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  م٢٠٠٧ ینایر ٢٨األحد ـ   
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v  
هـــــــــ الموافــــــــق ١٣٩٩/١٤٠٠أنشــــــــئت كلیــــــــة التربیــــــــة فــــــــي العــــــــام الجــــــــامعي    

م، وهـــــي تســـــعي مـــــع غیرهـــــا مــــــن الكلیـــــات المنـــــاظرة فـــــي الجامعــــــات ١٩٧٩/١٩٨٠
ـــى المســـاهمة فـــي  ـــك برفـــده الفلســـطینیة إل ـــیم الفلســـطیني ورفـــع كفاءتـــه وذل تطـــویر التعل

بـــالخریجین المتمیــــزین فـــي مجــــاالت العلــــوم والمعـــارف المختلفــــة، وتســـاهم فــــي تــــدعیم 
  .وتنشیط الحركة التربویة والثقافیة بما یحقق متطلباتها المتطورة في التنمیة والتقدم

 

v  
میة غــزة إلـــى تطــویر التعلــیم علـــى تســعي كلیــة التربیــة بالجامعـــة اإلســال  

وصــــوًال إلــــى تحقیــــق ) التعلــــیم قبــــل الجــــامعي والتعلــــیم العــــالي(كافــــة المســــتویات 
مســتویات متقدمــة مــن الجــودة والتمیــز وتبــوء مكانــة مرموقــة علــى خریطــة التعلــیم 
فــــي المنطقــــة بمــــا یحقــــق تنمیــــة بشــــریة شــــاملة ومســــتدامة للمجتمــــع الفلســــطیني، 

  .طین اإلقلیمي والعالمي وتواصل فعال مع المحی
 

v  
إعــداد وتــدریب معلمــي التعلــیم قبــل الجــامعي الملتــزمین برســالتهم والقــادرین علــى   

اإلبـــداع وتوظیــــف التكنولوجیــــا لتشــــكل عــــالم التعلــــیم والــــتعلم والمنافســــة فــــي ســــوق 
عــداد البــاحثین القــادرین علــى تطــویر المعرفــة التربویــة وتوظ ٕ یفهــا فــي حــل العمـل، وا

إضــافة إلــى تـوفیر الخــدمات واالستشــارات الفنیــة المتخصصــة  المشـكالت التربویــة؟
  .من خالل مراكزها والوحدات ذات الطابع الخاص بها
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v  
إعــداد حملــة الثانویــة العامــة وخریجــي المعاهــد والكلیــات الجامعیــة لمهنــة التعلــیم، والعمــل علــى تكامــل شخصــیة  -

  .الطلبة وتنمیة التفكیر اإلبداعي لدیهم
عـداد رفع المستوي المهني والعلمي للعاملین في میدان  - ٕ التربیـة والتعلـیم وتعـریفهم باالتجاهـات التربویـة الحدیثـة، وا

 .المتخصصین والقادة في مختلفة المجاالت التربویة 

إجـراء البحــوث والدراسـات فــي المجـاالت التخصصــیة التربویـة وتقــدیم المشـورة الفنیــة فیهـا وفــي مشـكالت التربیــة  -
 .التربویةوالتعلیم، ونشر نتائج البحوث والدراسات العلمیة و 

 .في البیئة التعلیمیة الفلسطینیةاإلسهام في تطویر الفكر التربوي ونشر االتجاهات التربویة الحدیثة وتطبیقها  -

تبــادل الخبــرات والمعلومــات مــع الهیئــات والمؤسســات التعلیمیــة الفلســطینیة والعربیــة والدولیــة والتعــاون معهــا فــي  -
 .معالجة القضایا التربویة المشتركة

همة فــي حــل المشــكالت التربویــة والتعلیمیــة فــي البیئــة المحلیــة وفــي المجتمــع بوجــه عــام وتطــویر العمــل المســا -
  .التربوي 

v  
  .دائرة التدریب المیداني  - ١
 .مركز اإلرشاد النفسي والتربوي  - ٢

 .مركز مصادر التعلم  - ٣

v  
 :ة البكالوریوس درج - ١
تعلـیم  -تعلـیم التربیـة اإلسـالمیة   -اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي   -المرحلة األساسیة  -علم النفس  •

اللغـة  -تعلـیم العلـوم والتكنولوجیـا  -تعلـیم الریاضـیات  -تعلیم العلـوم  -تعلیم اجتماعیات  -اللغة عربیة  
ــة و  ــة وأســالیب تدریســها للغــة االنجلیزی ــاء وأســالیب تدریســها  -أســالیب تدریســها العربی ــاء  -الفیزی الكیمی

ــاء وأســالیب تدریســها  -وأســالیب تدریســها  الحاســوب وأســالیب  -الریاضــیات وأســالیب تدریســها  -األحی
 .الجغرافیا وأسالیب تدریسها -التاریخ وأسالیب تدریسه  -تدریسه 

 .عام /التأهیل التربوي  •
 :الماجستیر  - ٢

  .أصول التربیة  •
 .النفسعلم  •

 .مناهج وطرق تدریس  •

 .صحة نفسیة ومجتمعیة  •

 . صحة نفسیة ومجتمعیة-اإلرشاد النفسي والتربوي-اإلدارة التربویة:  الدبلوم العالي  - ٣
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v   : 
  ة والمناهجلجنة الجود §
   لجنة البحث العلمي  §
  العالقات العامة والخریجینلجنة  §
  . الجنة الثقافیة واالجتماعیة  §
v  

  . أربعة مؤتمرات علمیة محكمة  - ١
 .خمسة أیام دراسیة  - ٢

 .مئات األبحاث العلمیة المحكمة ألعضاء الهیئة التدریسیة  - ٣

v  
للكلیــة شــبكة واســعة مــن العالقــات مــع المؤسســات التربویــة والنفســیة المحلیــة والعربیــة والعالمیــة والمجتمعیــة 

  .لمحاضرات والندوات والمؤتمرات، وكذلك االستشارات النفسیة والتربویة من خالل مشاركة الكلیة في ا
  

v  
  :تشرف الكلیة على ثالث مشاریع ممولة وهي 

ــم بكلیــات التربیــة بالجامعــات الفلســطینیة بمحافظــات " مشــروع  - ١ تطــویر الجوانــب العملیــة ببــرامج إعــداد المعل
واالتحــاد األوروبــي، بالتعــاون مــع صــندوق تطــویر الجــودة بــوزارة التربیــة  والممــول مــن البنــك الــدولي" ـغـزة 

  .م ٢٠٠٩/٢٠١٠والتعلیم العالي الفلسطینیة 
" تطـــویر برنـــامج التربیـــة التكنولوجیـــة بكلیــــات التربیـــة بالجامعـــات الفلســـطینیة بمحافظـــات غــــزة " مشـــروع   - ٢

دوق تطــویر الجــودة بــوزارة التربیــة والتعلــیم والممــول مــن البنــك الــدولي واالتحــاد األوروبــي، بالتعــاون مــع صــن
  .م ٢٠٠٩/٢٠١٠العالي الفلسطینیة 

 .م٢٠٠٩للعام " الدعم النفسي لطلبة المدارس الحكومیة بمحافظة شمال غزة " مشروع  - ٣

 .٢٠٠٩/٢٠١٠تمریض نفسي  –مشروع ماجستیر الصحة النفسیة المجتمعیة  - ٤
 

v  
 ) .م٢٠٠٣(دلیل كلیة التربیة  .١

 ).م٢٠٠٦(دلیل التدریب المیداني  .٢

  .م٢٠٠٨م، ٢٠٠٧وهي مجلة تربویة ثقافیة نصف سنویة، " ثقافتنا التربویة " مجلة  .٣
 ).م٢٠٠٩(لتحسین عملیتي التعلیم والتعلم : دلیل المشرف التربوي  .٤

 ). م٢٠٠٩(دلیل الباحثین في علم النفس،  .٥

  الجلسة االفتتاحیة
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  تسجیل  ١٠:٠٠ – ٠٩:٣٠
  قرآن كریم  ١٠:٠٥ – ١٠:٠٠
  كلمة رئیس اللجنة التحضیریة  ١٠:١٠ – ١٠:٠٥
  كلمة عمید الكلیة  ١٠:٢٠ – ١٠:١٠
  كلمة رئیس الجامعة  ١٠:٣٠ – ١٠:٢٠

– 
        

  محمود أبو دف. د.أ: رئیس الجلسة
   
  .ییرها ومؤشراتهاالمدرسة الفاعلة ـ مفهومها معا  سهیل رزق دیاب. د  .١
  القیادة التحولیة كمدخل للمدرسة الفاعلة في عالم سریع التغیر  یوسف حسن صافي. د  .٢
  معاییر المدرسة الفاعلة  عبد المعطي األغا. د  .٣

  محمود األستاذ. د  .٤
مدخل  –التحول من ثقافة األهداف إلى فضاءات المعاییر والمستویات 

  .المدرسة الفاعلةلتطویر األداء التدریسي لمعلم 
  . دور المدرسة الفاعلة في الحد من عدم االنضباط السلوكي الذي تعاني منه معظم المدارس  داوود حلس. د  .٥
  ).رؤیة تربویة(دور المعلم بین الواقع والمأمول في مدرسة المستقبل   ختام السحار. أ. ٦

  
  

  
  

  

–          

  فؤاد العاجز. د.أ: رئیس الجلسة
   
  اإلستراتیجیات اإلداریة لمدیر المدرسة الفاعلة  محمد األغا. د  .١
  خصائص المدرسة الفاعلة  خلیل حماد. د  .٢
  مقومات المدرسة الفاعلة من منظور تربوي إسالمي  مصطفي منصور. أ  .٣
  المدرسة الفاعلةالكفایات الضروریة الالزمة للمعلم في   هشام غراب. د  .٤
  نموذج االتصال في المدرسة الحدیثة ودور المدیر في تفصیل التغییر المدرسي  حاتم دحالن. د  .٥
  مدي فاعلیة مدیر المدرسة في إدارة الوقت بالمدرسة الفاعلة  نهي شتات. د. ٦

  

 ــــراحة   دقیقة ٢٥استـــ  
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  أعضاء اللجنة التحضیریة ولجنة االستقبال
  
  .رئیس قسم أصول التربیة  -ریةرئیس اللجنة التحضی    العاجز فؤاد. د.أ
 ".عمید كلیة التربیة"عضوًا     محمود أبو دف. د.أ
  ".نائب عمید كلیة التربیة"عضوًا     جمیل الطهراوي. د
  ".عمید البحث العلمي. "عضواً     د عادل عوض اهللا.أ
  ".نائب عمید البحث العلمي. "عضواً     محمود العامودي. د.أ
  ".ب عمید كلیة التربیةنائ. " عضواً     جمیل الطهراوي. د
  . عضواً     حمدان الصوفي. د
 .عضواً     سلیمان المزین. د
  .عضواً     خالد الحالق. م
  .عضواً       مروان حمد. أ
  .عضواً     أحمد برهوم. أ
  .عضواً     محمد الجماصي. أ
    .عضواً       یاسر قدیح. أ
  .عضواً     جبر حلیوات. أ
   .عضواً     حسام عایش. أ
  
  
   



 ٧                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

  مبسم ا الرمحن الرحي
  : تقدیـم 

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین محمد بن عبد اهللا الصادق 
  :األمین وبعد

  

حرصًا من عمادة كلیة التربیة وعمادة البحث العلمي علـى التطـویر المسـتمر واالرتقـاء   
ن ال بــد مــن كــا، وتفعیــل دورهــا فــي مؤسســات المجتمــع الفلســطیني، بالعملیــة التعلیمیــة برمتهــا

االهتمام بالمدرسة بما فیها من عناصر للعملیة التعلیمیة لكونها المیدان العملـي الـذي تـتم فیـه 
ممــا دفــع قســـم ، وقــد نالــت المدرســة اهتمــام كثیــر مــن البــاحثین والدارســین، العملیــة التعلیمیــة

صائصـها أصول التربیة لتنظیم یوم دراسي حول المدرسة الفاعلة من حیث واقعهـا وأسسـها وخ
والحــد مـن عــدم االنضــباط ، وفاعلیــة إدارة الوقـت، وسـبل تطویرهــا، والمعـاییر التــي تقـوم علیهــا

  .ودور المشرف والمدیر في نجاحها وتطورها، السلوكي
ومــن دواعــي ســـرورنا أن بمجــرد اإلعـــالن عــن الیـــوم الدراســي اســـتجاب مجموعــة مـــن   

حیــث أعــدوا أوراقــًا ، تربیــة والتعلــیم العــالياألخــوة البــاحثین مــن الجامعــات الفلســطینیة ووزارة ال
باحـث  ١٢ورقـة مقدمـة مـن  ١٢وقد وصل عددها إلى ، تدور حول محاور هذا الیوم الدراسي

وأن یكـون ، آملین مـن اهللا سـبحانه وتعـالى أن یكلـل عمـل هـذا الیـوم بالنجـاح والتوفیـق، وباحثة
وحافزًا للمبـادرة ألیـام دراسـیة ، لسطینله عائد ومردود في تحسین العملیة التعلیمیة في بالدنا ف

  .أخرى في طریق التطویر واإلصالح التربوي المنشود إن شاء اهللا
  
  

اللجنة التحضیریة 
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– 

        

  محمود أبو دف. د.أ: رئیس الجلسة
   
  .عاییرها ومؤشراتهاالمدرسة الفاعلة ـ مفهومها م  سهیل رزق دیاب. د  .١
  القیادة التحولیة كمدخل للمدرسة الفاعلة في عالم سریع التغیر  یوسف حسن صافي. د  .٢
  معاییر المدرسة الفاعلة  عبد المعطي األغا. د  .٣

  محمود األستاذ. د  .٤
مــــدخل  –التحــــول مــــن ثقافــــة األهــــداف إلــــى فضــــاءات المعــــاییر والمســــتویات 

  .م المدرسة الفاعلةلتطویر األداء التدریسي لمعل

  داوود حلس. د  .٥
دور المدرســة الفاعلــة فــي الحــد مــن عــدم االنضــباط الســلوكي الــذي تعــاني منــه 

  . معظم المدارس
  ).رؤیة تربویة(دور المعلم بین الواقع والمأمول في مدرسة المستقبل   ختام السحار. أ. ٦
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– 

  سهیل رزق دیاب. د/ إعداد 
  أستاذ مشارك في قسم المناهج*  

  جامعة القدس المفتوحة      
  : لخص الدراسة م

وال ، موضوعًا نال اهتمام العاملین التربـویین فـي الماضـي والحاضـر هذه ال رقةتتناول   
درســة تتســم وهــو تــوفیر م أال وقــادة المجتمــع ،یــزال فــي بــؤرة اهتمــام العدیــد مــن كبــار المــربین

ــارة اهتمــام المشــاركین فــي هــذا الیــوم الدراســي والعــاملین فــي ســلك ، بالفاعلیــة وذلــك بهــدف إث
واإلســهام فـي بنــاء تصـور مشــترك لهـذه المدرســة مـن أجــل ، التعلـیم بموضـوع المدرســة الفاعلـة

ة عتبـار المدرسـة الوحـدبا، تطویر آلیة عمل یمكن من خاللها زیادة فاعلیة مدارسنا الفلسطینیة
  .األساسیة التي یستحیل بدونها إحداث اإلصالح التربوي المنشود

ــة وتعریفهــا ومــن ثــم نتوصــل إلــى الشــروط توســ ركز الورقــة علــى مفهــوم الدراســة الفاعل
معاییر ومؤشرات أساسیة یمكن االستفادة  محدداً ، ون فا لةالتي یجب توافرها في المدرسة لتك

  .رس في بلدنامنها وتوظیفها للتعرف على فاعلیة المدا

  : مقــدمة
ً نال اھتمام العاملین التربویین ف ي الماض ي والحاض ر، وال ی زال ف ي  تتناول ھذه الورقة موضوعا

  .بؤرة اھتمام العدید من كبار المربین وقادة المجتمع وھو توفیر مدرسة تتسم بالفاعلیة

ي س لك التعل یم بموض وع المدرس ة وذلك بھدف إثارة اھتمام المشاركین في ھذا الیوم الدراسي والعاملین ف 

الفاعلة واإلسھام في بناء تصور مشترك لھذه المدرسة من أجل تطویر آلی ة عم ل یمك ن م ن خاللھ ا زی ادة 

فاعلی  ة مدارس  نا الفلس  طینیة، العتب  ار المدرس  ة الوح  دة األساس  یة الت  ي یس  تحیل ب  دونھا إح  داث اإلص  الح 

  .التربوي المنشود

لھ ا أبع اد متنوع ة ومتع ددة، وعل ى ال رغم م ن اخ تالف وجھ ات النظ ر ح ول وعلى الرغم من أن الفاعلیة 

أولویات تلك األبعاد وأھمیتھا إال أن ھناك ثمة قواس م مش تركة، اتفق ت علیھ ا الم دارس التربوی ة ف ي تق ویم 

  .المدرسة الفاعلة

ق ائمون عل  ى وحی ث إن معظ م مدارس نا ل م تص ل بع د إل ى المس  توى المطل وب م ن الفاعلی ة الت ي یتمناھ ا ال

المؤسسات التربویة لذا نجد أن ھذا الموض وع ك ان وال ی زال م ن المواض یع المھم ة ف ي ب رامج اإلص الح 
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التربوي والتي اتجھت أنظار الباحثین والمسؤولین إلیھ في الكثیر من الدول النامیة والمتقدمة، ولع ل إیج اد 

المتقدم ة ألم ر یتص ل بالم دخالت األساس یة مدارس فاعل ة ف ي ال بالد النامی ة أكث ر ص عوبة من ھ ف ي ال بالد 

  .والتسھیالت الالزمة وكذلك إلى ما یسمى إرادة العمل

ھ  ذا وق  د ظھ  رت موج  ة جدی  دة م  ن األدب الترب  وي الخ  اص بالمدرس  ة الفاعل  ة ف  ي الق  رن العش  رین، فف  ي 

ت والت  ي أدت إل  ى تغیی  ر قائم  ة مواص  فا ١٩٩٠س  نة " بیرك  ي وس  میث"الوالی  ات المتح  دة ظھ  رت بح  وث 

المدرس  ة الفاعل  ة، وكش  فت النق  اب ع  ن أن ھ  ذه المواص  فات ت  رتبط بتحص  یل ع  ال للطلب  ة، وف  ي المملك  ة 

المتحدة أجرى مجموع ة م ن الب احثین البریط انیین خ الل فت رة الثمانینی ات م ن الق رن الس ابق دراس ة عل ى 

العدی د م ن الممارس ات  المدارس لتحدید أیھا أكثر فاعلیة، وكانت نتائجھا التي توص لوا إلیھ ا ھ ي أن ھن اك

المدرسیة الت ي یمك ن أن تحس ن أداء الطلب ة بغ ض النظ ر ع ن خلفی اتھم االجتماعی ة واالقتص ادیة وبالت الي 

  .یمكن أن تسھم في إیجاد مدرسة فاعلة

ت عل  ى العالق  ة الوثیق  ة ب  ین التزوی  د ب  المواد  ّ أم  ا ف  ي البل  دان النامی  ة ف  إن البح  وث كان  ت جزئی  ة وق  د رك  ز

  .لتحصیل الجید للطلبةالتعلیمیة وا

ً ف ي الوص ول إل ى بن اء وتط ویر  وبالرغم من ذلك ف إن الحاج ة ملح ة لمزی د م ن الدراس ات واألبح اث أم ال

أدوات لقیاس فاعلیة المدرس ة تتض من مع اییر ومؤش رات أساس یة للفاعلی ة بحی ث تس ھم ف ي الوص ول إل ى 

  .تصور مشترك للمدرسة الفاعلة

ً للمدرسة  ً إل ى تناولت ورقتي تعریفا الفاعلة والشروط التي یجب توفرھ ا إلیج اد المدرس ة الفاعل ة، وص وال

ف على فاعلیة المدارس ّ   .معاییر ومؤشرات أساسیة یمكن االستفادة منھا وتوظیفھا للتعر

  

  :تعریف المدرسة الفاعلة: أوالً 
یج دون أن ھ ذا  یالحظ المتصفح لألدب التربوي وجود تعریفات متعددة للمدرسة الفاعلة، فمعظ م الب احثین

عد أكثر صعوبة، ولذلك نجد البعض م نھم  المفھوم مبھم ومن الصعب تعریفھ، كما أن قیاسھ والحكم علیھ یُ

فھ ا  ّ ً لطلبتھ ا، وال بعض اآلخ ر عر ً عالی ا وا المدرسة الفاعلة بأنھا تل ك المدرس ة الت ي تحق ق تحص یال ّ قد حدد

