم
من كل بند بوضع عالمة ( ) حسب التدرج المقابل له مع مالحظة أن درجة الموافقة على كل بند من البنود
كآلتي :
 -5موافق بشدة

 -4موافق

 -3محايد

 -2غير موافق

 -1غير موافق بشدة

المحور األول  :تحديد مهمة المدرسة
م

البنود

1

يضع مدير المدرسة أهدافا لرفع مستوى
التحصيل الدراسي للطلبة.

2

يطور مدير المدرسة أهدافا تعليمية مع تحديد
مواعيد تنفيذها .

3

يحدد مدير المدرسة المعلمين المسؤولين عن
تحقيق األهداف كل فيما يخصه .

4

يتناقش مدير المدرسة مع المعلمين أثناء وضع
األهداف األكاديمية للمدرسة .

5

يفيد مدير المدرسة من المعلومات الخاصة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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م

البنود

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

بتحصيل الطلبة عند وضع األهداف
6

يطور مدير المدرسة أهدافا يستطيع المعلمين
تحويلها بسهولة إلى أهداف صفية .

7

يطلع مدير المدرسة أولياء األمور على
األهداف األكاديمية للمدرسة .

8

يؤكد مدير المدرسة على أهداف المدرسة في
لقاءاته الفردية مع المدرسين.

9

يناقش مدير المدرسة أهداف المدرسة مع
المعلمين في االجتماعات الرسمية .

10

يسترشد مدير المدرسة باألهداف عند اتخاذ
القرار بشأن المنهج مع المعلمين .

11

يؤكد مدير المدرسة على وضوح األهداف
األكاديمية لدى جميع معلمي المدرسة .

12

يؤكد مدير المدرسة على أهداف المدرسة في
االجتماعات العامة مع الطلبة .

المحور الثاني  :إدارة البرنامج التعليمي و عىقته بالتحصيل الدراسي للطالب
م

البنود

13

يقوم مدير المدرسة بزيارات مفاجئة و
قصيرة للصفوف بشكل منتظم .

14

يؤكد مدير المدرسة على التوافق بين
األهداف التدريسية و أهداف المدرسة .

15

يجتمع مدير المدرسة مع مدرسي المادة
الواحدة للتأكد من تنفيذهم نفس األهداف.

16

يراجع مدير المدرسة أعمال الطلبة أثناء
تقويم أداء المعلم في الصف

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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م

البنود

17

يقوم مدير المدرسة المعلمين على أساس
تنفيذهم األهداف األكاديمية .

18

يحدد مدير المدرسة مجاالت القوة في تدريس
المعلم عند لقائه بعد الزيارة الصفية.

19

يحدد مدير المدرسة نقاط الضعف في تدريس
المعلم عند لقائه بعد الزيارة الصفية.

20

يدون مدير المدرسة نواحي القوة في
التدريس في سجل تقييم أداء المعلم .

21

يدون مدير المدرسة نواحي الضعف في
التدريس في سجل تقييم أداء المعلم .

22

يناقش مدير المدرسة محتوى األنشطة
الصفية مع المعلم عند لقائه بعد الزيارة
الصفية .

23

يدون مدير المدرسة ممارسات تدريسية
محددة ذات عالقة باألهداف الصفية .

24

يعين مدير المدرسة المسؤول عن تنسيق
المنهج في الصفوف ذات العالقة .

25

يؤكد مدير المدرسة على ترجمة أهداف
المدرسة إلى أهداف منهجية مشتركة.

26

يعتمد مدير المدرسة على نتائج االمتحانات
عند اتخاذ قرارات متصلة بالمنهج .

27

يشدد مدير المدرسة على أهمية ربط أسئلة
االختبارات الصفية بمحتوى المنهج .

28

يتأكد مدير المدرسة من انسجام محتوى
المنهج الصفي مع األهداف العامة للمنهج .

29

يؤكد مدير المدرسة على تمثيل أسئلة
االختبارات التحصيلية ألهداف المنهج .

30

يحث المدير المعلمين على المشاركة النشطة
في مراجعة محتوى المنهج .

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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م

البنود

31

ينظم مدير المدرسة لقاءات فردية مع
المعلمين لمناقشة مستوى التحصيل الدراسي.

32

يناقش مدير المدرسة نتائج االختبارات مع
المعلمين لفرز مزايا المنهج و نقاط ضعفه.

33

يستفيد مدير المدرسة من نتائج االختبارات
في معرفة مدى تحقيق أهداف المدرسة .

34

يوزع مدير المدرسة نتائج الطلبة في
االختبارات على المعلمين بصورة دورية.