ف مش  كالتھا وحلھ  ا، ف  ي ح  ین بأنھ  ا المدرس  ة الق  ادرة عل  ى التجدی  د التلق  ائي والت  ي ت ّ ظھ  ر ق  درة عل  ى تع  ر

فھ ا قس  م ثال  ث بأنھ  ا تل  ك المدرس  ة الت  ي تض من ألفرادھ  ا النم  و ك  ل حس  ب طاقات  ھ وقدرات  ھ وإمكانات  ھ،  ّ عر

ومھما یكن من أمر فإنھ یمكن تعریف المدرسة الفاعلة بأنھا تلك المدرسة الت ي ت نجح م ن خ الل تنظیماتھ ا 

ة في الوصول إلى أعلى معدالت التحصیل الدراس ي بمفھوم ھ الش امل آخ ذة ف ي الداخلیة وإمكاناتھا المتوفر

  .االعتبار الفروق الفردیة بین الطلبة، بحیث ینمو كل فرد إلى أقص ما تمكنھ قدراتھ الذاتیة

  

  :وعلیھ فقد تبنى الباحث التعریف اإلجرائي التالي في ھذه الورقة
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ً لطلبتھا وقادرة على تجدی د ذاتھ ا وح ل مش كالتھا المدرسة الفاعلة ھي المدرسة التي تضمن تحصی ً عالیا ال

الداخلیة، وباحثة ع ن تط ویر مھ ارات الدراس ة الذاتی ة ل دى أفرادھ ا، وھ ي تل ك المدرس ة جمیل ة المظھ ر، 

إدارتھا واعیة، تنظیمھا محكم، لھا رسالة واضحة تحدد م ن خاللھ ا الص الحیات ل دى أف راد مجتمعھ ا م ن 

ین وإدارة، وھي التي تراجع خططھ ا باس تمرار وتواك ب مس تجدات العص ر، وتعم ل طلبة ومعلمین وعامل

على توفیر جو مریح من االتصال والتواصل بین أفرادھا وتستفید من الخبرات المتاحة لتحقق نسبة عالی ة 

ً للعم  ل أو إكم  ال الدراس  ة م  ن خ  الل  م  ن الخ  ریجین ذوي التحص  یل الع  الي والمرتف  ع وتض  من لھ  م فرص  ا

  .ناجح للمنھاج المدرسيتطبیق 

وق  د قص  د الباح  ث بھ  ذا التعری  ف أن یمیّ  ز المدرس  ة الفاعل  ة م  ن ب  ین مجموع  ة كبی  رة م  ن الم  دارس الت  ي 

ً ف  ي الوص  ول إل  ى  تحكمھ ا س  لطة واح  دة وتت اح لھ  ا اإلمكان  ات والتس  ھیالت المادی ة والبش  ریة نفس  ھا، أم ال

  .معاییر ومؤشرات تصلح لقیاس الفاعلیة والحكم علیھا

ا تقدم ومن خالل استقراء ما كتب في ھذا المج ال یمك ن مالحظ ة مجموع ة م ن الش روط الت ي تس اعد ومم

  .على إیجاد المدارس الفاعلة

  :المدخالت األساسیة  -١

ع د أح  د األس  باب األساس یة ف  ي ع  دم وج ود المدرس  ة الفاعل  ة،  ولع ل ال  نقص ف  ي ھ ذه المخ  الت األساس  یة یُ

  :وتتمثل ھذه المدخالت فیما یلي

  المنھاج)  أ

 .المواد والتجھیزات التعلیمیة) ب
 .الوقت المتاح للتعلم) ج
  .التعلیم) د

  .الفاعلة تحاول جھدھا توفیر ھذه المدخالت بغض النظر عن األوضاع االقتصادیة السیئة والمدرسة

  :التسھیالت -٢

ً لوجود المدرسة الفاعل ة، وعل ى المدرس ة أن تت ً قبلیا أك د م ن أن ھ ذه المص ادر وتعد ھذه التسھیالت متطلبا

  .تستخدم بفاعلیة

وفي ضوء ما سبق أسفرت الكثیر من البحوث التربویة على تحدید أھم المناحي والبرامج التي م ن خاللھ ا 

  :یمكن أن تسھم في رفع مستوى المدرسة الفاعلة ومن ھذه المناحي ما یلي

م االتقانيمنحى یستھدف زیادة التحصیل الدراسي للطلبة باالستناد إلى ا -أ ّ   .لتعل

وقد رك زت الب رامج الت ي اش تقت م ن ھ ذا المنح ى ف ي إدارة الص ف وإدارة الوق ت ورف ع كفای ات الھیئ ات 

التعلیمی  ة م  ن خ  الل ب  رامج الت  دریب ث  م تطبی  ق المن  اھج الدراس  یة بم  ا یض  من اس  تیعاب الطلب  ة لمحتواھ  ا 

  .العلمي
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  .لطلبة بوساطة استخدام تكنولوجیا التعلیممنحى یستند إلى تنمیة مھارات التفكیر العلیا لدى ا -ب

منح ى یس تند إل ى مب دأ النج  اح للجمی ع وذل ك بتس ریع تعل م الطلب  ة م ن ذوي التحص یل المت دني بب  رامج  -ج

  .دراسیة تضمن نجاحھم ورفع مستواھم مثل بقیة زمالئھم

والتعل  یم الزم  ري  ویرك  ز ھ  ذا المنح  ى عل  ى أس  الیب واس  تراتیجیات تعلیمی  ة تعلمی  ة مث  ل ال  تعلم التع  اوني

  .والتعلیم المفرد والتعلم االتقاني

منحى یسعى لزیادة فاعلیة المدرسة ویأخذ باس تخدام تكنولوجی ا التعل یم ف ي تحس ین تعل م الطلب ة ویعتم د  -د

على الحاسوب والوسائط التقنیة المتع ددة، بم ا یس ھم ف ي العم ل عل ى زی ادة الق درة اإلدراكی ة واالس تیعابیة 

  .تحسین قدراتھم على حل المشكالتلدى الطلبة و

و  الفعالی اتویرى الباحث أن ھذه المناحي التي تسھم في رفع مستوى المدرسة الفاعل ة تتطل ب العدی د م ن 

  :اإلجراءات ولعل من أھمھا ما یلي

بن  اء وتنفی  ذ خط  ة للوص  ول إل  ى المدرس  ة الفاعل  ة بحی  ث تتض  من أنش  طة تعم  ل ف  ي جمی  ع االتجاھ  ات  -١

ف  ي تطبی  ق المنھ  اج، وتط  ویر الم  واد واألجھ  زة، وتنمی  ة ال  وعي ل  دى القی  ادة اإلداری  ة  بفاعلی  ة وخاص  ة

  .واإلشرافیة

العم  ل عل  ى أس  اس المدرس  ة الواح  دة، وذل  ك أن لك  ل مدرس  ة واقعھ  ا ومجتمعھ  ا الدراس  ي وكادرھ  ا  -٢

  .التعلیمي الخاص وظروفھا اإلداریة واالجتماعیة وإمكاناتھا الخاصة

س  یة واعی ة تعم  ل عل ى توجی  ھ الع املین ف  ي المدرس ة إل  ى توظی ف الطرائ  ق والم  واد اختی ار إدارة مدر -٣

المت  وفرة بفاعلی  ة، كم  ا تعم  ل ع  ل اتخ  اذ ق  رارات تس  تند إل  ى منھجی  ة علمی  ة، وتتع  اون م  ع أعض  اء ھیئ  ة 

  .التدریس إلحداث التغیرات المطلوبة

یر الممارس ات التعلیمی ة ل دى الھیئ ة تنفیذ برامج تستھدف تدریب العاملین التربویین في المدرس ة لتط و -٤

التعلیمیة والتي تنبثق من حاجاتھم المھنیة في الوصول إلى مستوى مدرسي أكثر فاعلی ة ف ي أداء المھم ات 

  .الموكلة لھم

تص  میم وتنفی  ذ خط  ة للتع  اون م  ع المؤسس  ات التعلیمی  ة األخ  رى تس  تند إل  ى االس  تعانة ب  الخبرات ف  ي  -٥

  .قق التطویر المنشودالمجاالت المتعددة التي تح

  

  

  :معاییر ومؤشرات المدرسة الفاعلة: ثانیاً 

لما كانت العملیة التعلیمیة التعلمیة مسخرة لتنمیة الطالب ف ي مج االت نمائ ھ المختلف ة س واء كان ت معرفی ة 

ن أو انفعالیة أو نفسحركیة، ولما كان التقدم الحقیقي یكم ن ف ي نم اء الطال ب ف ي ھ ذه المج االت الثالث ة، ف إ
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معیار فعالیة المدرسة یجب أن ینبع من مدى تقدم الطالب ونمائھ، ولذلك ف إن مع اییر ومؤش رات المدرس ة 

  :الفاعلة تندرج تحت مجاالت رئیسیة وھي

  :مجال التحصیل الدراسي) ١(
حیث یعد التحصیل الدراسي المرتفع أھم سمة من سمات المدرسة الفاعلة بل إن معظم العاملین ف ي مج ال 

ً لفاعلی ة المدرس ةالتربی ً أساس یا ً ومعی ارا ویس تدل عل ى ھ ذا المج ال م ن . ة یضعون التحصیل العالي ش رطا

  :المؤشرات التالیة

حرص المدرسة على مراقبة وقیاس ومتابع ة تحص یل طلبتھ ا م ن خ الل أس الیب مختلف ة بم ا فیھ ا  ١-١

  .االختبارات المدرسیة الصادقة من حیث المحتوى والسلوك

 .حقیق التحصیل العالي لطلبتھا في مقدمة برامجھاحرص المدرسة على ت ٢-١

ً عن المدارس المشابھة ٣-١  .حرص المدرسة على أن یكون حجم تحصیل طلبتھا وارتفاعھ ممیزا

حرص المدرسة على االستفادة من تحلیل نتائج االختبارات في تحس ین أداء الع املین والطلب ة بم ا  ٤-١

 .ینعكس على تحصیلھم الدراسي

  :نھاج وتطویرهمجال تطبیق الم) ٢(

یعك س ھ  ذا المج ال م  دى اھتم ام المدرس  ة بتط ویر اھتم  ام المدرس ة بتط  ویر المنھ اج وتنفی  ذه بحی ث یك  ون 

ً وحداثة ووفاء بحاجات الطالب وتنمیة قدراتھم على التفكیر ً وتسلسال   .أكثر ترابطا

  :ویستدل على ذلك من خالل المؤشرات التالیة

المدرسي وذلك للكشف على نواحي القوة ومواطن الض عف ف ي حرص المدرسة على تحلیل المنھاج  ١-٢

  .أي عنصر من عناصره

حرص المدرسة عل ى س د الثغ رات والفج وات الت ي أس فرت عنھ ا نت ائج التحلی ل والعم ل عل ى إغن اء  ٢-٢

  .المنھاج سواء في محتواه أو طرائقھ وأنشطتھ

ت ووس ائل تكنولوجی ة تخ دم العملی ة حرص المدرس ة عل ى ت وفیر م ا یل زم لتطبی ق المنھ اج م ن تقنی ا ٣-٢

  .التعلیمیة وتیسرھا

  

  

  

  :مجال القیادة التربویة الفاعلة) ٣(

 ً ً ب ل ض رورة م ن ض رورات العص ر ومطلب ا ً ثانوی ا ً أو أم را إن الفاعلیة والتمیز ف ي المدرس ة ل م یع د ترف ا

ً ال غن  ى عن  ھ، والفاعلی  ة والتمی  ز ف  ي المدرس  ة یتوق  ف بع  د هللا عل  ى ص  الح  القی  ادة التربوی  ة فیھ  ا أساس  یا

ً قیل في المثل الصیني    ".أول ما یفسد السمكة رأسھا"وقدیما
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  :ویستدل على ھذا المجال من خالل المؤشرات التالیة

حرص المدرسة على إقام ة عالق ات عم ل واض حة وس لیمة م ع الع املین تس تند إل ى رس الة واض حة  ١-٣

  .النظام التربويللمدرسة وتتفق مع القوانین واألنظمة المرعیة في 

  .حرص المدرسة على االبتعاد عن التحیز في التعامل مع أعضاء الھیئة التدریسیة وطلبتھا ٢-٣

  .حرص المدرسة على تشجیع الطاقات التعلیمیة اإلبداعیة لدى طلبتھا ومعلمیھا ٣-٣

  .حرص المدرسة على تصویب الممارسات التعلیمیة غیر المرغوب فیھا في جو آمن وودي ٤-٣

ح  رص المدرس  ة عل  ى توظی  ف األس  لوب التش  اوري ف  ي اتخ  اذ الق  رارات الت  ي تكف  ل تق  دم المدرس  ة  ٥-٣

  .وتطورھا

  :مجال المناخ المدرسي العام) ٤(

  :فتحقیق وتوفیر مناخ مدرسي آمن ومالئم یحقق للمدرسة صفة الفاعلیة والتمیز ومن مؤشراتھ ما یلي

  .نظم مظھر وأجمل شكلحرص المدرسة على أن تظھر في أنظف صورة وأ ١-٤

ً ع ن  ٢-٤ حرص المدرسة على توفیر جو تعلیمي آم ن ومس تقر یس وده االحت رام المتب ادل والتق دیر وبعی دا

  .العقاب واإلرھاب

  .حرص المدرسة على تنظیم برامج عملیة الستقبال األھالي وتنظیمھا ٣-٤

  :مجال النمو المھني للھیئة التعلیمیة) ٥(

رھ  ن بطبیع  ة أداء المعلم  ین واالرتق  اء بمس  توى أدائھ  م وممارس  اتھم المھنی  ة،  إن تحقی  ق فاعلی  ة المدرس  ة

ً لتط ویر ب رامج إع  داد  وھ ذا یعك س االھتم ام المتن افي ال ذي تولی ھ نظ م التعل  یم ف ي البل دان المتقدم ة تعلیمی ا

  .المعلمین وتوفیر فرص كافیة للتنمیة المھنیة المستدیمة

  :ومن مؤشرات ھذا المجال ما یلي

  .حرص المدرسة على تنفیذ برنامج مستمر لتنمیة العاملین فیھا مھنیاً  ١-٥

٢-٥  ً ً ونفسیاً (حرص المدرسة على توفیر متطلبات نمو المعلمین مھنیا   )مادیا

حرص المدرسة عل ى تحقی ق التع اون م ع مراك ز التط ویر والخب راء ف ي تنفی ذ برن امج النم و المھن ي  ٣-٥

  .للمعلمین

فیر التعزی ز الك افي للنم  و المھن ي لم ن یس  تحق م ن الع املین دون تحی  ز أو ح رص المدرس ة عل ى ت  و ٤-٥

  .مغاالة

  :مجال إقامة عالقة فاعلة بین المدرسة والبیئة المحلیة) ٦(

ً بأن المدرس ة ج زء م ن المجتم ع وأنھ ا ص ورة مص غرة ل ھ، ف إن  حیث إن التربیة عملیة اجتماعیة وإدراكا

ض  رورة توثی  ق ص  لة المدرس  ة ب  المجتمع، بم  ا یحق  ق فاعلی  ة  دورھ  ا ف  ي تنمی  ة بیئتھ  ا ومجتمعھ  ا یعك  س

  .المدرسة
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  :ومن مؤشرات ھذا المجال ما یلي

  .حرص المدرسة على توفیر وسائل اتصال وتواصل بین العاملین فیھا والمجتمع المحلي ١-٦

  .حرص المدرسة على إقامة عالقات إیجابیة متنامیة مع المجتمع المحلي ٢-٦

ى إقام ة عالق ات تعاونی  ة بینھ ا وب  ین مؤسس ات المجتم ع المحل  ي التعلیمی ة منھ  ا ح رص المدرس ة عل   ٣-٦

  .والثقافیة

ح  رص المدرس  ة عل  ى تنظ  یم ب  رامج ثقافی  ة للمجتم  ع المحل  ي وأنش  طة مرافق  ة للمنھ  اج خ  الل الع  ام  ٤-٦

  .الدراسي وفي العطل المدرسیة

  

  :تطلعات للمستقبل

ح یحت  اج عل  ى تغیی  ر ج  ذري ف  ي السیاس  ة التعلیمی  ة وف ي ض  وء م  ا س  بق ی  رى الباح  ث أن إح  داث اإلص ال

واإلدارة التربویة، ویتطلب ھذا التغییر تضافر جمیع الجھود وتس خیر اإلمكان ات كاف ة، وعلی ھ فإن ھ یقت رح 

  :ما یلي لتغیر مالمح الصورة الحالیة للمدارس وتحقیق فاعلیتھا

ملحة للتغییر، والبحث عن السبل الكفیل ة بإیج اد إثارة اھتمام جمیع العاملین في میدان التربیة بالحاجة ال -١

  .المدارس الفاعلة

توس  یع قاع  دة البح  وث والدراس  ات ف  ي ح  ل المش  كالت الكب  رى القائم  ة مث  ل مش  كلة الوق  ت والص  فوف  -٢

  .المكتظة وركود توظیف األجھزة والمواد التعلیمیةــ إلى غیر ذلك من المشكالت

  .ل للكشف وقیاس مدى فاعلیة المدرسة وتوظیفھا میدانیاً تطویر مجموعة من األدوات التي تعم -٣

تط ویر نظ ام للمحاس بة یخض ع ل ھ الع املون وم دیرو الم دارس وجھ از اإلش راف ینطل ق م ن األھ  داف  -٤

  .األساسیة والوصف الوظیفي لعمل كل منھم

ّ عرض ھا وتجریب ھ وتقدیم ھ  -٥ ف ي ح ال نجاح ھ تبني نموذج أو أكثر للمدرسة الفاعلة من النم اذج الت ي ت م

  .على أنھ نموذج یمكن أن تنحو المدارس األخرى نحوه مع المحافظة على خصوصیتھا

ً وتط ویر آلی ة تق ویم ب رامج الت دریب بش كل ع ام وتق ویم  -٦ إعادة النظر ف ي ب رامج ت دریب الع املین مھنی ا

  .المدیرین والمعلمین بوجھ خاص

ً م ع حاج ات المعلم ین والمس تجدات التربوی ة وحرك ة تطویر النظام القائم لإلشراف لیكون أكثر تجاوب  -٧ ا

ً عن اإلشراف التقلیدي وأسالیبھ   .التطویر التربوي بعیدا

  

  

  المراجع
  :المراجع العربیة: أوالً 
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  یوسف حسن صافي. د/ إعداد 
  :ملخص الدراسة 

وأهمیــة دور مــدیر ، تهــدف الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى مرتكــزات المدرســة الفعالــة  
علیمیـة فـي فلسـطین ونماذج نظریـات القیـادة التربویـة السـائدة فـي المؤسسـات الت، المدرسة فیها

ومــن ثـم إلقــاء الضــوء ، ومـدى اســتجابتها للتحـدیات التربویــة التــي یفرضـها العــالم سـریع التغیــر
وصـوًال إلعـداد تصـور ، مفهومها وفلسفة واستراتیجیة ومتطلبات تطبیـق، على القیادة التحویلیة

  .یرمقترح لنمط التربویة الالزم للمدرسة الفعالة في فلسطین في عالم سریع التغ
یســتخدم الباحــث فــي دراســته المــنهج الوصــف التحلیلــي ألهمیتــه لمثــل هــذا النــوع مــن 

  .كما سیعتمد على الدراسات السابقة واألدب التربوي ذات العالقة بموضوع الدراسة، الدراسات
خلصــت الدراســـة إلـــى وضـــع تصـــور مقتـــرح لـــنمط القیـــادة التربویـــة التـــي یمكنهـــا قیـــادة 

  .سریع التغیر المدرسة الفعالة في عالم
  

Abstract 
 

The study aims at highlighting bases of Efficient School and the 
importance of principals role in its efficiency, and theories of the 
current educational leadership styles in the Palestinian educational 
institutions, and its response to educational challenges imposed by the 
quick changeable world, and also highlighting the "Transformation 
Leadership" : concept , philosophy, strategy and requirements of 
application, to end in putting a suggested educational leadership style 
required to "efficient school" in Palestine in a quick changeable world. 
The researcher uses the analytical descriptive approach owing to tis 
importuned for this kind of studies, and depends on previous studies 
and educational literature relating to this study. Finally, the study 
concludes to a suggested educational leadership style able to lead the 
efficient school in Palestine in a quick changeable world. 
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   : مقدمة
یولي مخططو التنمیة في كثیر من دول العالم أهمیة كبري لنمو المجتمعـات الخدمیـة الوطنیـة وفـي   

ـــًا فـــي منظومـــة التنمیـــة مقـــدمتها بطبی ـــنظم التعلیمیـــة والمدرســـیة باعتبارهـــا مقومـــًا رئیســـًا وجوهری عـــة الحـــال ال
المجتمعیة ، خصوصًا وأن هذه ، وفي التحلیل النهائي ، تتولي إعداد وتنمیـة المسـتویات المختلفـة للعناصـر 

  ) .  ٩ص ،  ١٩٩٥: زاهر ( البشریة ، وكذلك إنتاج المعرفة التي تحتاجها تلك المجتمعات 
  

أمــا الالفــت ، فــان مســتقبل التعلــیم فــى جمیــع دول العــالم لــم یعــد یتوقــف فقــط علــى وضــوح الرؤیــة   
بالنســـبة لفلســـفة التعلـــیم وأهدافـــه ، وال علـــى تطـــویر مناهجـــه وأســـالیبه ، وال علـــى تـــوفیر أفضـــل االمكانـــات 

نمــا المادیــة لــه ، وال علــى حســن إعــداد وتــدریب معلمیــه ، أو إحكــام عالقتــه بــالم ٕ جتمع المحلــى ومطالبــه ، وا
  ) . ٤٢٩، ص  ٢٠٠٥: مصطفى ( أصبح یتوقف أیضا على توفر القیادات الواعیة إلدارته  

  

ومن هنا فلیس مستغربا أبـدًا أن تتجـه الـدول ، وخصوصـًا المتقدمـة منهـا ، وهـي تسـعي إلـى تطـویر   
تـدریبا یتناسـب وتحـدیات عصـر التغیـرات وتحدیث نظم التعلیم فیها ، إلى إیجاد قیـادات تربویـة فاعلـة مدربـة 

الســریعة التــى أصــبحت تطــال كافــة مجــاالت حیاتنــا ، فتطــویر المؤسســات التعلیمیــة یتطلــب فــى طلیعــة مــا 
عملیــة  ایتطلــب تــوفیر قــادة أكفــاء علــى مســتوى یتناســب وحجــم الطموحــات والتحــدیات التــى تمثلهــا وتتضــمنه

لقادة من صـقل مهـاراتهم القیادیـة واسـتكمالها حتـى یتمكنـوا مـن التطویر المنشود ، كما یتطلب تمكین هؤالء ا
قیــادة مؤسســاتهم مــن خــالل التــأثیر االیجــابي المباشــر وغیــر المباشــر علــى العــاملین ، الــذین یمثــل تفــاعلهم 

،  ٢٠٠٤: حســن ( االیجـابي مـع بعضــهم الـبعض ومــع قیـادتهم المحــور الـرئیس فــى إنجـاح العمــل وتطـویره 
  ) . ١٣ص 

  

كیز عملیات تطویر وتحـدیث نظـم التعلـیم علـى إیجـاد قیـادات تربویـة فاعلـة لـم یـأت صـدفة أو إن تر   
عبثــًا أو عشــوائیا ، ففعالیــة المدرســة ونجاحهــا فــى تحقیــق أهــدافها یــرتبط تمامــًا باألســلوب القیــادي والصــفات 

جوانــب التقلیدیــة فــي إدارة باعتبــاره قائــدًا تربویــًا ، لــم یعــد یقتصــر دوره علــى ال ةالتــى یتســم بهــا مــدیر المدرســ
، إذ أن هذا الدور قـد تطـور وتغیـر  لیشـمل قیـادة العـاملین ، )  ١٥١، ص  ١٩٩٥: المحبوب (   المدرسة

ثــارة دافعیــتهم  ، وتحفیــزهم علــى التعـاون والتنــافس ، والتــأثیر الفعــال فــیهم إلنجــاز  ٕ رشــادهم ، وا ٕ وتـوجیههم ، وا
 ) :  ١٩٩٩   ( P. 267 ,ي یضـمن تحقیـق األهـداف المنشـودة األعمـال ، بـل وتـوفیر المنـاخ المالئـم الـذ

Griffith   .  
النمـوذج  مـا هـو: في ضوء ما تقدم ، یبرز السؤال األكثـر إلحاحـا الیـوم وغـدًا ومسـتقبًال وباسـتمرار   

، وهــذا مــا ســتحاول هــذه الورقــة   القیــادي الــذي یصــلح لقیــادة المدرســة الفعالــة فــي عــالم ســریع التغیــر ؟
  :الضوء علیه من خالل المحاور التالیة تسلیط 
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  :  ضرورة ملحة   –تطویر القیادة المدرسیة :  المحور األول  
، ولربمـا أن هـذه الورقـة بـل أوراق كثیـرة ورة تطویر القیادة المدرسیة یطـولببساطة الحدیث عن ضر    

یـه سـیتم اإلشـارة بإیجـاز ودراسات وأبحـاث ومـؤتمرات لـن تفـي هـذا الموضـوع حقـه مـن الشـرح والتحلیـل ، وعل
  : إلي العوامل التالیة 

  
  : إشكالیة حقیقیة : واقع اإلدارة المدرسیة : العامل األول 

  

إن كانـــت الدراســـات واألبحـــاث قـــد أشـــارت إلـــي ایجابیـــات اإلدارة المدرســـیة وانجازاتهـــا علـــى طریـــق  
ه ، فـــإن الكثیــــر منهـــا أشـــار إلــــي النهـــوض بالعملیـــة التعلیمیـــة ، وهــــذا مـــا ال یســـتطیع أحــــد إنكـــاره أو إغفالـــ

إخفاقات هذه اإلدارة وقصـورها عـن القیـام بمهامهـا وتحقیـق أهـدافها ، بـل ومعاناتهـا مـن أزمـة خطیـرة جعلتهـا 
: زاـهــر (إلیـــه ، إضـــافة إلـــي دراســـة  فـــي النظـــام التعلیمـــي ، وهـــذا مـــا أشـــارت "  الجانـــب المـــریض" تشـــكل 
ـــــد ال ٢٠٠٢: مصـــــطفي ( ، دراســـــات )  ١٩٩٥ ـــــو عـــــودة  ٢٠٠٠: مـــــنعم ، وعب ، والتـــــي )  ٢٠٠٤: ، وأب

تجاهـــل التخطـــیط الســـلیم وتقنیاتـــه ، وغیـــاب جانـــب اإلبـــداع ، وكـــوادر : أشـــارت إلـــى نقـــاط الضـــعف التالیـــة 
شــكالیة  ٕ داریــًا ، وذات طــابع تســییري روتینــي ، ومنطــق تطــویر إداري جزئــي ، وا ٕ إداریــة غیــر مؤهلــة تربویــًا وا

: زاهــر (  یروقراطیـة وبــین تحـدیات وتغیــرات تتطلـب اسـتیعابها واالســتعداد لهـاالتنـاقض بـین أفكــار تقلیدیـة وب
، وغیـاب الرؤیــة المشــتركة ، والــرفض الــذي یقابـل بــه التغییــر مــن قبــل بعــض )  ٩ -١٠، ص ص  ١٩٩٥

، وانخفــــــاض الكفایـــــات الفنیــــــة )  ١٤١ص :  ٢٠٠٢مصـــــطفي ، ( المـــــدیرین ، ومهـــــارات قیادیــــــة متدنیـــــة 
یة لدي مدیري المدارس ، واعتماد المدیرین على الخبرة التي تختلـف مـن مـدیر إلـي آخـر ، واإلداریة والسلوك

عبـد المـنعم ( ونمطیة األداء في المواقف المختلفة ، واعتماد المحاولـة والخطـأ فـي ممارسـة العملیـة اإلداریـة 
واإلنفـــــراد  ، واســــتخدام أســـــالیب تقلیدیــــة فـــــي ممارســــة العملیـــــة اإلداریــــة ،)  ٧١- ٧٢، ص ص  ٢٠٠٢: 

بعملیــة صــنع القــرارات ، والتــردد فــي اتخــاذ القــرارات ، واإلنفــراد بالقیــام بجمیــع األعمــال اإلداریــة ، والقصــور 
 ١٤٨، ص  ٢٠٠٤: أبــو عــودة ( عـن إدارة األزمــات ، وعرقلــة التنظــیم غیــر الرسـمي لقیــام اإلدارة بمهامهــا 

غیـر دیمقراطیـة ، وغیـر تشـاركیه ، : یة بمـا یلـي فى ضوء ما تقـدم ، یمكـن تلخـیص واقـع اإلدارة المدرسـ) . 
وتقلیدیـة محافظــة ، وغیــر إبداعیـة ، وتهمــل العــاملین واحتیاجـاتهم ، ونمطیــة ، وعشــوائیة األداء ، وال تمتلــك 

  . رؤیة ورسالة ، وجزئیة ولیست شمولیة
  

  :  تحدیات غیر مسبوقة : عالم سریع التغیر : العامل الثاني 
فـى عـالم اقـل مـا یوصـف بـه انـه عـالم سـریع التغیـر ، عـالم یحمـل لنـا الكثیـر حقا نحـن نعـیش الیـوم 

مـــــن التغیـــــرات والتحـــــوالت المســـــتمرة والعمیقـــــة فـــــى أشـــــكالها وأبعادهـــــا ومجاالتهـــــا السیاســـــیة واالقتصـــــادیة 
 واالجتماعیــة والثقافیــة ، والتــي جــاءت لظــاهرة العولمــة ، وثــورة التقــدم العلمــي والتكنولــوجي ، واالتجــاه نحــو

الـــخ ، والتـــي ، شـــئنا أم أبینـــا ، قـــد فرضـــت العدیـــد مـــن ...... الدیمقراطیـــة ، واالتجـــاه نحـــو الجـــودة الشـــاملة 
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التحدیات التربویة على النظام التعلیمي ، والتي تتطلب أول مـا تتطلـب وجـود قیـادة تربویـة فاعلـة قـادرة علـى 
  . مواجهة هذه التحدیات غیر المسبوقة 

  

اق نفسه ، فقد شهدت المؤسسـات التربویـة العدیـد مـن التحـوالت الدرامیـة من جانب آخر ، وفى السی
مـــن حیـــث تنـــوع المنـــاخ والثقافـــات التنظیمیـــة ، األمـــر الـــذى أدى إلـــى تطـــور مفهـــوم القیـــادة ونظریاتهـــا عبـــر 
العصـور ، وهـذا یشــكل تحـدیًا یتطلــب وجـود قیــادات تربویـة فاعلــة قـادرة علــى مواكبـة المســتجدات فـى مجــال 

إن قیـــادة األمـــس المدرســـیة ، حتـــى علـــى افتـــراض فعالیتهـــا لهـــذا ) .  ٩، ص  ٢٠٠١: الهاللـــى ( ة القیـــاد
األمــس ، لــن تصــلح بـــالمطلق لمواجهــة تحــدیات مســتقبل محفـــوف بــالمجهول والغمــوض والالیقـــین  ، إذ ال 

ت مـن كثـرة یمكن دخول عصرا جدیدا بلغة ال یفهما هذا العصر ، وال بأدوات قدیمـة عفـي علیهـا الـزمن تآكلـ
إجمـاًال ، فـإن اإلدارة الناجحـة هـي التـي تقـوم بتطـویر األسـالیب القیادیـة المناسـبة التـى . تـراكم الصـدأ علیهـا 

  )  .  ٢٢،  ص  ٢٠٠٤البهواشي ، ( تضمن لها النجاح في مثل هذا المناخ المتغیر 
  

 :  ر والمستقبل عجز عن مواجهة تحدیات الحاض: نظریات القیادة التقلیدیة : العامل الثالث 
  

ودقیقـــة ، ومعمقـــة ، وقبـــل كـــل شـــئ موضـــوعیة لنظریـــات ، إن قـــراءة تحلیلیـــة ، وهادفـــة ، ومتأنیـــة 
القیــادة التقلیدیــة ، تشــیر بوضــوح إلــى نقطــة ایجابیــة هامــة وهــى أن لكــل مــن هــذه النظریــات بعــدا خاصــا بهــا 

بـل وربمـا رؤیـة واقعیـة فـى ظـروف ووجهة نظر خاصة بها ، بل یمكن اعتبار كل منها یمثل رؤیـة سـلیمة ، 
ولكـن بالمقابـل ، فانـه یعتقـد أن هـذه النظریـات القیادیـة ) .  ٤٣٦، ص  ٢٠٠٥: مصـطفى ( وأحوال معینة 

نظریــة الرجــل " قـد عجــزت عــن مواجهــة تحــدیات الحاضـر ، بــل وتحــدیات المســتقبل بالنتیجــة ، فالقیـادة فــى 
ر ، وهــي تتجاهــل أثــر الظــروف المحیطــة بالعـــاملین لیســت صــفة مطلقــة یتمتــع بهــا فــرد دون آخــ "العظــیم 

قــد عجــزت عــن تحدیــد قائمــة الســمات التــى تمیــز القائــد النــاجح " نظریــة الســمات " وخصائصــهم ، كمــا أن 
" ، أمـــا نـــوع الســـلوك القیـــادي ، فـــى )  ٢٢٨-٢١٦، ص ص  ١٩٩٦: العوضـــى ، ومهـــدي ( عـــن غیـــره  

همــــال العوامــــل البیئیــــة ، فــــال یســـتطیع وحــــده أن یحقــــق  "نظریــــات الســــلوك  ٕ ( نجاحــــا فــــى ضـــوء تجاهــــل وا
، قــد  "نظریــة الموقــف "  فــى موقــف معــین ، فــى ، كمــا أن تــأثیر القائــد )  ١٦٢، ص  ٢٠٠٢: مصــطفى 

ال یكون كذلك فى موقـف آخـر ، كمـا أن قیـادة جماعـة معینـة بفعالیـة ، ال یضـمن النجـاح فـى قیـادة جماعـة 
، أمـــا قــــدرة )  ٢٢٨، ص  ١٩٩٦: العوضـــى ومهــــدى (   ةأخـــرى بخصـــائص وأهــــداف واهتمامـــات مختلفــــ

 -نظریــة المســار " القائــد علــى توضــیح الطریقــة للعــاملین مــن اجــل مســاعدتهم علــى تحقیــق أهــدافهم ، فــى 
، ونظـــرا قـــف لصـــعوبة تحدیـــد خصـــائص المرؤســـیینتظـــل غیـــر مضـــمونة النتـــائج فـــى كـــل الموا  "الهـــدف 

،  ٢٠٠٢: مصــطفى (                         خلیــة والخارجیــةلحــدوث تغیــرات مســتمرة فــى بیئــة العمــل الدا
  ) . ١٦٥ص 
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یمكن أن نسـتخلص ممـا سـبق ، أنـه رغـم إدراكنـا ألهمیـة النظریـات القیادیـة التقلیدیـة ، فـإن أیـا منهـا 
لــم تقــدم لنــا نموذجــا لقیــادة المدرســة الفعالــة فــى عــالم ســریع ، إذ أنــه ال یمكــن لنــا أن نتصــور مــدیر لمدرســة 

الـة كقائـد تربــوي ، فقـط ألنـه یمتلــك مجموعـة مـن الصــفات الموروثـة ، أو لكونـه فقــط یمتلـك مجموعـة مــن فع
الســمات الشخصــیة التــى تمیــزه عــن اآلخــرین ، أو ألنــه فقــط یقــوم بســلوك قیــادي معــین للتــأثیر علــى تابعیــه 

عینــة ، أو ألنــه النجــاز أهــداف محــددة ، أو ألنــه فقــط قــد نجــح فــى التعــاطي مــع موقــف أو مواقــف صــعبة م
وهـذا یقودنـا بالتـالي إلـى أهمیـة تسـلیط . فقط یستطیع توضیح المسار لتابعیه للوصـول إلـى تحقیـق األهـداف 

 .    الضوء على نظریات القیادة الحدیثة علنا نجد فیها ضالتنا 
  

   :احتیاج حقیقي ( Transformational Leadership)  نظریة القیادة التحویلیة : المحور الثالث
  : التطور والمفهوم : أوال 

 :    Burnsمفهوم القیادة عند . ١

علـى یـد عـالم التـاریخ  ١٩٧٨ظهر مصطلح القیادة التحویلیة فـى مجـال القیـادة ألول مـرة فـى العـام 
، والـذي قـدم مـن خاللـه " القیـادة " فـى كتابـه بعنـوان   James McGregor Burnsوالسیاسـة االمریكـى 

إجمـــاال ، ) . ١٠، ص  ٢٠٠١:الهاللـــي (التحویلیـــة مقارنـــة بمفهـــوم القیـــادة اإلجرائیـــة شــرحا لمفهـــوم القیـــادة 
  :تتركز في نمطین رئیسین  ( Burns )فان القیادة عند 

  

 :   Transactional Leadershipالقیادة اإلجرائیة : النمط األول 

ن خــالل موقعــه الــوظیفي ، ، ومــ عملیــة التبــادل ، فالقائــد اإلجرائــيیرتكــز هــذا النــوع مــن القیــادة علــى 
القائـد  كفـاءة أداء التـابعین ، وهنـا فـإن یمتلك السلطة التى تؤهله أن یقرر المكافآت أو العقوبـات فیمـا یخـص

وتابعیه یعملون ضمن إطار اتفاق صـریح أو ضـمني بـأن سـلوك التـابعین المرغـوب فیـه سـیتم تقـدیم المكافـأة 
خصــم ( غیــر المرغـوب فیـه ســیتم معاقبتـه  ، فـى حــین أن السـلوك) الـخ  ....زیـادة فــى الراتـب ، ترقیــه ( لـه 

  Burns & Bassألالفـت هنـا ، أن كـال مـن ) . الـخ ... مـن الراتـب ، تنزیـل درجـة ، إیقـاف عـن العمـل 
یعنـى ) تبـادل المنفعـة ( علـى مبـدأ التبادلیـةفاالرتكـاز  أكدا أن هذا النوع من القیادة ال یصلح لكل المواقـف ،

فـى إطـار الحصـول علـى المكافـآت  ومحصـورة  علـى تفعیـل أداء التـابعین تظـل محـدودة القیـادة أن ق رة ه ذه
أن العال ـة  فضـًال عـن ، .Al-Damour & Al-Awalmeh : 2002 , P )  ٢٤٩( أو تجنـب العقوبـات 

 ٢٠٠١ :الهاللـي (   .وغالبـًا مـا ال تسـتمر طـویالً ، التي تعتمد على تبادل المنفعة ، هـي عالقـة غیـر ثابتـة 
  ) .  ١٦-١٥، ص ص 

   :Transformational Leadershipالقیادة التحویلیة : النمط الثاني 
هــي عملیــة یقــوم فیهــا القائــد التحــویلي والتــابعین لــه بــدعم كــل منهمــا األخــر إلــى أعلــى مســتوى مــن 

ادلیــة بــین ، وهــى عملیــة تبنــى فیهــا العالقــة التب)  ٧٨، ص  ٢٠٠٦: عیاصــرة ( الــروح المعنویــة والدافعیــة 
القائد والتابعین على أساس العمل ، فالقائد التحویلي یشجع التابعین لـه علـى االتسـاق والتوحـد مـع المؤسسـة 
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من خالل إعطـاء المكافـآت ، ولكـن باالعتمـاد علـى الدافعیـة الحقیقیـة لهـم والتـي تتمثـل فـى إشـباع الحاجـات 
یلي یسـعي إلــي الوصـول إلـي الـدوافع الكامنــة فالقائـد التحـو  ( Gardona : 2002 ) . العلیـا للتـابعین  

والظــاهرة لــدي األفــراد التــابعین لــه ، ومــن ثــم یعمــل علــى إشــباع حاجــاتهم واســتثمار أقصــي طاقــاتهم بهــدف 
في ضوء هذا المفهوم ، ینبغي على القائد أن یسعي إلـي زیـادة الـوعي لـدي التـابعین . تحقیق تغییر مقصود 

وقـیم أخالقیـة مثـل الحریـة والعدالـة والمسـاواة والسـالم وحـب الخیـر واالبتعـاد ، وذلك بالتركیز على مثل علیـا 
عن نشر مشاعر الحزن والبخل والغیرة والكراهیة ، كما ینبغـي علیـه أن ینشـط الحاجـات العلیـا لـدي التـابعین 

تهم ، ومــن ثــم تتولــد لــدیهم الدافعیــة إلشــباع حاجــا" ماســلو " لــه فــي ضــوء التصــنیف الهرمــي للحاجــات عنــد 
  . فیما یتعلق بادراك وتحقیق الذات في حیاتهم العملیة 

  

  ) :  Bass & Avolioإسهامات ( تعدیل النظریة وتطویرها . ٢
  : بتطویر نموذجا أكثر حداثة للقیادة التحویلیة واإلجرائیة یتضمن سبعة عناصر  ١٩٩٣في ال ام  Bass & Avolioقام 

  

  : العناصر اإلجرائیة 
تقــدیم مكافـــآت مبــررة تحقــق التعزیــز اإلیجـــابي   : Contingent Reward المكافــآت الطارئــة •

 . للتفاعل أو التبادل مع األتباع بما یساعد على تحقیق األهداف المتبادلة المتفق علیها 