35

يطلع مدير المدرسة المعلمين رسميا على
نتائج التحصيل في المدرسة .

36

يبلغ مدير المدرسة الطلبة بنتائج التحصيل
في المدرسة .

37

يحدد مدير المدرسة الطلبة الذين أبرزت
نتائج تحصيلهم حاجتهم لدروس عالجية .

38

يضع مدير المدرسة برامج تدريس مناسبة
للطلبة الضعاف في مستوى التحصيل .

39

يؤكد مدير المدرسة على عدم إذاعة
اإلعالنات العامة أثناء سير الحصة الدراسية.

40

يشدد مدير المدرسة على عدم استدعاء الطلبة
إلى اإلدارة أثناء الحصة الدراسية.

41

يناشد مدير المدرسة الطلبة عدم التغيب عن
الحصص الدراسية .

42

يؤكد مدير المدرسة على تعويض الطلبة
المتغيبين ما فاتهم من الحصص الدراسية.

43

يتأكد مدير المدرسة من استغالل الحصة
الدراسية في اكتساب مفاهيم و مهارات جديدة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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م

البنود

44

يتحدث مدير المدرسة مع الطلبة و المعلمين بين
الحصص و في فترة االستراحة

45

يناقش مدير المدرسة شؤون المدرسة مع المعلمين
و الطلبة أثناء الحصة الدراسية.

46

يحضر مدير المدرسة أو يشارك في األنشطة
الالصفية أو المشتركة بين المواد.

47

يقوم مدير المدرسة بإشغال بعض حصص المعلمين
الغائبين لحين حضور البديل .

48

يقوم مدير المدرسة بالتدريس و مهام تدريسية أخرى

49

يكرم مدير المدرسة المعلمين المتميزين في
االجتماعات و اللقاءات العامة.

50

يمتدح مدير المدرسة المعلمين المتميزين في
االجتماعات و اللقاءات العامة .

51

يوجه مدير المدرسة خطابات الشكر و التقدير
للمعلمين لقاء األداء المتميز .

52

يكرم مدير المدرسة المعلم المتميز بمنحه فرص
التدريب المهني أو الترقية .

53

يطلع مدير المدرسة المعلمين على الفرص المتاحة
لنموهم المهني .

54

يقترح مدير المدرسة أنشطة تدريبية للمعلمين أثناء
الخدمة تتوافق مع أهداف المدرسة .

55

يدعم مدير المدرسة مساعي المعلمين لحضور
الدورات و الورش التدريبية .

56

يوزع مدير المدرسة بانتظام على المعلمين المقاالت
الصحفية المتصلة بنموهم المهني .

57

يشجع مدير المدرسة المعلمين على توظيف
المهارات المكتسبة في التدريب في الصف.

58

يتابع مدير المدرسة األنشطة التدريبية للتأكد من

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
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امتالك المتدربين المهارات المطلوبة .
59

م

يدعو مدير المدرسة مختصين من خارج المدرسة
للتحدث للمعلمين في قضايا التدريس.
البنود

60

يخصص مدير المدرسة وقتا لمناقشة قضايا التدريس
مع المعلمين بشكل فردي .

61

يحضر مدير المدرسة األنشطة التدريبية للمعلمين
أثناء الخدمة المتعلقة بشؤون التدريس.

62

يحضر مدير المدرسة جانبا من اجتماعات المعلمين
لمناقشة مردود النشطة التدريبية.

63

يضع مدير المدرسة معايير عالية إلتقان الطلبة
ألهداف التدريس الهامة.

64

يشجع مدير المدرسة المعلمين على بدء الحصة و
إنهائها في وقتها المناسب .

65

يطلع مدير المدرسة الطلبة على ما هو متوقع منهم
في جميع المستويات الصفية .

66

يطبق مدير المدرسة معايير الترفيع التي تتطلب
بلوغ الطالب مستوى اإلتقان المطلوب .

67

يدعم مدير المدرسة المعلمين في تنفيذ السياسة
األكاديمية للمدرسة

68

يقدر مدير المدرسة الطلبة المتميزين في المدرسة
بمنحهم جوائز رمزية.

69

يبرز مدير المدرسة الطالب المتميز في التحصيل أو
السلوك في االجتماعات العامة.

70

يقدر اإلنجاز المتميز للطالب من خالل مقابلته مع
إنجازه في اإلدارة .

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

يتواصل مدير المدرسة مع االباء الطالعهم على
71
تحسن مستوى أبنائهم في المدرسة .
 – 72ما هي أفضل الممارسات التي يقوم بها مدير المدرسة والتي ترونها ذات عالقة وثيقة برفع المستوى
التحصيلي للطالب ؟
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