تــدخل القائــد عنــد وجــود أخطــاء فــي :   Management By Exceptionاإلدارة باالســتثناء  •
 . العقاب العمل باستخدام التعزیز السالب أو 

مشــاهدة ومتابعــة مـا یــدور مــن عملیــات روتینیــة دون  : Laissez – Faireاإلدارة بــدون تــدخل  •
  .تدخل ، إلعطاء الفرص إلى اآلخرین لالستمرار ومواصلة العمل 

  

  :العناصر التحویلیة 
تشــیر إلــى أن القائــد یحظــى بدرجـــة عالیــة مــن االحتــرام والثقــة مــن قبـــل :  Charismaالجاذبیــة  •

 .یه ، وتهتم بصفة أساسیة بتطویر رؤیة جدیدة تعد نموذجا للمثل والسلوكیات المشتركة تابع

موقـف الـذى یسـتثیر فیـه القائـد تشـیر إلـى ال :  Intellectual Stimulationاالسـتثارة العقلیـة  •
 .كي یكونوا مبدعین ومبتكرین  جهود إتباعه

ن القائــد عبــارة عــن رمــز أو مثــال هنــا یكــو  : Inspiration Motivationالدافعیــة المســتوحاة  •
لزیـــادة الـــوعي والفهـــم باألهـــداف المرغوبـــة المتبادلـــة ، حیـــث أن أفعالـــه تـــؤثر فـــى األتبـــاع  للعاطفـــة 

 .وتدفعهم إلى  تمثل خطواته 

یـتم هنـا التعامـل مـع األتبـاع بطریقـة مختلفـة  :Individual Considerationاالعتبـار الفـردي  •
  ) .  ٢٠-١٩، ص ص  ٢٠٠١: الهاللي ( كن بعدالة   تراعى االعتبارات الفردیة ول

  

  : أنماط القیادة التحویلیة : ثانیًا 
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  : أن هناك عدة أنماط للقیادة التحویلیة ، تتضمن " یرنز ب "یري   
  Intellectual Leadershipالقیادة العقالنیة                 .١
                Reform Leadership القیادة اإلصالحیة  .٢

         Revolutionary Leadership   قیادة الثوریة ال .٣

                   Heroes Leadership  القیادة البطولیة  .٤

 ) .  ٢٦، ص  ٢٠٠١: الهاللي (        Ideologues Leadershipالقیادة األیدیولوجیة       .٥
  

  :خصائص القائد التحویلي : ثالثا 
ة ومثیــرة للمــدى المثــالي الــذي یجــب أن تبلغــه اإلدارة یقــدم رؤیــة مشــوق:  صــاحب رؤیــة مســتقبلیة •

 .المدرسیة مستقبال ، وكیف تبلغه 

قـدرة علـى مخاطبـة المرؤوسـین والعـاملین وأولیـاء األمـور علـى قـدر عقـولهم :  متمكن في االتصال  •
 .ووفقا لخصائص كل فرد وخلفیته الثقافیة 

 . إیمان التابعین بنزاهته واستقامته : ذو مصداقیة  •

یســاعدهم علــى النجــاح مــن خــالل وضــع مجموعــة مــن : یشــعر تابعیــه بالقــدرة والثقــة بــالنفس   •
المعاییر األدائیة المناسبة تكون بمثابة صورة إلدراك الذات ، وعندما ینجحون یشـعرهم  بتقـدیره لهـم 

 .ویعطیهم مهام أعلى صعوبة تتطلب قدرات أعلى من جودة األداء 

تفــــاعالت طیبـــة مــــع تابعیـــه ، واالســــتجابة لحاجــــاتهم : لتابعیــــه مصــــدر للطاقـــة : ذو طاقـــة كبیــــرة  •
 ).  ٤٤٣ – ٤٤٢، ص ص  ٢٠٠٥: مصطفي ( واهتمامهم ، وان یكون قدوة ومثال یحتذي به 

  

  : كیف یفكر القائد التحویلي ؟ :  ثالثًا 
یـرى شـئ بعیـد (   Visionصـاحب رؤیـة:   نمـط تفكیـر القائـد التحـویلي ، فهـو) الـهواري ( یصـف 

، ینقــل تابعیــه نقلــة حضــاریة ،   Mission  ،  صــاحب رســالة  ) صــاحبها  نفســهؤیــة جدیــدة یعتبــر بر 
أهدافـه عالیــة والمعــاییر التــي یطلبهـا مرتفعــة ، قــدوة ، تقلــده النــاس وتحـب أن تنتمــي إلیــه ، ذو مســتوي عــال 

صــرار ذاتــي ٕ حســاس عــال بالــذات ، وا ٕ عــال ، ذو حضــور  مــن التعبیــر االنفعــالي ، ذو ثقــة ذاتیــة عالیــة ، وا
بــدني دینــامیكي ونشـــاط واضــح ، یســـتنیر ویوضــح المشـــاعر بــین التــابعین ویقـــدم لهــم حلـــوًال جذریــة وأحیانـــًا 
حلـــوًال متطرفـــة لمشـــاكلهم ، ذو جاذبیـــة شخصـــیة موجهـــة ذاتیـــًا نحـــو المجموعـــة ،  ینـــاقش ویحـــاور ، یـــدیر 

عارات ومصــطلحات جدیــدة ،  یســتخدم بالمعــاني ، ویســتخدم الرمــوز لیعبــر عــن تلــك المعــاني ،  یســتخدم شــ
لغة جدیدة ، یستخدم كل األسـالیب اإللهامیـة ، یسـتثیر تابعیـه عقلیـًا ، ویشـجعهم علـى إعـادة دراسـة أهـدافهم 
ووسـائلهم وذلـك بتقــدیم رؤى وأهـداف ووســائل ووبـدائل جدیـدة  ، یرقــى برغبـات تابعیــه ، یسـتخدم ســیكولوجیة 

 .الجماهیر 
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ــــه یــــرى أن ــــة الشخصــــیة التــــى یتمتــــع بهــــا ویمارســــها وأســــالیبه اإللهامیــــة ،  باختصــــار ، فان الجاذبی
باإلضــافة إلــي اســتثارة  تابعیــه عقلیــا ،  واهتمامــه بالنــاس وبمــا یحتــاجون مــن الرعایــة ، كــل ذلــك یــؤدى إلــى 
دافعیـــة أقـــوى عنـــد التـــابعین لتحقیـــق أداء أكثـــر ممـــا هـــو متوقعـــًا أو كـــان متصـــورا ، وهـــذا  یمكـــن تلخیصـــه 

  : دلة التالیة بالمعا
                    دافـع أقـوى وأداء لـم یكـن متوقعـا=  اهتمام فردى + استثارة عقلیة + قیادة إلهامیة + جاذبیة شخصیة 

  ) . ٦٧-٦٣، ص ص  ١٩٩٦: الهوارى ( 
  

مــدخل إلدارة التغییــر فــي المدرســة (   :أســلوب القیــادة التحویلیــة فــي المجــال التربــوي : المحــور الرابــع 
  ) لفعالة ا
  

  : أهمیة القیادة التحویلیة فى مؤسسات التعلیم  :  وًال 
تعزیـز الدافعیـة ونشـرها بـین جمیـع العـاملین بمــا یـؤدي إلـي بـذل الجهـد اإلضـافي المطلـوب إلحــداث  -

  .تغییر ذي مغزى 
 . تمیز المدارس یتطلب تغییرات منتظمة تسمح لها بعمل األشیاء بكفاءة وفعالیة أعلي -

 .رات المنتظمة دعم وتنمیة القیم والثقافة الراسخة للمدرسة تضمن التغیی -

 ٣١، ص  ٢٠٠١: الهاللـي ( تضمن اإلعداد المهني المستمر للمعلمین بدرجة عالیـة مـن المهـارة  -
 . (  

  

  : أهداف القیادة التحویلیة المدرسیة  : ثانیا 
ر المدرسـة كقائـد تحـویلي أهداف القیادة التحویلیة التي یجب أن یلتـزم بهـا مـدی) مصطفي ( یلخص 

  :    (Leithwood)كما حددها 
 : مساعدة فریق العمل على تطویر وتحقیق ثقافة مهنیة ومعاونة مدرسیة. ١

یشــجع كــال مــن القواعــد الســلوكیة ، ویخطــط ، ویتحــدث معــا ، و  هـذا یعنــي أن فریــق العمــل یالحــظ 
ه البیئــة المدرســیة التعاونیــة مــن القائــد تتضــمن هــذ. والمســئولیة الجماعیــة والتحســین المســتمر للمدرســین 

اسـتخدام آلیـات تعاوني تسعى المدرسة إلـى تحقیقـه ، و تقلیـل عزلـة المـدرس ، و وضع هدف  :التحویلي 
االتصــال لتــزم برســالة وأولویــات المدرســة ، و اختیــار فریــق العمــل المینیــة لتأییــد التغییــرات الثقافیــة ، و روت

مشـاركة القیـادة مـع اآلخـرین ، وذلـك بتفـویض اییر الثقافیـة بالمدرسـیة ، و ت والمعبفاعلیة بالقیم والمعتقدا
  . السلطة لفریق عمل معین بالمدرسة قادر على التحسین والتطویر 

 

 : مساعد المعلمین على حل مشاكلهم بطریقة أكثر فاعلیة. ٢

ضـًال  ضـافي ، فیحفز القائد التحویلي المعلمین على االندماج في نشاطات جدیدة ، وبـذل الجهـد اإل
فالقائــد . تســاعد بطریقــة أساســیة علــى العمــل بشــكل أكثــر ذكــاء ولــیس بشــكل اكــر جدیــة عــن أن ممارســاته 
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التحویلي لدیـه اعتقـاد جـوهري بـأن فریـق العمـل بالمدرسـة كمجموعـة یسـتطیع تطـویر حلـول أفضـل عـن قیـام 
مــن وجهــات نظــر تفســیر المشــكلة :  تســاعد فــي المــدیر بــذلك بمفــرده ، فالمشــاركة بــین المــدیر والمعلمــین  

تجنـــب االلتـــزام بحلـــول دیلـــة بنـــاء علـــى مناقشـــات المجموعـــة ، و وضـــع الحلـــول الب عدیـــدة ورؤى مختلفـــة ، و
ــــســــبقا ، ورؤى االعتبــــارات الشخصــــیة ، و محــــددة م ة لــــآلراء المختلفــــة وتوضــــیحها ، االســــتماع بطریقــــة فعال

  .كلة أثناء االجتماعات توضیح وتلخیص المعلومات الرئیسیة عن موضوع المشو 
 

 :  تعزیز تنمیة المعلم. ٣

مـن خـالل تبنـیهم لمجموعـة مـن األهـداف الداخلیـة  یتم تعزیز دافعیة المعلمین نحـو التنمیـة المهنیـة 
للنمـــو المهنـــي ، مـــن خـــالل ارتبـــاطهم ارتباطـــا وثیقـــا بأهـــداف ومـــنهج المدرســـة وشـــعورهم أنهـــم ملتزمـــون 

إعطـــائهم دور ایجـــابي فـــي حـــل  :ویـــتم تنمیـــة المعلمـــین عـــن طریـــق هـــذا . بـــالنمو المهنـــي بشـــكل قـــوي 
التأكیـــد علـــى وضـــوح األهـــداف نیـــة بهـــدف تحقیـــق اإلصـــالح المدرســـي ، و مشـــاكل المدرســـة غیـــر الروتی

  ) . ٤٤٥ – ٤٤٤ص ص :  ٢٠٠٥: مصطفي ( وواقعیتها 
  

  : یة فعالة المهارات والمعارف التحویلیة األساسیة الالزمة لتحقیق قیادة مدرس:   ثالثا
 . یتفهم دینامیكیة عملیة التغییر ، ویستطیع التعامل معها ، والعمل بموجبها بكفاءة ونجاح  •

یعـــرف النقـــاط والعناصـــر الرئیســـة التـــي ینبغـــي أخـــذها بعـــین االعتبـــار فـــي كـــل موقـــف مـــن مواقـــف  •
 . التغییر 

وتقویمهــا ، إضــافة إلــي  یــتفهم طبیعــة بــرامج الــتعلم ، والعملیــات المرتبطــة بتصــمیمها ، وتطبیقهــا ، •
 . إدراك أسالیب التعزیز المنظم وكیفیة استخدامها 

یتفهم طبیعة عمل وأبعاد عملیتي التعلم والتعلیم ، ویمتلك حصیلة واسـعة مـن اآللیـات التـي تسـاعده  •
 . على تحقیق تعلم فعال 

 . یتفهم دینامیكیة البحث اإلجرائي ، وأسالیبه ، وآلیات توظیفه  •

 . وثیق نواتج البرامج والجهود التطویریة ونشرها بشكل جید یعرف كیفیة ت •

ـــع قـــدمًا نحـــو األمـــام ، ویفكـــر للمســـتقبل ، یـــدرك الحاضـــر ویتفهمـــه ، وینطلـــق منـــه للتخطـــیط  • یتطل
 . المستقبلي 

یمتلك مهارات متنوعة تساعده على االنـدماج الفاعـل فـي عالقاتـه مـع اآلخـرین ، والتفـاوض النـاجح  •
 . لمالئم لهم ، باعتبارهم األعضاء الرئیسین في عملیة التغییر معهم ، والتفویض ا

یمتلـــك حصـــیلة مـــن مهـــارات االتصـــال المالئمـــة للمواقـــف الرســـمیة وغیـــر الرســـمیة ، ویشـــمل ذلـــك  •
 . إلي الجمعیات أو التنظیمات أو الشبكات المحلیة  ماالنضما

 . یستطیع بناء مناخ عمل إیجابي مساند وتعزیزه  •



 ٢٦                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

ســــائل للتواصــــل المســــتمر مــــع المعــــارف والخبــــرات والتجــــارب الجدیــــدة فــــي مجــــال لدیــــه أســــالیب وو  •
 . تخصصه ، إلثراء حصیلته منها وجعلها متنامیة بصورة مستدامة 

 .یتفهم طبیعة وآلیات تحقیق النمو المهني المستدام ذاتیًا  •

لعمــــل یســــتطیع اســــتخدام التقنیــــات المناســــبة التــــي تســــاعده علــــى رفــــع كفاءتــــه فــــي جمیــــع جوانــــب ا •
 ) ٦٩- ٦٨، ص ص  ٢٠٠٤: عماد الدین (                 .ومجاالته 

  

 : أبعاد قیادة التغییر :  رابعا

 .تطویر رؤیة مشتركة  .١

    . بناء اتفاق جماعي بخصوص أهداف المدرسة التعلیمیة وأولویاتها .٢

 . بناء ثقافة مشتركة داخل المدرسة   .٣

  .تقدیم نموذج سلوكي یحتذي : نمذجة السلوك  .٤

 .  مراعاة الحاجات والفروق الفردیة بین العاملین  .٥

 .  التحفیز الذهني أو االستثارة الفكریة للعاملین بالمدرسة  .٦

 .توقع مستویات أداء علیا من العاملین في المدرسة  .٧

 ) . ٩٢- ٦٦، ص ص  ٢٠٠٤: عماد الدین ( قیادة هیكلیة التغییر   .٨
  

  : یلیة التى تساعد المدرسة على التمیز العوامل األساسیة للقیادة التحو :   خامساً 
كمــا ، التــي تســاعد المدرســة علــى التمیــز األساســیة للقیــادة التحویلیــة عوامــل ال )مصــطفي ( یلخــص 

  :، وهذه تشمل   Sergiovanniحددها 
 ) . تقنیات إداریة ( تتضمن أسالیب إداریة سلیمة  :   Technicalالقیادة الفنیة  .١

 . تحتوي على الطاقات الشخصیة واالجتماعیة :    Humanالقیادة اإلنسانیة  .٢

 ) . خبرة تربویة ومدرسیة(  خبرة معرفیة عن التعلیم والمدرسة:   Educationalالقیادة التعلیمیة  .٣

 . تركز على تأكید ونمطیة األهداف والسلوكیات الهامة :   Symbolicالقیادة الرمزیة   .٤

المــــدیر بتحدیــــد وتوضــــیح وتعزیــــز وصــــیاغة القــــیم  تخــــتص بقیــــام:   Culturalالقیــــادة الثقافیــــة  .٥
، ص  ٢٠٠٥: مصـــطفي . ( والمعتقــدات الثقافیـــة ، والتــي تعطـــي المدرســة هویتهـــا بمــرور الوقـــت 

 ) .  ٤٣٨ – ٤٣٧ص 
  

 :مواقف القائد التحویلي الفعال :  سادسا

 . إلیها یتعامل مع تابعیه على قدم المساواة ، ویهتم باالستماع  •

 . بیًا للعاملین معه ، وال یخذلهم یوفر دعمًا إیجا •

 . یتصف بالحماس والدافعیة ، واالهتمام بقضایا التربیة والتعلیم وأولویاتها  •

 . یلتزم بأداء األعمال وتنفیذ المهام على النحو األفضل  •
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یتســم بالمثــابرة ، وال یبــالغ فــي ردود أفعالــه ، كمــا یتســم بالعقالنیــة إذا ســارت األمــور بعكــس مــا هــو  •
 . د منشو 

 . ال یحاول فرض وجهة نظره بالقوة ، وال یسعي لالنفراد بالحوار دائمًا  •

 .لدیه استعداد للتجریب ، والتغییر ، والمخاطرة المنطقیة المحسوبة  •

 . لدیه دائرة اهتمامات أوسع من العمل ، ویضع شؤون العمل ضمن منظومة أعم وأشمل  •

 . ته لدیه استعداد ورغبة للتعلم من أخطائه ومحاوال •

 .یتقبل التغییر واإلصالح والتطویر كأمور حتمیة  •

یعتمــد علــى التوجیــه مــن خــالل العمــل ، ویلتــزم بالقیــادة مــن خــالل تقــدیم األمثلــة العملیــة والســلوك  •
 ) . ٦٧، ص  ٢٠٠٤: عماد الدین (        .األنموذج 

 

  : في المؤسسات التعلیمیة  نممارسات القادة التحویلیی:  سابعا
بنــــاء بیئــــة تعلیمیـــة ، والتركیــــز علــــى القــــدرات والقــــیم الفردیــــة ، والرؤیــــة المشــــتركة ، : ل وهـــذه تشــــم

وتعزیز ونشر التطویر المستمر ، وتعزیز االسـتقاللیة والثقـة بـالنفس ، ودعـم األتبـاع ، واسـتبعاد الخـوف مـن 
مشـتركة ، والتركیـز علـى تشجیع المشاركة والتعبیر عن الـنفس ، والـدفاع عـن القیـادة الوالمؤسسة التعلیمیة ، 

   ) . ٣٣، ص  ٢٠٠١: الهاللي (  المخرجات الحقیقیة              
  

 :أسـلوب القیـادة التحویلیـة كمـدخل لقیــادة المدرسـة الفعالـة فـى عـالم سـریع التغیــر : المحـور الخـامس  
  ) : تصور مقترح(

ویلیـة وأهمیتهـا لتطـویر في ضـوء مـا تقـدم مـن مفـاهیم ومعطیـات وأسـس ومرتكـزات حـول القیـادة التح  
األداء في المؤسسات بشكل عام ، ومؤسسـات العمـل التربـوي بشـكل خـاص ، یمكـن وضـع التصـور المقتـرح 

  : التالي كنموذج للقیادة التحویلیة كمدخل للمدرسة الفعالة في عالم سریع التغیر 
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  : یة للمدرسة الفعالة ترتكز على خمس دعائم أساسیة كما یتضح من الشكل ، فإن القیادة التحویل

 :         Realistic Transformation Philosophyفلسفة تغییر واقعیة  .١

 .إیمان بالتغییر  •

 . إرادة للقیام بالتغییر  •

 .معرفة تاریخه وثقافة المدرسة  •

 ) . الوضع المستقبلي للمدرسة ( رؤیة واقعیة لمستقبل المدرسة  •

 .كیفیة تحقیق الرؤیة رسالة توضح  •
  

 :    Supporting Organizational Environmentمناخ تنظیمي مساند   .٢

 .حوار ونقاش حول الرؤیة والرسالة  •

 . خلق رؤیة ورسالة مشتركة  •

 .استبعاد الخوف  •

 .احترام اآلراء المتنوعة ووجهات النظر البدیلة  •

 .النمذجة  •

 .تركیز على االعتبار الفردي  •

 ) .استثارة حماس وواقعیة المعلمین ( قلیة االستثارة الع •

 .االرتقاء باحتیاجات العاملین  •

تقییم داخلي 
وخارجي 
  موضوعي 

إشراف ومتابعة 
  إبداعیة  

  

تخطیط مستقبلي  

مناخ تنظیمي 
 مساند 

فلسفة تغییر 
 واقعیة 

القیادة التحویلیة 
للمدرسة الفعالة 
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 .اإلنصات للعاملین واحترام أرائهم  •

 .التركیز على التوقعات العالیة  •

 .فتح قنوات اتصال حقیقیة  •

 :      Future Planningتخطیط مستقبلي   .٣

 .الشامل  مشاركة جمیع األطراف ذات العالقة بالمدرسة في عملیة التخطیط •

 .ثقافة تحدي الوضع الراهن  •

 ) .نقاط قوة ونقاط ضعف ( دراسة البیئة الداخلیة للمدرسة  •

 ) . فرص وتهدیدات ( دراسة البیئة الخارجیة للمدرسة  •

 .تحدید القضایا الرئیسة التى ستمثل محور عمل المدرسة فى فترة الخطة  •

 .تحدید منظومة قیم المدرسة  •

إشــباع الحاجــات العلیــا + تطــویر حقیقــي للمدرســة ( اقعیــة للمدرســة إجمــاع حــول أهــداف علیــا و  •
 ) .للمعلمین 

متطلبــات بشــریة ومادیــة + مســئولیات +أنشــطة تعلیمیــة + اســتراتیجیات ( إعــداد خطــة إبداعیــة  •
 ).تقییم + 

  

 :   Creative Supervision and Follow Up :إشراف ومتابعة إبداعیة  .٤

 ) .ي االعتبار الفرد( توزیع مهام  •

 .تفویض مدروس للسلطة الثقة بمواهب المعلمین وقدراتهم ، و  •

زالة القواعد واللوائح التى تعوق العملیة التعلیمیة  • ٕ  .تطویر وا

 )ترحیب باالبتكارات+ نع القرارات مشاركة فى ص+ تنمیة مهنیة إبداعیة ( تمكین معلمین  •

اســتثارة ( د التأكـد مــن صـالحیتها  السـماح للمعلمـین بتجریــب األفكـار اإلبداعیـة ، وتعمیمهــا عنـ •
 ) .عقلیة 

 .إقناع المعلمین لتجریب ممارسات جدیدة دون ضغط   •

 ).النمذجة ( م المعلمین بالقدوة االشتراك فى جمیع مظاهر النشاط المدرسي ، وتوجیه ودع •

اإلشــراف مــن خــالل االتصــال المباشــر مــع المعلمــین والطــالب وأولیــاء األمــور وكــل األطــراف  •
 .عالقة ذا  ال

 ) .مكافآت طارئة ( تعزیز األداء اإلبداعي ، ومناصرة التمیز  •

 .مساعدة المعلمین على التغلب على الصعوبات والفشل واإلحباط  •

 .مشاركة المعلمین فى حل المشكالت  •
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) اإلدارة باالسـتثناء ( توفیر االستقاللیة للمعلمـین التخـاذ قـراراتهم ، والتـدخل عنـد وجـود أخطـاء  •
. 

 . افة تكون فیها األخطاء ومواقف الفشل أمورا مسموح بها والنظر إلیها كخبرة تعلیمیة خلق ثق •

 .االعتراف بانجازات المعلمین وامتداحهم  •

 .استبعاد العقاب كرد فعل على عمل األخطاء  •

 .عدم فرض التصور الخاص بالمدیر   •

 . احترام اآلراء المتنوعة ووجهات النظر البدیلة   •
 

 :    Objective Internal and External Evaluationتقییم موضوعي  .٥

 .مؤشرات أداء عالیه  •

 ) .شفافیة + مصداقیة + موضوعیة + كل األطراف ذات العالقة ( تقییم داخلي تشاركي  •

 ) .مشهود لها بالمهنیة والنزاهة + جهة محایدة ( تقییم خارجي  •

 .تغذیة راجعة  •

  ) .ر تعدیل وتطویر فلسفة التغیی( استخالص عبر  •
  

  : المراجع 
  : مراجع عربیة :  وًال 

، مجلــة مســتقبل " الوظــائف الحدیثــة لــإلدارة المدرســیة مــن منظــور قیمــي : "  ١٩٩٥: ( زاهــر ، ضــیاء  - ١
  .  ١٩٩٥، العد الرابع ، أكتوبر  لالتربیة العربیة ، المجلد األو 

، مجلـة التربیـة ، " س االبتدائیـة أبعـاد القیـادة اإلداریـة كمـا المـدار ) : " ١٩٩٥(المحبوب ، عبد الـرحمن  - ٢
 .  ١٩٩٥، ینایر  ٤٨العدد 

المشـــــكالت والصـــــعوبات التــــي تواجـــــه مـــــدیر المدرســـــة الثانویـــــة فـــــي ) : " ٢٠٠٤(أبــــو عـــــودة ، فـــــوزي  - ٣
 . محافظات غزة ، وسام دكتوراة ، البرنامج المشترك بین جامعة االقصي وجامعة عین شمس 

 . ، دار الكندي ١ط " سیات ونظریات ومفاهیم أسا: القیادة ) : "  ٢٠٠٤(حسن ، ماهر  - ٤

أســــلوب القیــــادة التحویلیــــة كمــــدخل لتحســــین أداء مــــدیر المدرســــة فــــي ) :  ٢٠٠٢(مصـــطفي ، یوســــف  - ٥
 ) .  ٢٠٢ – ١٣٩ص ص (  ٢٠٠٢، مجلة التربیة ، العدد السابع ، یولیو " مصر 

، دار الجامعـــة للنشـــر  ١، ط  "القیـــادة والواقعیـــة فـــي الغـــدارة التربویـــة ) : " ٢٠٠٦(عیاصـــرة ، علـــى  - ٦
 . والتوزیع 

،  ١٩٩٦،  ١ط" دارة التربویــــة مــــدخل إلــــي اإل) : " ١٩٩٦(العوضــــي ، عبــــد اهللا ومهــــدي ، عبــــاس  - ٧
 . منشورات جامعة خان یونس 
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، دار الفكــر  ١ط " لعــالم جدیـد  –مــداخل جدیـدة  –اإلدارة التربویـة ) : " ٢٠٠٥(مصـطفي ، یوســف  - ٨
 .العربي 

المتطلبـــات الفنیـــة لمـــدیر المدرســـة العصـــري فـــي ضـــوء المتغیـــرات : "  ٢٠٠٢ادیـــة ، عبـــد المـــنعم ، ن - ٩
، المركز القومي للبحـوث التربویـة والتنمیـة ، شـعبة بحـوث التخطـیط التربـوي  ، القـاهرة ، یونیـو " العالمیة 

 ،٢٠٠٢  . 

بعـــض الكلیـــات اســـتخدام نظریتـــي القیـــادة التحویلیـــة واإلجرائیـــة فـــي : "  ٢٠٠١الهاللـــي ، الهاللـــي ،  -١٠
 .  ٧٢ – ١٠، ص ص  ٢٠٠١، إبریل ) ٢١(مجلة مستقبل التربیة العربیة العدد " الجامعیة 

السـید . ترجمـة د" اإلدارة المدرسیة في القـرن الواحـد والعشـرون : "  ٢٠٠٤دافیز برانت ، الیسون لند  -١١
 . ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة  ١البهواشي ، ط 

 .، مكتبة عین شمس  ٢، ط " مالمح مدیر المستقبل : "  ١٩٩٦الهوارى ، سید ،  -١٢

، مركـــز " أفـــاق تطــویر اإلدارة والقیــادة التربویــة فـــى الــبالد العربیــة : "  ٢٠٠٤عمــاد الــدین ، منــى ،  -١٣
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 ٣٢                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

  أستاذ مشارك في قسم المناهج* 
  الجامعة اإلسالمیة

  :ملخص الدراسة 
لقـــد قطـــع البحـــث شـــوطًا كبیـــرًا فـــي مجـــال فاعلیـــة بحـــوث فاعلیـــة التـــدریس والمـــدارس   

ــاهج كــأن تقــول التــدریس ، وقــد أصــبح كلمــة الفاعلیــة أو الفعالــة صــفة تــرتبط بالتــدریس، والمن
الفعال أو التدریس الفاعـل وكـذلك الحـال ینسـحب علـى المدرسـة والمـنهج الفعـال؛ ولـم یقتصـر 

ل كســبت العدیــد مــن البحــوث والكتــب والمقــاالت التــي تركــز علــى هــذا الكــالم علــى الوصــف بــ
  .مفهوم الفعالیة في التدریس والمدرس والمنهج

وعندما نقول مدرسة فعالة أو منهاج فعـال أو تـدریس فعـال فـإن أول مـا یتبـادر إلـى الـذهن أن 
كل جیـد هذه المدرسة أو هذا المنهاج أو هذا التدریس یعمل على تحقیق األهداف المرجـوة بشـ

عمــل علــى مراعــاة جمیــع الظــروف بالمدرســة أو المــنهج أو التــدریس مــن مكونــات وعناصــر الو 
  .ومبادئ ومعاییر وخصائص

  
  :جاءت هذه الورقة لإلجابة عن األسئلة التالیة

 ما هو مفهوم المدرسة الفاعلة؟ .١

 ما هي أهم المفاهیم المرتبطة بالمدرسة الفاعلة؟ .٢

 ما هي معاییر المدرسة الفاعلة؟ .٣
 

 :مفهوم المدرسة الفاعلة .١

أنهـــا المدرســـة التـــي تقـــدم بـــرامج تعلیمیـــة وتربویـــة نوعیـــة مـــن أجـــل إعـــداد بتعـــرف المدرســـة الفاعلـــة 
متعلمـین دائمــي التعلــیم مــدي الحیــاة بهــدف اكتســاب المعرفــة واالســتعداد للعمــل ولتحقیــق الــذات والعــیش 

الكمبیــوتر : كیــز علــى المهــارات األساســیة والمهــارات العصــریة التــي تشــملمــع اآلخــرین مــن خــالل التر 
واسـتخدام التكنولوجیــا للوصــول إلــى المعلومـات والمهــارات العقلیــة التــي تشـمل مهــارات التفكیــر ومهــارات 
نتاج المعرفة في جو یسوده المتعة والنشـاط، وتعمـل هـذه المدرسـة  ٕ توظیف المعلومات لحل المشكالت وا

كـــل بامـــل وتفعیـــل دور البیـــت واألســـرة فـــي المدرســـة لالنفتـــاح علـــى المجتمـــع كیـــوم المدرســـي البنظـــام ال
ن الخبــــرات والمهــــارات الحیاتیــــة المختلفــــة ووضــــعها موضـــــع قطاعاتــــه وتعمــــل علــــى إكســــاب المتعلمــــی

التطبیـــق، كمـــا تـــولي هـــذه المدرســـة عنایـــة خاصـــة بالجانـــب التربـــوي وغـــرس مجموعـــة مـــن القـــیم لـــدي 
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ركــز علــى فاعلیــة طــرق التــدریس واألهــداف ت يمركــز اهتمــام هــذه المدرســة هــو المــتعلم وهــو . المتعلمــین
  . والمحتوي والتقویم واالرتباط بالمجتمع

 :أهم المفاهیم المرتبطة بالمدرسة الفاعلة .٢

ولإلجابة عن هذا السـؤال قـام الباحـث بـالرجوع علـى العدیـد مـن الكتـب والمراجـع ذات العالقـة للتوصـل إلـى  
  :ما یلي المفاهیمأهم هذه مفاهیم المرتبطة بالمدرسة الفاعلة والحظ أن أه  ال

ویتضـــمن هــــذا مجموعــــة مــــن الموضـــوعات المرتبطــــة بالمدرســــة الفاعلــــة،  :نمــــوذج المدرســــة الفاعلــــة .١
والمتمثلة في وجود قیادة تعلیمیة، ووجـود أهـداف واضـحة ومحـددة للمدرسـة، باإلضـافة أن هـذا النمـوذج 

مكانیــة یعمـل علـى تــوفیر بی ٕ یجـاد فـرص تعلیمیــة لهـم وا ٕ ئـات أمنـة، ویتضــمن التوجـه المسـتمر للطــالب، وا
 .االتصال اإلیجابي بین المدرسة والمجتمع وأولیاء األمور

أن جمیـــع الطـــالب یمكـــن أن : وتـــتلخص أهـــم مبـــادئ المدرســـة الفاعلـــة فـــي :مبـــادئ المدرســـة الفاعلـــة .٢
أن عملیات الـتعلم والتعلـیم تكـون داخـل المدرسـة  یعملوا ویتعلموا في ظل ظروف مناسبة، باإلضافة إلى

ال بـد مــن التوزیــع العـادل للتفاهــات التعلیمیـة المؤقتــة لكـل الطــالب، وتتضــمن . ومـن هــذه المبـادئ أیضــاً 
 .میة للطالب بدًال من إلقاء اللوم علیهم وعلى بیئاتهمورة تحمل مسؤولیة النتاجات التعلأیضًا ضر 

من هــذا المفهــوم مجموعــة مــن الخصــائص التــي یجــب توافرهــا فــي ویتضــ :خصــائص المدرســة الفاعلــة .٣
وجـــود رســالة واضــحة وأهــداف محـــددة للمدرســة، وأن المدرســة یجــب أن تعمـــل : المدرســة الفاعلــة وهــي

. علــى تحســین األداء األكــادیمي للمعلمــین، باإلضــافة إلــى وجــود البــرامج التقویمیــة ذات أدوات متعـــددة
یكــــون هنــــاك دورًا لألســــرة والمجتمــــع وأولیــــاء األمــــور فــــي هــــذه  ومــــن الخصــــائص أیضــــًا أنــــه یجــــب أن

ذا تـوفر مجلـس  ٕ المدرسة، وتعمل هذه المدرسة أیضـًا علـى التطـویر المسـتمر ألعضـاء هیئـة التـدریس، وا
أیضــًا مــن الخصــائص أن یكــون هنــاك وقتــًا  ،اآلبــاء الــذي یســاهم فــي وضــع القــرارات الخاصــة بالمدرســة

 .ملتعلم الطالب وتوجیه المعل

احتـرام النظـام والقـانون، : ویتضـمن هـذا المفهـوم مجموعـة مـن النقـاط أهمهـا :مكونات المدرسـة الفاعلـة .٤
وجــود المنــاخ المدرســي المناســب للتعلــیم، واالرتبـــاط بــالمجتمع ومؤسســاته، وجــود العدیــد مــن الخـــدمات 

 .یمالمعاونة التي تزید من فاعلیة التحصیل، أضف إلى ذلك وجود برامج مختلفة للتقو 
ضـرورة وجـود قیـادة مهنیـة ووجـود بیئـة : ویتضـمن هـذا المفهـوم النقـاط التالیـة :عوامل المدرسـة الفاعلـة .٥

تعلیمیة آمنة لكل من المعلـم والمـتعلم، ووجـود عامـل التـدریس الهـادف، والتعزیـز اإلیجـابي خـالل عملیـة 
 .التدریس والشراكة بین المدرسة والمجتمع

م المرتبطـــة بالمدرســـة الفاعلـــة وهـــي تكـــاد تكـــون متقاربـــة بصـــورة عامـــة، كانـــت هـــذه باختصـــار أهـــم المفـــاهی
والهــدف األساســي هــو تحقیــق الفاعلیــة للمدرســة أي تحقیــق األهــداف المرجــوة للمدرســة مــن خــالل االرتبــاط 
والتواصــل بــالمجتمع واألســرة وأولیــاء األمــور والشــراكة بــین المدرســة والمجتمــع وتــوفر بــرامج للتقــویم وبــرامج 
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اد األكادیمي والنمـو المهنـي للمعلمـین، وتـوفیر الخـدمات المعاونـة، وزیـادة التحصـیل للطـالب، واحتـرام لإلعد
لكـــل مـــن المعلـــم  تالنظـــام والقـــانون، وتـــوفیر البیئـــات الســـلیمة لكـــل مـــن المعلـــم والمـــتعلم، وتحمـــل المســـؤولیا

  .والمتعلم

 
وبــالرجوع إلــى العدیــد مــن الكتــب والمراجــع ذات العالقــة تــم التوصــل  :مــا هــي معــاییر المدرســة الفاعلــة. ٣

  :وهي تتمثل في المعاییر اآلتیةإلى أهم المعاییر المتعلقة بالمدرسة الفاعلة 

ط ویتعلــق ببنــاء المدرســة ومناخهــا وهــو یتضــمن المظهــر العــام للمدرســة والنظــام، وخطــ :المعیــار األول •
األمان والسالمة، والمرافق الصحیة، واإلسعافات األولیة، والمقصـف المدرسـي، وأعمـال الصـیانة ونظـام 

 .التخزین وحفظ األدوات والمعدات واإلمكانیات الترویحیة واأللعاب

ویتضـمن القیـادة اإلداریـة والفنیـة، وخصـائص المعلـم، أمـا القیـادة اإلداریـة فتشـمل نظــام  :المعیـار الثـاني •
اصــل اإلداري ونظـــام الســجالت وحفـــظ الملفــات ونظـــام التأدیــب، نظـــام متابعــة تقـــوم الطلبــة والنظـــام التو 

 .المالي وتفویض الصالحیات والمجالس واللجان

ســــة واإلشــــراف االخطــــة الســــنویة لنشــــاطات المدرســــة ونظــــام الدر : أمـــا القیــــادة الفنیــــة فهــــي تشــــمل -
تــدریس وبحــوث تحســین التــدریس ومراعــاة ذوي والتقــویم والنمــو المهنــي للعــاملین وتحســین جــودة ال

  . الحاجات الخاصة
كسـاب الطـالب مهـار  - ٕ  اتویشـمل خصـائص المعلـم تنظـیم خطـط دراسـیة، ووضـع أهـداف محـددة وا

 .مختلفة، ووضع خطط ذات أهداف

إنجــازات المدرســـة ویتضـــمن هــذا المعیـــار تحصـــیل الطــالب فـــي االختبـــارات الفصـــلیة : المعیـــار الثالـــث •
نجازات الطلبة فـي النشـاطات الفنیـة واالجتماعیـة والریاضـیة وتعزیـز دور المدرسـة فـي تنفیـذ والنهائیة، و  ٕ ا

 .البرامج وبناء الخطط

ویتضــــمن عملیــــة الــــتعلم داخــــل غرفــــة الصــــف، ودور الطلبــــة أثنــــاء عملیــــة الــــتعلم  :المعیــــار الخــــامس •
 . والمعوقات الداخلیة والخارجیة في التعلیم وتعزیز فكرة التعلم العالجي
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  محمود األستاذ. د/ إعداد                                                            
  أستاذ مشارك في قسم المناهج* 

  جامعة األقصى
  :ملخص الدراسة

وأن المعلـــم یعــد الركیـــزة ، لیســـت مبنــىو أن المدرســـة معنــى إلــى أدبیــات التربیـــة  تشــیر  
ذلك أن سـلوكه التدریسـي محكـوم بمعتقداتـه واتجاهاتـه ، البشریة األساسیة في العملیة التعلیمیة

كما أوضحت البحوث اإلجرائیة في المیـدان أن المعلـم الفاعـل یسـتطیع ، حول التدریس وفنونه
لى الحد الذي أصبح فیـه أدا، تقصیر في البرامج والمناهج التعلیمیةتعویض أي نقص أو  ٕ ه ؤ وا

ومتغیــر ، لتربویــة فــي المدرســةالتدریســي وخبرتــه وتخصصــه إحــدى المؤشــرات علــى الجــودة ا
وأصــبح التمییــز بــین المدرســة الفاعلــة والمــدارس األخــرى مــرده نوعیــه ، مــن متغیراتهــا أســاس

ــة تتمیــز  حیــث أوضــحت، المعلمــین وجــودة تدریســهم العدیــد مــن الدراســات أن المدرســة الفاعل
بأداء تدریسي تعدى ثقافة األهداف إلى ثقافـة المضـامین التـي یعبـر عنهـا بفضـاءات المعـاییر 

  .والمستویات
  :السؤال الرئیس التالي  ة  نلذا تستهدف هذه الورقة البحثیة اإلجاب

ــــى فضــــاءات المعــــاییر والمســــتویات فــــي األداء  كیــــف یمكــــن التحــــول مــــن ثقافــــة األهــــداف إل
 ِ   المدرسة بالفاعلة؟ التدریسي للمعلم بحیث نسم

  :ویشتق من السؤال الرئیس السابق األسئلة الفرعیة التالیة
  ما المقصود باألداء التدریسي للمعلم؟ .١
 ماذا نعني بثقافة األهداف؟ .٢

 ما المقصود بفضاءات المعاییر والمستویات؟ .٣
معلــم مــن ثقافــة األهــداف إلــى فضــاءات المعــاییر مــا فاعلیــة تحــول األداء التدریســي لل .٤

  والمستویات؟



 ٣٦                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

  : مقدمة
لــم یعــد بمقــدور التربیــة التركیــز فقــط علــى ،  فــي عصــر یتســم بالتســارع المعلومــاتي والتكنولــوجي واالتصــالي

 -الیـــوم-بـــل أصــبحت ،  ثقافــة األهــداف التحصـــیلیة التــي ترتكـــز فــي مجملهـــا علــى تصــنیف بلـــوم المعرفــي
ق النمـــو الكامـــل والمتكامـــل لجمیــع جوانـــب شخصـــیة الفـــرد مـــن جهــة مـــع التركیـــز علـــى ثقافـــة مطالبــة بتحقیـــ

  .المضامین والمعاییر والمستویات من جهة أخرى
 التدریسذلك برزت بعض التوجهات التربویة التي تنادي بضرورة إعادة النظر في  ونتیجة لذلك  

یة التحول نحو تنمیة مضامین وأبعاد تربویة ذات تبنى مستویات بلوم المعرفیة كركیزة ، معززة أهمی الذي
قیمة حیاتیة مثل القدرة على اتخاذ القرارات ، والقدرة على ممارسة التفكیر بشكل فعلي بما ینمي اإلبداع 

  .والتحلیل والنقد العلمي
وفــي ضــوء ذلـــك تشــیر أدبیـــات التربیــة أن المدرســـة معنــى ولیســـت مبنــى ، وأن المعلـــم یعــد الركیـــزة   

ریة األساســـیة فــي العملیـــة التعلیمیــة التعلمیـــة ، ذلـــك أن ســلوكه التدریســـي محكــوم بمعتقداتـــه واتجاهاتـــه البشــ
حول التدریس وفنونه ، كما أوضحت البحوث اإلجرائیـة فـي المیـدان أن المعلـم الفاعـل یسـتطیع تعـویض أي 

ئـــه التدریســـي وخبرتـــه نقـــص أو تقصـــیر فـــي البـــرامج والمنـــاهج التعلیمیـــة ، إلـــى الحـــد الـــذي أصـــبح فیـــه أدا
وتخصصــه إحــدى المؤشــرات علــى الجــودة التربویــة فــي المدرســة ، ومتغیــر أساســي مــن متغیراتهــا ، وأصــبح 
التمییــز بــین المدرســة الفاعلــة والمـــدارس األخــرى مــرده نوعیــة المعلمـــین وجــودة تدریســهم ، حیــث أوضـــحت 

ــأداء تدریســي تعــ دى ثقافــة األهــداف إلــى ثقافــة المضــامین العدیــد مــن الدراســات أن المدرســة الفاعلــة تتمیــز ب
  .التي یعبر عنها بفضاءات المعاییر والمستویات 

  لذا تستهدف هذه الورقة البحثیة اإلجابة على السؤال الرئیس التالي ؟
كیف یمكن التحول من ثقافـة األهـداف إلـى فضـاءات المعـاییر والمسـتویات فـي األداء التدریسـي   

  ل اعلة ؟ابللمعلم بحیث نسم المدرسة 
  ویشتق من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة ؟

  ما المقصود باألداء التدریسي للمعلم ؟ .١
 ماذا نعني بثقافة األهداف ؟ .٢

 ما المقصود بفضاءات المعاییر والمستویات ؟ .٣

 ما فاعلیة تحول األداء التدریسي للمعلم من ثقافة األهداف إلى فضاءات المعاییر والمستویات ؟  .٤

  
مجموعة السلوكیات التدریسیة التي یقوم بها المعلم بدقة  :قصد باألداء التدریسي للمعلم وی  

وبسرعة وبقدرة عالیة على التكیف مع معطیات الموقف التدریسي التي تتعلق بتنمیة المعاني والمضامین 
حسین التحصیل كاإلبداع والتفكیر الناقد واتخاذ القرار كأهداف إستراتیجیة بعیدة المدى إضافة إلى ت

  .الدراسي كأهداف تكتیكیة قریبة المدى 



 ٣٧                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

  
فیقصــد بهــا النتاجـــات التعلمیــة المرتبطــة بتصـــنیف بلــوم وزمالئـــه  :أمــا ثقافـــة األهــداف التحلیلیـــة   

  لألهداف المعرفیة والتي تصنف إلى أهداف عقلیة تتدرج إلى ستة مستویات هرمیة ،
  ، وأهداف وجدانیة تتدرج إلى خمسة مستویات هرمیة

  .وأهداف نفسحركیة تتدرج إلى سبعة مستویات هرمیة 
حیث تمثل هذه النتاجات قدرة الطالب على التحصیل الدراسي ، وهي أهداف مرتبطة مباشرة   

  .بالمواد الدراسیة ، لذا فهي أهداف تكتیكیة قریبة المدى یمكن بلوغها خالل حصة دراسیة أو حصتین 
حانات المدرسیة تركز جل اهتمامها على تقویم النتاجات والجدیر توضیحه أن التقویم واالمت  

العقلیة والتي تعني بشكل كبیر بالمستویات الثالث الدنیا وهي التذكر والفهم والتطبیق ونادرًا ما تركز على 
المستویات الثالث العلیا التي تتعلق بالتحلیل والتركیب والتقویم ، وتتجاهل بشكل طبیعي قیاس النتاجات 

  .یة والتناجات النفسحركیة العتبارات عدة الوجدان
وبشكل عام ینتهي دور المعرفة العقلیة التي اكتسبها الطالب من المادة الدراسیة بانتهاء تقدیم   

  .الطالب لالمتحان ، ذلك أن هذه المعلومات عرضة للنسیان 

  :ویقصد بفضاءات المضامین والمعاییر والمستویات   
بعیدة المدة ، والتي تمثل النتاجات التعلیمیة غیر المباشرة للمادة  تلك األهداف اإلستراتیجیة  

الدراسیة ، والتي یكتسبها الطالب خالل فترة زمنیة أطول تمتد من حصة دراسیة إلى مجموعة من 
  .الحصص 
  :ویقع تحت هذه المضامین مجاالت متعددة من النتاجات من بینها   

  .تنمیة القدرة على التفكیر ابداعیًا 
  .تنمیة القدرة على التفكیر نقدیًا و 

  .وتنمیة القدة على اتخاذ القرارات 
اإلیجاد أو التكـوین أو االبتكـار ، والمبـدع هـو المتسـم باإلبـداع : ویقصد باإلبداع والتفكیر اإلبداعي  

عنـــي واإلبداعیـــة ت. واإلبـــداع عنـــد الفالســـفة یعنـــي إیجـــاد الشـــيء مـــن العـــدم . والخلـــق ال بالمحاكـــاة والتقلیـــد 
یــرى التربویــون أن اإلبــداع ظــاهرة متعــددة األوجــه واألبعــاد ، ویمكــن النظــر إلیهــا مــن . النزعــة نحــو اإلبــداع 

مفهـوم اإلبـداع بنـاء : خالل أربعة مناحي تتداخل وتتكامل معًا لتؤلف الظاهرة اإلبداعیة وهـذه المنـاحي هـي 
إلبداعي، ومفهوم اإلبـداع علـى أسـاس أنـه على سمات الشخص المبدع ، ومفهوم اإلبداع بناء على الناتج ا

  ) .السیاق النفسي واالجتماعي(عملیة ، ومفهوم اإلبداع على أساس البیئة المبدعة
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فــي ضــوء دمــج المنــاحي األربعــة لإلبــداع أیضــا بأنــه      عملیــة علمیــة االدب التربــوي ولقــد عرفــه     
لقــــدرة علــــى التصــــدي للمشــــكالت بحلــــول إنتاجیــــة فكریــــة  ، تتســــم بالجــــدة ، وســــهولة مواءمــــة الظــــروف ، وا

  .تجریبیة من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة  
أن اإلنتـاج اإلبـداعي لـدى الفـرد مــا هـو إال ولیـد مجموعـة مـن التفـاعالت المتبادلـة التــي  هـذا ویـذكر    

یة والمدرسـیة البیئـة األسـر  –تحدث بین الفرد بطبیعته المتمیزة من جهة وعوامل البیئـة المختلفـة المحیطـة بـه 
والمعلــم والمنــاهج الدراســیة مــن جهــة أخــرى ، إذ یتولــد عنــد هــذا الفــرد نتیجــة لهــذه التفــاعالت  –والمجتمعیــة 

جملـــة مـــن القـــدرات العقلیـــة العامـــة الضـــروریة لإلبـــداع فـــي مجـــاالت المعرفـــة المختلفـــة العلمیـــة منهـــا وغیـــر 
  . اع في المجاالت العلمیة فقط العلمیة ، وجملة أخرى من القدرات الخاصة الضروریة لإلبد

إن اإلبــداع عبــارة عـن نمــط متمیــز مــن التفكیـر ، نــابع مــن تفاعــل : ، یمكـن القــول  ذـلـكوفـي ضــوء     
دراك الثغـرات وأوجـه الـنقص  ٕ عوامل عقلیة وشخصیة واجتماعیة لدى الفرد تؤدي إلى إحساسـه بالمشـكالت وا

ود ، تهـدف إلـى إنتـاج حلـول جدیـدة مبتكـرة علـى والقصور بین عناصر تبدو متباعدة في هیكـل معرفـي موجـ
  .شكل أفكار أو عالقات أو طرق علمیة تتصف بالجدة والمرونة واألصالة والقیمة االجتماعیة 

وانطالقــًا مــن نمــوذج التكــوین العقلــي لجیلفــورد ، الــذي یفتــرض أن اإلبــداع عبــارة عــن مجموعــة مــن     
  .ونة واألصالة القدرات العقلیة األساسیة وهي الطالقة والمر 

فإنــه یقصــد بالطالقــة تعــدد األفكــار التــي یمكــن أن یــأتي بهــا الفــرد حــول موضــوع معــین فــي وحــدة     
زمنیـة ثابتــة ، وبعبــارة أخــرى ، فإنـه كلمــا ارتفــع حــظ الفـرد مــن القــدرة علــى السـیولة فــي األفكــار ، كلمــا ارتفــع 

ءمتهـا لمقتضـیات البیئـة الواقعیـة ، واســتبعاد حظـه مـن هـذه القـدرة ، بشـرط أن تتمیـز األفكــار واإلجابـات بمال
  .ما هو عشوائي وصادر عن عدم معرفة أو جهل أو افتراض خطأ 

أمـا المرونـة فیقصــد بهـا تنـوع واخــتالف األفكـار التـي یــأتي بهـا الفـرد ، أي تشــیر إلـى درجـة الســرعة     
رة أخـرى فــإن المرونـة اســتعداد أو والسـهولة التـي یغیــر بهـا الفــرد موقفـًا مــا أو وجهـة نظـر عقلیــة معینـة وبعبــا

میل ما لدى الشخص یمكنه من الوصول إلى عدد متنـوع مـن اإلجابـات متحـررًا مـن القصـور الـذاتي ، وهـذا 
  .االستعداد یكشف عن نفسه من خالل االنتقال من فئة إلى أخرى من فئات االستجابة 

علـى سـرعة إنتـاج أفكـار مختلفـة مـع  وبناء على هذا الرأي لمفهوم المرونـة یظهـر أنهـا تعتمـد أساسـاً     
مختلفـة إلنتـاج أفكـار متنوعـة یظهـر خاللهـا موقـف معـین  توحدة الموقف ، ویعني إدارة التفكیـر فـي اتجاهـا

وبهــذا فــإن المرونــة تتضــمن الجانــب . ، وبمعنــى آخــر تغییــر الشــخص لوجهتــه الذهنیــة لعــالج قضــیة معینــة 
  .النوعي في اإلبداع 

تجدیـــد أو االنفـــراد باألفكــار أي قـــدرة الفـــرد علـــى إنتــاج اســـتجابات أصـــیلة قلیلـــة ویقصــد باألصـــالة ال    
التكرار بالمفهوم اإلحصائي داخل المجموعة التـي ینتمـي إلیهـا الفـرد ، ولهـذا ، كلمـا قلـت درجـة شـیوع الفكـرة 

  .زادت درجة أصالتها 
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تولیـد أفكـار جدیـدة مناسـبة  مفهوم التفكیر اإلبداعي علـى أنـه ذلك یمكن للمعلم أن یتبنى وفي ضوء   
  .وذات عالقة بالقضایا المطروحة بحیث تتسم بالطالقة والمرونة واألصالة

     :التفكیر الناقدأما من حیث 
إلـــى تعـــدد تعریفـــات التفكیـــر الناقـــد بســـبب اخـــتالف وجهـــات نظـــر البـــاحثین  االدب التربـــويیشـــیر ف    

ي تكــوین عــادة االمتنــاع عــن إصــدار األحكــام إال إذا یــذكر أن التفكیــر الناقــد یعنــحیــث ومدارســهم الفكریــة ، 
اكتملــت األدلــة وعــدم إصــدار األحكــام علــى أســاس المیــول الخاصــة ، وتجنــب أخطــاء االســتدالل الــذي یقــوم 
علـــى أســـاس االتصــــال البســـیط ، أو عـــدم االتصــــال بـــین الفـــرض والنتیجــــة ، أو الســـرعة فـــي التعمــــیم ، أو 

  ".الفروض الزائفة
بــداع األفكـار وتنظیمهــا والـدفاع عــن األفكــار أیضــًا ویعرفـه    ٕ علـى أنــه المقـدرة علــى تحلیــل الحقـائق وا

  .وعمل المقارنات واالستنتاجات وتقییم المناقشات وحل المشكالت 
  :أن التفكیر الناقد عبارة عن عملیة عقلیة تتضمن المهارات التالیة ایضا ویرى
  .، والترتیب والتجمیع والتصنیف مهارات التمكن وتضم مهارات المالحظة ، والمقارنة - أ

مهـــارات المعالجـــة وتشـــمل المهـــارات التـــي تـــرتبط بتحلیـــل الحقـــائق ، واآلراء ومهـــارات االســـتنتاج ،  -  ب
  .والتنبؤ ، وتحدید عالقة السبب بالنتیجة 

 .التي ترتبط بالتعقل المنطقي ومهارات حل المشكالت تمهارات التشغیل وتشمل المهارا -ج    

التفكیـــر الناقـــد ، منهـــا  تالعلـــوم إلـــى عـــدة اعتبـــارات ینبغـــي مراعاتهـــا لتنمیـــة مهـــاراویشـــیر تـــدریس   
ضرورة الربط بین المصادر المعرفیة المختلفة ، ذلك ألن النبوغ فـي مسـاحة معرفیـة معینـة یـؤدي إلـى تنمیـة 

  .القدرة على التفكیر الناقد في المساحات المعرفیة األخرى ذات الصلة 
تنمیـة التفكیـر الناقـد تكـوین قاعـدة عریضـة مـن المعرفـة لـدى المـتعلم ؛ لـذا فإنـه هذا وتتطلـب عملیـة     

 . یوصي باستخدام القراءة العلمیة ، والكتابة واألنشطة اإلثرائیة في جمیع مجاالت المنهج 

ـــیم مهـــارات التفكیـــر الناقـــد: ویمكـــن القـــول    ـــدى الطلبـــة  إن احتمـــال تعل یـــزداد عنـــدما یـــتم تزویـــدهم ل
علمیــة ممـا یـوفر فرصــًا واسـعة مـن التأمــل تلیـة مــن خـالل نصـوص دینیــة ذات عالقـة بالقضـایا البمواقـف تأم

  .  والتحلیل والتفسیر والتنبؤ واالستدالل 
یتبنى مفهوم التفكیر الناقد على أنـه قـدرة الطالـب علـى صـیاغة  یمكن للمعلم أن وفي ضوء ما سبق  

عطــــــاء التفســــــیرات المناســــــبة ، والتوصــــــل إلــــــ ٕ ى االســــــتنتاجات المناســــــبة وعمــــــل االســــــتنباطات الفــــــروض وا
  .علمیة المطروحة تواالستبصارات ذات العالقة وتقویم الحجج والبراهین ذات العالقة بالقضایا ال

  :اتخاذ القرار أما من حیث
إن ســلوك اتخــاذ القــرار یتمیــز بمواجهــة مشــكل یحتــاج إلــى فهــم ، والتعــرف وحــده لــیس كافیــا مــا لــم ـفـ  

لمعلومـات یسـمح بتقیـیم الحلـول وترتیبهـا وفقـًا ألفضـلیتها بحیـث یصـدر قـرارًا موثوقـا فیــه ، یعضـده قـرار مـن ا
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وغالبا ما یشیر مفهوم القرار إلى االختیار بین طرق مختلفة للفعل بعد الوصول إلـى مراحـل مبدئیـة مـن حـل 
  .المشكلة

متاحــة أمامـه النجــاز الهــدف أو بأنــه مســار یختـاره الفــرد باعتبــاره أنسـب وســیلة ) ١٩٧٧(ولقـد عرفــه ابـراهیم 
یمثــل آخــر مرحلــة فــي  -اتخــاذ القــرار –األهــداف التــي یبتغیهــا أي لحــل المشــكلة التــي تشــغله ، ویقــول أن 

عملیـــة صـــنع القـــرار ، إذ أنـــه یفـــرق بـــین اتخـــاذ القـــرار وصـــنع القـــرار ، فـــاألخیر أشـــمل وأعـــم واألول مرحلـــة 
  .نهائیة في صنع القرار

عملیــة اختیــار تــتم مــن بــین البــدائل المتــوفرة فــي الموقــف ، وتــتم تبعــا  عرفــه بأنــه فـقـد) ١٩٦٨(أمــا ســلیمان 
لخطوات معینة ووفقا ألسس محـددة ، ویعتبـر القـرار عمـل علمـي مـنظم یمـد متخـذ القـرار باجابـة لسـؤال هـام 

  .في الموقف أو بحل لمشكلة قائمة
قراراتــــه فانمــــا یقیمهــــا علــــى أســــاس  صــــفة عقلیــــة فعنــــدما یقــــیم الفــــرد: بأنــــه) ٤٤:  ١٩٧٦(وعرفــــه الطــــائي 

اعتبــارات منطقیــة وواقعیــة فهــو یفكــر مــن خــالل مــا لدیــه مــن معلومــات وفــي ضــوء االحتمــاالت الممكنــة أي 
  .البدیلین أفضل لدیه، بجانب الصفة االنفعالیة

عملیـة فكریـة مـن نتـاج ذهنـي واحـد ومـن العناصـر النظریـة الهامـة فـي  بأنـه)١٩٧٧(في حین عرفه درویـش 
قرار هو ما یعبر عنه بالرشد ونعني به ان یكون القرار معبـرا عـن أفضـل البـدائل التـي تتـوخى السـبل لبلـوغ ال

  . الهدف الذي من أجله اتخذ القرار
اختیـــار بـــین عـــدد مختلـــف مـــن البـــدائل وهـــذا یعنـــي أن القـــرار  : بأنـــه) ١٩٩٢(كمـــا عرفـــه إبـــراهیم وســـلیمان 

تیـار علیـه مـن بـین البـدائل المختلفـة المطروحـة وذلـك بعـد ممارسـة المتخذ هو أفضل البـدائل الـذي وقـع االخ
وصــــنع القــــرار هــــو سلســــلة لالســــتجابات الفردیــــة أو الجماعیــــة التــــي تنتهــــي . العملیــــات واألنشــــطة الالزمــــة 

  .باختیار البدیل األنسب في مواجهة موقف معین
ن بــین عــدد مــن البــدائل، وهــو عملیــة اختیــار أحــد البــدائل مــ بأنــه) Wealeso, 1984(ولقــد عرفــه ویلســو 

التصرف الذي یتأتى نتیجة التدبیر والحساب والتفكیـر، حیـث ال یعنـي فقـط القـرار فـي حـد ذاتـه ولكنـه یشـمل 
  .جمیع األفعال التي تلزم لوضعه موضع التنفیذ أو لوضعه في صورة تجعله یؤثر في الواقع

مجموعـــة بعنـــي تر كمهـــارة حیاتیـــة اتخـــاذ القـــرایمكـــن للمعلـــم أن یتبنـــى مفهـــوم  وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق  
اإلجــراءات ، وطــرق التفكیــر التــي تتخــذ لالختیــار بــین بــدائل أو إیجــاد حــل لمشــكلة للخــروج مــن موقــف أو 

  .أزمة أو حالة ، وهذا االختیار یعتمد على معلومات الفرد وخبراته وعاداته وقیمه
  :خطوات اتخاذ القرار

علــى أنــه مراحــل حـــل ) John Dewey"(ن دیــويجــو " تعــود خطــوات اتخــاذ القــرار إلــى مــا حــدده  
مـــا المشـــكلة؟، مـــا البـــدائل المتاحـــة لحلهـــا؟، وأي : المشـــكلة، والتـــي تتمثـــل فـــي ثالثـــة تســـاؤالت رئیســـیة، هـــي

أن هــذه الخطــوات یمكــن ) Herbert Semsone"(هربــرت سـیمون" البـدائل أفضــل؟ ومــن ناحیـة أخــرى یــرى
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لتــي تســتلزم قـــرارات ، والتحدیــد، أي التعـــرف علــى البـــدائل أن تحــدد فــي التفكیـــر ، أي استكشــاف المواقـــف ا
  .، واالختیار، أي اختیار بدیل من البدائل المتاحةاوتقییمه

لحــل " دیــوي"وفــي ضــوء ذلــك یمكــن وضــع نمــوذج عقلــي لصــنع القــرار ، بحیــث یتــوازى مــع وصــف   
  :یلي لعملیة صنع القرار وتتمثل خطوات هذا النموذج فیما " سیمون" المشكلة وخطوات

وتحـدث المشـكلة عنـدما . تحدید المشكلة، هي عبارة عـن حاجـة محـددة یمكـن أن تصـاغ كمشـكلة ) أ(
  .یحدث تعارض بین ما یجب أن یكون، وبین ما هو قائم بالفعل

ویقیـد هـذا البحـث . البحث عن بدائل الحل، وهي عبـارة عـن أفعـال معینـة یحتمـل القیـام بهـا ) ب(
  .یمة المعطاة لحل المشكلةبالوقت، مستوى المعلومات الحالي، والق

  .تقییم البدائل، أي تخمین نتائج كل بدیل طبقًا للقیود المحددة سابقاً ) ج(
ویلـي ذلـك طبعـا تنفیـذ . اختیار أحـد البـدائل الـذي یعطـي أفضـل النتـائج فـي ضـوء القیـود السـابقة ) د(

  .القرار، ثم تقییم النتائج المترتبة علیه
  :التي تمر بها عملیة اتخاذ القرار، فیما یليوبصفة عامة یمكن تحدید الخطوات 

  :تحدید المشكلة ) أ(
ویظهــر هنــا دور متخــذ القــرار فــي تحدیــد المشــكلة . ان الدقــة فــي تحدیــد المشــكلة تفیــد كثیــرًا فــي حلهــا  

بوضــوح، وتحدیــد القیــود علــى البــدائل والتعــرف علــى آراء اآلخــرین واقتراحــاتهم والــذین لهــم مصــلحة فــي 
  .المشكلة

  :لمعلومات والبیانات الالزمةجمع ا)ب(
یتحدد دور متخذ القرار هنا في تعیین مصادر المعلومات والبیانات ، وجمعهـا، والتأكـد مـن دقتهـا ، وتسـاعد 
هـــذه المعلومـــات والبیانـــات فـــي التعـــرف علـــى المتغیـــرات المحیطـــة، وتحدیـــد عـــدد معـــین مـــن البـــدائل، 

  .وتفسیر المشكلة
  :تحدید البدائل)ج(

ات االبتكاریة لمتخذ القرار واستخدامه ألسلوب االستنباط أو االستقراء، فـي تحدیـد عـدد مـن تساعد القدر   
  .البدائل المتعلقة بالموقف الذي یواجهه

  :وعند تحدید البدائل یجب أن یضع متخذ القرار في اعتباره التساؤالت التالیة
  هل البدائل المختارة تمثل كل البدائل الممكن تحدیدها؟ -
؟هل كل  -   بدیل محدد تحدیدًا دقیقًا
  هل تم التعرف على النتائج االیجابیة والسلبیة لكل بدیل؟ -
  هل تم تحدید معاییر تقییم البدائل المختلفة؟ -
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  :اختیار البدیل المناسب)د(
بالموازنـة بـین المزایـا والعیــوب ) الطالـب(وتسـمى هـذه المرحلـة بمرحلـة الحسـم حیـث یقــوم متخـذ القـرار   

  .ل بدیل، ثم یختار أنسب بدیل یعطي أفضل النتائجالخاصة بك
  :اتخاذ القرار ومتابعة تنفیذه)هـ(

بعــد اختیــار البــدیل المناســب تقــع علــى متخــذ القــرار بعــض المهــام الرئیســیة التــي تســاعد علــى نجــاح   
عادة فحص وتقییم البدائل وأسس المقارنة بینها. القرار ٕ   .وتتمثل في تنفیذ القرار، وا

دراســـة ، ثـــم تبنـــى مفهـــوم اتخـــاذ القــرار وفـــق هـــذه الخطـــوات علـــى أســـاس أنـــه مجموعـــة وف ـي ـهـ ذه ال  
اإلجــراءات ، وطــرق التفكیــر التــي تتخــذ لالختیــار بــین بــدائل أو إیجــاد حــل لمشــكلة للخــروج مــن موقــف أو 

  .أزمة أو حالة ، وهذا االختیار یعتمد على معلومات الفرد وخبراته وعاداته وقیمه
،  األثــر ، ال ینتهـي بتقـدیم االمتحــان قيعلـیم هــذه القـدرات هـو تعلــیم مسـتدیم ، بـاوالجـدیر ذكـره أن ت  

بل یتم انتقال أثر التدریب علیها للمواد الدراسیة المختلفة ، وینعكس ذلـك علـى سـلوك المـتعلم الیـومي بحیـث 
  . تصبح ممارسة هذه القدرات عادة ومهارة حیاتیة وخبرة یومیة

علــى قاعـدة أن المنهــاج الدراســي  یرتكــزن مــن خـالل المنهــاج الدراسـي المضــامی هـذه تنمیــة ذل ك أن  
  .ال یدرس لذاته ، إنما هو وسیلة لتحقیق غایة أسمى وهي أنماط التفكیر وأبعاد الحیاة والرؤى المستقبلیة
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  داود درویش حلس. د/ اد إعد

  أستاذ مساعد الجامعة اإلسالمیة* 
  

  :ملخص الدراسة 
وتتزایـد أهمیـة ، یلقى موضوع المدرسة الفاعلة اهتمامًا متزایدًا من المعنیین بشئون التعلیم بوجـه عـام  

انــًا فــي مجتمعنــا الفلســطیني؛ ذلــك أن فكــرة المدرســة الفاعلــة تلقــى اآلن آذ –بصــورة أكثــر  –هــذا الموضــوع 
ورغم استمرارها فـي أداء رسـالتها بـل یؤكـد كثیـر مـن علمـاء التربیـة ، صاغیة رغم ما للمدرسة من تاریخ قدیم

أن المدرســـة واحـــدة مــــن أهـــم المؤسســـات التــــي كانـــت ومـــا زالــــت المســـؤولة عـــن ثقافــــة اإلنســـان وحضــــارته 
ســـهام النقـــد بـــدأت تنـــال ورغـــم كـــل ذلـــك إال أن ، صـــانتهما وعملـــت علـــى حمایتهـــا وتطویرهـــا ألجیـــال قادمـــة

بـــل وصـــل األمـــر فـــي تحمیـــل المدرســـة " مـــدخالتها وعملیاتهـــا ومخرجاتهـــا: "بـــالتجریح كـــل جوانـــب المدرســـة 
ــأخر  –المســئولیة عــن بعــض المشــكالت والمخالفــات الســلوكیة المتنوعــة منهــا والتغیــب بــدون إذن مســبق  الت

، لـى اآلخـرین واالعتـداء علـى الممتلكـات العامـةاالعتـداء ع، التمرد على إدارة المدرسة أو المعلـم، الصباحي
وهـــذه المشـــكالت مـــن مظـــاهر عـــدم االنضـــباط الســـلوكي فـــي مدراســـنا بدرجـــة أو ... والغـــش فـــي االختبـــارات

بضــــرورة اإلســــهام فـــي إیجــــاد الحلــــول لهــــذه  –بـــأخرى كــــان دافعــــًا لكـــل حــــریص علــــى المصــــلحة التعلیمیـــة 
ممثلــة فــي بالدنــا  –حفظهــا اهللا  –كانــت الجامعــة اإلســالمیة المظــاهر التــي لــم تتعودهــا مدارســنا مــن قبــل ف

  .دومًا وما هذه المؤتمرات والندوات واألیام الدراسیة إال دلیل قاطع لهذا االهتمام والحرص
  :النقاط التالیة  –بإذن اهللا  –وستتناول هذه الورقة 

  .أهمیة االنضباط .١
 .أسباب عدم االنضباط .٢

، إدارة المدرســـة ، الثقافـــة المدرســـیة ( المنضـــبطة فیمـــا یتعلـــق بــــ ســـمات البیئـــة المدرســـیة للمـــدارس  .٣
 ).البرامج والمناهج واألنشطة، أنظمة السلوك وطرائق التعامل مع حل المشكالت ، المعلمون 

 .أهم المشكالت التي لها أثر في التقلیل من مشكالت عدم االنضباط السلوكي في المدرسة .٤

 .المقترحات والتوصیات .٥

وهـو طریقـة السـتخراج العلـم باالجتهـاد مـن كلمـات العلـم الخصـبة (ذه الورقة المـنهج االسـتنباطي متبعًا في ه
  .خاصة بآیات القرآن الكریم واألحادیث الشریفة إضافة إلى خبرة الباحث في مجال التربیة والتعلیم

  ـ:مقدمـة
وا أنفسـكم وأهلـیكم نـارًا وقودهـا یأیهـا الـذین آمنـوا قـ ( :الحمد هللا رب العالمین القائـل وقولـه الحـق المبـین 

 ) ٦:التحـریم( ) الناس والحجارة علیها مالئكة غالظ شداد ال یعصون اهللا ما أمرهم ویفعلون ما یـؤمرون
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ٌ إلهي للمـؤمنین وهـذه مسـؤولیة وتكلیـف  ،وكـل مـن لهـم الوالیـة علـیهم ،كـي یحمـوا أنفسـهم وأوالدهـم ؛وهذا أمر
 -ویقـول المصـطفى .ن أغفـل عنـه وأهملـه هلـك ، وهلـك معـه أهلـهومـ ،رباني خطیر من نفذه وعمل به نجـا

e- ) ومــن هــذین النصــین  ١ )مــا مــن مولــود إال یولــد علــى الفطــرة فــأبواه یهودانــه أو ینصــرانه أو یمجســانه
اآلیــة الكریمــة والحــدیث الشــریف نســتخلص أن الوالــدین همــا المســئوالن أمــام اهللا عــن أوالدهــم وأهــم مســؤولیة 

وأعتقـد أن مـن أهـم األخطـاء الشـائعة التـي أدت إلـى . النار فالبیت إذن هو  المسـئول األول هي وقایتهم من
فشل المدرسـة هـو تخلـي البیـت عـن وظیفتـه التربویـة واالعتقـاد بـأن المدرسـة مؤسسـة متخصصـة فـي التربیـة 

  ...!وهم أقدر من اآلباء واألمهات على التربیة، فیها معلمون ُأعدوا لهذا الغرض
ü والتعلـیم العـام فیهـا یتبـع النظـام النظـري أكثـر . إلى أن الكثیر من المـدارس ینقصـها البـرامج العملیـة إضافة

منـــه إلـــى العملـــي فـــي حـــین أن مـــن أولـــى أولویـــات  المدرســـة الفاعلـــة باإلضـــافة إلـــى تقـــدیمها مبـــادئ الثقافـــة 
ن نمــو اجتمــاعي ضــروري الضــروریة لهــذا العصــر فهــي تقــدم التفاعــل االجتمــاعي بــین طالبهــا ومــا یتبعــه مــ

بـأن المدرسـة مجتمـع مصـغر یتـدرب فیـه ":للحیاة االجتماعیة عبـر األنشـطة المدرسـیة الفاعلـة و یمكننـا القـول
لــذا فقــد كــان التعلــیم القضــیة األولــى لألحــزاب السیاســیة  "الطــالب علــى الحیــاة االجتماعیــة المعاصــرة المعقــدة

إقنـاعهم بأنـه األجـدر بنیـل ثقـتهم فـي تحسـین مسـتوى التعلـیم  في العدید من الدول وصـوًال إلـى المـواطنین فـي
دخــال الحاســوب إلــى كــل مدرســة، وتحســین مســتوى االختبــار، مــن خــالل زیــادة اإلنفــاق ٕ واالهتمــام الفاعــل ، وا

أثنـاء حملـة حـزب العمـال األخیـرة  Tony Pllirفعلـى سـبیل المثـال لمـا سـئل تـوني بلیـر ، باألنشطة المدرسـیة
". التعلـیم، ثـم التعلـیم، ثـم التعلـیم:"ثة أعمال سـیقوم بهـا حزبـه إذا مـا فـاز فـي االنتخابـات فقـالعن أهم أول ثال

  التغیب( :ولما كانت أهم المشكالت التي تعاني منها العدید من مدارسنا عدم االنضباط السلوكي في مثل
 -اء علــــى اآلخــــریناالعتــــد –التمــــرد علــــى إدارة المدرســــة أو المعلــــم -التــــأخر الصــــباحي -دون إذن مســــبق 

وهي من مشـكالت عـدم االنضـباط السـلوكي فـي ... الغش في االختبارات –واالعتداء على الممتلكات العامة
ـــأخرى ـــه كـــان موضـــوع دور المدرســـة فـــي الحـــد مـــن مظـــاهر عـــدم االنضـــباط  !مدارســـنا بدرجـــة أو ب لـــذلك كل

  .یر العملیة التعلیمیة في بالدناالسلوكي هدفًا اتخذه الباحث للحد من هذه المظاهر التي حتما تعیق س
üاالنضــباط المدرســي لــه أهمیــة كبیــرة فــي المؤسســات التربویــة بمختلــف مســتویاتها فهــو  : أهمیــة االنضــباط

وال یقتصـر دور االنضـباط علـى إسـهامه فـي الرفـع . محور العملیة التربویة وأساس نجاحهـا، وتحقیـق أهـدافها
قه أحد األهداف التربویـة السـامیة وهـو اإلسـهام فـي نمـو الطالـب من مستوى الطالب بل یتعدى ذلك إلى تحقی

  ؟  !الخلقي واالجتماعي إذ ال یمكن أن یتحقق في مؤسسات تربویة غیر منضبطة 
  -:وترجع أهمیة االنضباط المدرسي إلى  
 أن االنضباط شرط أساس للتدریس والتعلم؛ لما یحقق للمعلم من تحكم في عملیة التدریس؛ لیصبح •



 ٤٥                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

وبدونه ال یمكن أن یكـون هنـاك تـدریس فاعـل . والمهارات التي یخطط لها، والمعارف،وره إكسابهم العلومبمقد
ویقـدر بعـض التربـویین أن نصـف وقـت المعلـم فـي الفصـل . مما یؤدي إلى انخفاض فـي التحصـیل الدراسـي 

 .*سلوكیة یضیع في التعامل مع عوارض خارج نطاق التدریس في معظمها مشكالت انضباط ومخالفات

دارة المدرســة؛ ممـــا یســهم فـــي خلــق بیئـــة  • ٕ االنضــباط مهــم للجانـــب االجتمــاعي بـــین الطــالب ومعلمـــیهم وا
 .مشجعة على التعلم 

 .االنضباط یعلم أهمیة التعاون بین أفراد مجتمع المدرسة خاصة والمجتمع بشكل عام  •

لفوضــى والعشــوائیة فــي العمــل االنضــباط یعلــم أهمیــة التنظــیم والتخطــیط إلنجــاز أي عمــل وبدونــه تعــم ا •
 .مما ینعكس على أداء الطالب مستقبالً 

االنضباط یؤدي إلى تحقیق مجتمع ذي سلوك حضاري في تعامله مع اآلخـرین ، وفـي التزامـه باألنظمـة  •
 .والقوانین السائدة في المجتمع 

ــا تعریــف االنضــباط المدرســي ه دیننــا الحنیــف بأنــه االلتــزام بالســلوك الجیــد الــذي أقــر :"  وبهــذا یمكنن
باتبــاع األنظمـــة والتعلیمــات المنظمـــة لعمــل المدرســـة ، وحفـــظ حقــوق اآلخـــرین والممتلكــات العامـــة والتركیـــز 

 .على عملیة التعلیم والتعلم 

ü هناك العدید من األسباب التي تؤدي إلى عدم االنضباط منها  :أسباب عدم االنضباط:  
لهـا أثـر كبیـر علـى سـلوك الـنشء ممـا .وممارسات مخالفةوسائل اإلعالم بما تعرضه من نماذج للعنف،  - ١

یـنعكس علـى سـلوكهم داخـل المـدارس ، وممـا یزیـد مـن تـأثیر هـذا العامـل انتشـار الفضـائیات التـي ألغـت 
ــأثیر الفضــائیات  حــدود المكــان والزمــان ممــا جعــل تــأثیر األســرة والمدرســة علــى الطفــل ضــعیفًا مقارنــة بت

إلـــى دراســـة حدیثـــة قامـــت بمراجعـــة البحـــوث الســـابقة ) ن ، وألـــن منـــدلر ریتشـــارد كیـــروی( الوافـــدة یشـــیر 
ـــة المراهقـــة یكونـــون قـــد  المتعلقـــة بمشـــاهدة األطفـــال والشـــباب للتلفـــاز ووجـــدت أنهـــم عنـــد دخـــولهم لمرحل

ویعتبــر األطفــال ذووا االحتیاجــات الخاصــة أكثــر تعرضــًا لهــذا  ٢مشــهد عنــف) أـلـف ١٨(شــاهدوا حــوالي 
، أو الــذین یعــانون صــعوبات الــتعلم أقــل قــدرة علــى التمییــز  الخطــر إذ إن األطفــال المضــطربین عاطفیــًا

عالناتـــه كمـــا أن الكثیـــر مـــن اإلعالنـــات تتضـــمن العدیـــد مـــن  ٕ بـــین الخیـــال والحقیقـــة فـــي بـــرامج التلفـــاز وا
  . ٣الوسائل التي هي في الحقیقة ترویج للجنس والعنف

بســـبب االنفصــــال عـــن توجیــــه أبنـــائهم وبنــــاتهم ضـــعف التوجیـــه األســــري النشـــغال اآلبــــاء واألمهـــات أو  - ٢
كسابهم األخالق والعادات الحمیدة ٕ  .وا

المســـتوى االجتمـــاعي واالقتصـــادي، فـــالفقر والجهـــل لهمــــا تـــأثیر ســـلبي علـــى انضـــباط الطفـــل وبالتــــالي  - ٣
 .االنضباط المدرسي

١  
                                         

ً أي ما  ٧٩٣٢١مدارس متوسطة وجد أن الطالب فقدوا  ٦وفي دراسة أجریت جنوب كارولنیا بالوالیات المتحدة األمریكیة طبقت على * ً دراسیا یوما
  . سنة بسبب عقوبات الطرد من الفصل أو المدرسة  وعدم االنضباط الصفي خالل سنة دراسیة واحدة ٤٤یعادل 
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أدى إلـى تحقیـق المجتمع المحلي وما یتمیز من عالقات حوار ومسـتوى تعلیمـي فكلمـا كـان ذلـك مرتفعـًا  - ٤
 .انضباط أعلى من غیره 

أثر المؤسسات االجتماعیة كالمسجد، والمؤسسات األمنیة فكلما كان أداء مهماتهمـا فـي توجیـه المجتمـع  - ٥
 ٤ .فاعلة ساعد ذلك كثیرًا على االنضباط

رسـة أكدت األبحاث والدراسات المیدانیة وبشـكل قـاطع أهمیـة دور المد:  دور المدرسة في تحقیق االنضباط
فــي تحقیــق االنضــباط فهنــاك العدیــد مــن المــدارس التـــي یتــوفر فیهــا منــاخ دراســي هــادئ ومنــتظم ومنضـــبط 
داخل الصف وخارجه رغم اختالف أحجامهـا ونوعیـات طالبهـا ، والتـأثیرات االجتماعیـة واالقتصـادیة ، وهـذا 

نما یعـود إلـى ممارسـات فاعلـة فـي ضـبط ا ٕ لصـف الدراسـي والمدرسـة االنضباط لیس ولید الصدفة أو الحظ وا
ممــا دفــع التربــویین إلــى دراســة مقارنــة للســمات التــي تمیــز المــدارس المنضــبطة وتجعلهــا تحقــق . بشــكل عــام 

مسـتویات عالیـة مــن االنضـباط وبمراجعـة تلــك السـمات وجـد أنهــا تشـمل جمیـع جوانــب بیئـة المدرسـة الرئیســة 
بنظـرة شـمولیة تركـز علـى جمیـع تلـك الجوانـب وأن مما یعني أنه ال یمكن تحقیـق االنضـباط بشـكل فاعـل إال 

  .أي تقصیر في جانب سوف یؤدي إلى فشل الجهود التي تهدف إلى تحقیق االنضباط 
  ): الفاعلة(سمات البیئة المدرسیة للمدارس المنضبطة 

درسـي هــو أثبتـت التجــارب والدراسـات أن مـن أهـم العوامـل تــأثیرًا علـى االنضـباط الم :الثقافـة المدرسـیة:  وًال 
تشـجع علــى االنضـباط وتسـعى لتحقیقـه، وثقافـة المدرســة هـي منظومـة القـیم، والمعــاییر،  وجـود ثقافـة مدرسـیة

  والتقالید، والممارسات التي تكونت في المدرسة مع الوقت نتیجة لتفاعل مجتمع المدرسة  والمعتقدات،
یات التـــــي تــــواجههم، وهـــــذه مـــــع بعضــــهم الــــبعض وحلهـــــم للمشــــكالت والتحــــد) طــــالب –معلمــــین  –إدارة ( 

رسـمیة أي ال تـدون  فـي وثـائق المدرسـة الرسـمیة بـل تتكـون مـن التوقعـات والقـیم التـي تشــكل  المنظومـة غیـر
وهـذه التـأثیرات المتبادلـة هـي التـي تجعـل المدرسـة . وتصرفاتهم في المدرسة، ومشاعرهم، طریقة تفكیر الناس

ــأثیر علــى جمیــع جوانــب العملیــةوالثقافــة المدرســیة لهــا قــوة فــي  .وحــدة واحــدة  التربویــة فــي المدرســة بــدءًا  الت
العــــاملین فــــي المدرســــة إلــــى أحــــادیثهم، واهتمامــــاتهم، وتركیــــزهم علــــى تحصــــیل الطــــالب؛ وطرائــــق  بمظهــــر
  ٥.تدریسهم

  ) :الفاعلة( سمات الثقافة المدرسیة في المدارس المنضبطة
  .وجیهاته األخالقیةالتزام جمیع العاملین في المدرسة بآداب اإلسالم وت •
وجــود حـــس مشــترك لـــدى العـــاملین فــي المدرســـة بأهــداف المدرســـة الســـامیة والتركیــز علـــى أهمیـــة  •

 .وعدم التسامح مع من یعوقه ، التعلیم و التعلم

واتفـــاق بـــین العـــاملین فـــي المدرســـة حـــول ماهیـــة الســـلوك المناســـب ، وجــود توقعـــات ســـلوكیة عالیـــة •
 .وتعریف الطالب بهذه التوقعات

شــــراكها • ٕ فــــي اتخــــاذ القــــرار،  مالهتمــــام بــــالطالب كــــأفراد، وبأهــــدافهم، وتحصــــیلهم، ومشــــكالتهم، وا
 .ومساندتهم في أنشطتهم األكادیمیة وغیر الصفیة
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التركیز على تحقیق الطالب للضبط الذاتي للسلوك أي أن یكـون بمقـدور الطـالب أن یتحكمـوا فـي  •
 .سلوكهم، وأن تكون لدیهم المهارات الالزمة لذلك

 .انتشار قیم التعاون وحب التجدید، والعمل الجاد في المدرسة •

بــداع المعلمــین، والتــزام أولیــاء األمــور واالحتفــاء بــذلك مــن خــالل  • ٕ االهتمــام باإلنجــازات الطالبیــة، وا
 .االحتفاالت

هــم أصــحاب ) أولیــاء األمــور  –المــدیر والمعلمــون ( أن قیــادیي المدرســة  ٦) Deal ,Peterson( یؤكــد 
الــرئیس فــي تشــكیل ثقافــة المدرســة ، فمــدیر المدرســة ینشــر القــیم واألخــالق مــن خــالل عملــه الیــومي،  الــدور

والمعلمون یعـززون تلـك القـیم مـن خـالل عملهـم وكلمـاتهم، وأولیـاء األمـور مـن خـالل تواصـلهم مـع المدرسـة 
تحلیلهـا مـن خـالل معرفـة ومـن خـالل هـذا الـدور اإلیجـابي وقـراءة الثقافـة الحالیـة للمدرسـة و  .وتفـاعلهم معهـم
المدرســة بالتفصــیل ومــن خــالل مظهــر الطــالب وســلوكهم، ومحاولــة التعــرف علــى اتجاهــاتهم  مــا یجــري فــي

واهتمامــاتهم ، وبعــد أن تتكــون لــدى قیــادة المدرســة هــذه الصــورة الواضــحة یمكــن وضــع برنــامج عمــل لغــرس 
الحالیـة للمدرســة وذلــك مـن خــالل الســعي ألن  الثقافـة المرغوبــة ، والتغلـب علــى الجوانــب السـلبیة فــي الثقافــة

... یكــون قیــادیو المدرســة قــدوة للطــالب فــي مظهــرهم ، وســلوكهم ، واهتمامــاتهم حتــى فــي أحــادیثهم العــابرة 
وال عن طریق البـرامج التوعویـة وحـدها ، فالثقافة المدرسیة المعززة لالنضباط ال یمكن أن تتحقق على الورق

فـال نتوقـع مـن ثقافـة ال .یقتـدي بهـا الطالـب ویتـأثر بسـلوكها وقیمهـا واتجاهاتهـا  بل ال بـد مـن وجـود قـدوات! 
یلتــزم القــائمون علــى تشــكیلها باألهــداف التربویــة الســامیة أن تســهم فــي تعزیــز االنضــباط أو تحقــق أهــداف 

  . التعلیم
العربیــــة هــــ فــــي المملكــــة ١٤٠٥أن للمرســـوم الملكــــي الســــامي الصــــادر فـــي العــــام الدراســــي  ویــــرى الباحــــث

السعودیة بمنع التدخین في المدارس قطعیًا أثرًا واضحًا في الحد من هذه العادة الضـارة بأبنـاء المـدارس بعـد 
أن األبحــــاث التـــي أجریـــت علــــى  ٧ (Cottonk)ویؤكـــد ! أن التـــزم العـــاملون فـــي المــــدارس بـــذلك المرســـوم

ركـز حـول الطالـب وتشـهد أنشـطة لحـل ذات االنضباط الجید تشیر إلـى أن بیئـات تلـك المـدارس  تتالمدارس 
المشــكالت یشــارك فیهــا المعلمــون والطــالب وتطبــق فیهــا بــرامج تهــدف إلــى تحســین نظــرة الطــالب لــذواتهم 

  . تعد هذه اإلجراءات أكثر فاعلیة للتعامل مع المشكالت الطالبیة من العقاب. وتحسین انتمائهم للمدرسة 
دي إلدارة المدرســـة فـــي تشـــكیل ثقافـــة المدرســـة فـــإن لهـــا وظـــائف بجانـــب الـــدور القیـــا :ثانیـــا إدارة المدرســـة 

تنفیذیـــة كبیـــرة بـــدونها ال یمكـــن أن یتحقـــق االنضـــباط فـــي المدرســـة كمـــا أن المـــدارس ذات االنضـــباط الجیـــد 
  :تتمیز بوجود 

ü مـدیر مدرسـة مرئـي حاضـر دائمـًا للطـالب فـي المدرســة وفـي الفصـول وفـي األمكنـة التـي یمكـن أن تحــدث
  .كالتفیها مش
ü یتحدث عفویا مع المعلمین والطالب ویتفاعل معهم ویهتم باألنشطة التي یمارسونها. 
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وجــود المــدیر الــذي یســتمع للطــالب ، ویشــعر بهــم ویعــرف أســماءهم ، ویســاعدهم عنــدما یواجهــون  •
مـــدیر إحـــدى المـــدارس الثانویـــة التـــي اشـــتهرت باالنضـــباط  ٨ویقتـــرح الـــدكتور كیمبـــل. أیـــة مشـــكلة 
 -:ن اإلجراءات التي یمكن لمدیر المدرسة عملها لیصبح مرئیًا وبارزًا منها مجموعة م

الوقـــوف علـــى الرصـــیف خـــارج المدرســـة صـــباح كـــل یـــوم عنـــد وصـــول الطـــالب قبـــل االصـــطفاف  )١
وهـذا اإلجــراء ال یظهــر المـدیر بمظهــر الصــدیق . الصـباحي بمســاعدة المعلمـین والترحیــب بــالطالب

ت التأخر الصباحي والتسكع خارج مبنى المدرسـة كمـا یخفـف للطالب فقط ولكنه یخفف من مشكال
  .من مشكالت التدخین 

إدارة وقت الیوم الدراسي بحیث یقضي ربع الوقت فـي ممـرات المدرسـة وفـي المقصـف وفـي السـاحة  )٢
 ...وداخل الصفوف 

تطبیـق سیاســة البــاب المفتــوح بجدیــة خاصــة إذا كــان الطالـب فــي حالــة مــن االنزعــاج حــول أمــر مــا  )٣
وهــذا مــا یشــجع الطــالب بــاإلبالغ عــن أي ســلوك یضــایقهم ســواء مــن زمالئهــم الطــالب أو مــن أي 

فصــعوبة دخـول الطالــب لمكتـب مـدیر المدرســة یجعلـه یتــردد كثیـرًا فــي .  شـخص آخـر فــي المدرسـة
 .اإلبالغ عن أیة مشكلة تواجهه حتى لو كانت كبیرة 

ى أوضــــاعهم األســـریة، واهتمامــــاتهم معرفـــة أســــماء أكبـــر عــــدد ممكـــن مــــن الطـــالب، والتعــــرف علـــ )٤
فالحــدیث مــع الطالــب وهــو ال یعــاني مشــكلة مــا فــي المدرســة . واألنشــطة التــي یمارســونها بأنفســهم

وتحسین العالقة معه یزید مـن فاعلیـة اإلجـراءات التـي یتخـذها مـدیر المدرسـة عنـدما یكـون الطالـب 
ـــه. فـــي مشـــكلة  ـــنفس  كمـــا أن مخاطبـــة الطالـــب باســـمه وســـؤاله عـــن أحوال لـــه فعـــل الســـحر علـــى ال

شعاره بأنك تهتم به وأنه جزء مهم في المدرسة  ٕ  .وا

شـعارهم بـأن المعلـم لـیس  )٥ ٕ إشراك معلمي المدرسة في وضع وتطبیق سیاسات التأدیب فـي المدرسـة وا
المسـؤول الوحیـد عــن تحقیـق االنضــباط فـي المدرســة ویـتم ذلــك بتفـویض ســلطات التأدیـب للمعلمــین 

شــعار الطــالب بأهمیــة ، وتعامــل المــدیر مــع المخالفــات الســلوكیة الكبیــرة، ةفــي المشــكالت العادیــ ٕ وا
ظهار االحترام الحقیقـي للمعلـم ، وعـدم التقلیـل مـن مكانتـه بـأي شـكل مـن األشـكال، المعلم ودوره ٕ ، وا

انتقـاد مـدیر المدرسـة للمعلـم أمـام الطــالب ، أو : أو هـز صـورته فـي نفـوس طالبـه وذلـك  فـي مثـل 
 .مدیر المدرسة مع معلمیه بتعالٍ ، أو عدم ثقة  عندما یتعامل

كســابهم مهــارات التأدیــب مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لهــم  )٦ ٕ مســاعدة المعلمــین لتحســین إدارة الصــف وا
لحضــــور الــــدورات التدریبیــــة والمحاضــــرات ذات العالقــــة ، وعقــــد حلقــــات النقــــاش داخــــل المدرســــة 

یجاد الحلول  ٕ  .لمناقشة االنضباط ، وا

التجـــوال فـــي الســـاحات أثنـــاء الفســـح ، : النضـــباط المدرســـي علـــى المعلمـــین فـــي مثـــلتوزیـــع مهـــام ا )٧
 الوقوف  خارج باب المدرسة صباحًا قبل االصطفاف وأثنائه ، عند خروج الطالب من 

 .مما یزید من فاعلیة االنضباط المدرسي ... المدرسة 
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  :ثالثًا المعلمون 

ي فبــدونهم ال یتحقـــق هــذا االنضـــباط المنشـــود دون للمعلمــین دور رئـــیس فــي تحقیـــق االنضــباط المدرســـ
یجــاد المنــاخ المدرســي المشــجع علــى االنضــباط تعــاونهم ، وشــعورهم  ٕ ویؤكــد . بالمســؤولیة فــي تحقیقــه وا

ونــادرًا مــا نفكــر فــي تعــدیل ســلوك . التربویــون أنــه غالبــًا مــا یقتصــر تفكیــرهم علــى تعــدیل ســلوك الطالــب
فــالمعلم یكــون فــاعًال فــي . تعامــل مــع مشــكالت االنضــباط المدرســي ویعتبــر الخطــأ األول فــي ال. المعلــم

فكیـف للمعلــم أن ینبــه تالمیــذه باالبتعــاد عــن عــادة . تعـدیل ســلوك طالبــه إذا قــام هــو أوًال بتعــدیل ســلوكه
ــــة ذات ! التــــدخین الســــیئة وهــــم الــــذین یرونــــه أمــــامهم یشــــعل ســــیجارته ومــــن هنــــا تبــــذل المــــدارس الفاعل

یــر مــن الجهــد والوقــت؛ لتمكــین المعلمــین مــن اكتســاب المهــارات الالزمــة للتأدیــب االنضــباط الجیــد الكث
والمالحــظ فــي . ٩الفاعــل للطــالب وتعــدیل أي ســلوك للمعلــم ال یتناســب مــع األســس التربویــة الصــحیحة

كثیر من المدارس غیر المنضـبطة سـلوكیًا أن هنـاك خلـًال فـي أسـلوب المعلمـین وتعـاملهم مـع مشـكالت 
  .طعدم االنضبا

  :من جوانب القصور في المدارس التي تتمیز بعدم االنضباط السلوكي و 
: عدم التزام المعلمـین بالمشـاركة الفاعلـة فـي البـرامج التـي تضـعها المدرسـة لتحقیـق االنضـباط منهـا - ١

  ..." األنشطة اإلضافیة ، اإلشراف على الطالب أثناء الفسح، وأثناء االصطفاف الصباحي"
ــأخر فــي الحضــور إلــى المدرســة أو فــي الــدخول عــدم انضــباطیة المعلمــ - ٢ ین أنفســهم ، ومــن ذلــك الت

إضـافة إلـى غیـاب القـدوة سـواء فـي مظهـره، . عند بدایة الحصة أو التغیـب عـن المدرسـة دون عـذر
 ...أو اتجاهاته، أو سلوكه كالتدخین أمام الطالب، التلفظ بما ال یلیق به المكان

 .دم التعامل معه بفاعلیة أو إحالته لمدیر المدرسة تجاهل بعض المعلمین للسلوك الخاطئ وع - ٣

ردود األفعال غیـر المناسـبة مـن المعلمـین للمخالفـات التـي تصـدر مـن الطالـب، وعـدم تحكـم المعلـم  - ٤
 .في سلوكه في حالة الغضب

ضـــعف مهـــارات التعامــــل مـــع الطـــالب عنــــد كثیـــر مــــن المعلمـــین مثـــل مهــــارات االتصـــال أو حــــل  - ٥
ات، وعــدم معــرفتهم بالخصــائص النفســیة لمراحــل النمــو المختلفــة لــدى المشــكالت، أو فــض النزاعــ

 .الطالب ، وكیفیة التعامل مع كل مرحلة 

فإذا ما تغلبت المدارس على تجنب هذا القصور وكان لكل معلـم دور فـي عملیـة حفـظ االنضـباط ، وتأدیـب 
دریس الفاعلـــة التـــي تراعـــي الطـــالب وتكـــوین عالقـــات ممیـــزة بـــین المعلمـــین والطـــالب وتمـــتعهم بمهـــارات التـــ

  .الفروق الفردیة فإنها حتمًا ستحقق نجاحًا كبیرًا من االنضباط 
  : أنظمة السلوك وطرائق التعامل مع حل المشكالت: رابعاً 

المــدارس المنضــبطة تتمیــز بوجــود توقعــات واضــحة لســلوك الطــالب المرغــوب فیــه ویتفــق جمیــع المعلمــین 
فــي تعزیـزه ، والســلوك غیــر المرغـوب وجــوده ، ومثــل هـذا التحدیــد رغــم علـى ماهیــة الســلوك الجیـد المرغــوب 
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أهمیتـــه إال أن الكثیـــر مـــن المـــدارس تفتقـــر إلیـــه ، ویـــزداد األمـــر ســـوءًا عنـــدما یكـــون هنـــاك عـــدم اتفـــاق أو 
وتحـرص المــدارس المنضــبطة علـى تحدیــد واضــح للســلوك  .اخـتالف بــین العــاملین فـي المدرســة حــول ذلــك 

رغوب وتنظم العدید من البرامج اإلرشـادیة إلفهـام الطـالب ، وأولیـاء األمـور التـي تعـرفهم المرغوب وغیر الم
جـراءات بشـكل مفصـل مـع  ٕ بمعاییر السلوك في المدرسة وضوابطه وما یترتب علـى مخالفتهـا مـن عقوبـات وا
الحـــرص علـــى إشـــراك الطـــالب فـــي وضـــع قواعـــد االنضـــباط المدرســـي والتأكـــد مـــن فهمهـــم ممـــا یولـــد لـــدیهم 

  . اإلحساس والشعور باالنتماء للمدرسة إضافة إلى االلتزام بقواعد االنضباط المدرسي 
  : ومن أهم برامج الضبط الفعَّال ما یلي

ـــتحكم فـــي  - ١ ـــنفس بمعنـــى أن یصـــبح الطـــالب قـــادرین علـــى ال ـــیم الطـــالب ضـــبط ال التركیـــز علـــى تعل
وك المناســـب باالقتصـــار إذ ال یمكـــن أن نعلـــم الطـــالب الســـل. ســلوكهم وتوجیهـــه الوجهـــة الصـــحیحة

على تنبیههم للسلوك غیر المقبول فقط وطریقـة التلقـین واإللقـاء أو بالنقـد والتأنیـب ولفـت النظـر، أو 
ولـــذلك فــإن التعامـــل مــع المشـــكالت الســلوكیة یجـــب أن ! حتــى العقــاب فـــذلك لــن یجعلهـــم یتغیــرون

 !ضبط النفس  یصاحبها جهد لتعلیم الطالب السلوك المناسب؛ حتى یمكن أن یتعلموا

االعتراف بأن حل المشكالت یعتمد على نوعیتها وخصـائص الطالـب الـذي وقعـت منـه، والظـروف  - ٢
وقعــت فیهـا المشــكلة فبـدون تكامــل هــذه الجوانـب الثالثــة ال یمكـن التعامــل مـع المشــكلة بشــكل  التـي

كلة سـبیل المثـال بعـض المشـكالت السـلوكیة تنـتج فـي سـیاق معـین وقـد تحـدث المشـ فعلى .صحیح
فعنـــدما یكـــون ســـلوك . ویجـــب التعامـــل معهمـــا بشــكل مختلـــف فـــي الحـــالتین نفســها فـــي ســـیاق آخـــر

فعـــل مـــن الطالـــب مخالفـــة لألنظمـــة فهنـــا یجـــب التعامـــل مـــع  المعلـــم نفســـه هـــو الـــذي أدى إلـــى ردة
  *.المخالف بالسلوك المشكلة بشكل مختلف عما لو كان الطالب بادر

ت ضــروریة ألي برنــامج انضــباط مدرســي ، ولكــن نجــد أن وجــود عقوبــات بشــكل أو بــآخر فالعقوبــا - ٣
  -:هناك العدید من السمات التي تمیز العقوبات التي تمارس في المدارس المنضبطة منها 

  .التزام العقوبات باألنظمة والسیاسات التعلیمیة  -أ 
فــات أن تتناســب العقوبــات مــع المخالفــات المرتكبــة وعــدم المبالغــة فــي اتبــاع عقوبــات صــارمة لمخال - ب 

فـــإغالق المـــدارس لـــیس حـــًال یتخـــذ كعقـــاب جمـــاعي .( بســـیطة أو عقوبـــات خفیفـــة لمخالفـــات كبیـــرة
بكامل طالب المدرسة كمـا حـدث فـي األعـوام الدراسـیة الماضـیة فـي بعـض مـدارس محافظـات غـزة 

( 

أن یعتبرهـا الطـالب عقوبـات فالعقوبــات الخفیفـة أو غیـر المـؤثرة ال تحقــق االنضـباط المرجـو بــل إن  -ج 
فقـد وجـد أن مـن العقوبـات . عقوبات الخفیفة جدًا قد تسهم في تعزیز السلوك المخالف عند الطالبال

الفاعلـــة التــــي یمكــــن اســــتخدامها بشـــكل متكــــرر حرمــــان الطالــــب مـــن بعــــض االمتیــــازات المدرســــیة 



 ٥١                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

حرمانــه مــن ... ( كاللعــب أو مرافقــة األصــدقاء فــي المدرســة، أوالمشــاركة فــي األنشــطة الالصــفیة 
  ٢)حسن السیرة والسلوك بعد تفعیل ضرورتها  شهادة

رشـــاد وتشـــجیع الســـلوك الحســـن والتـــدریب علیـــه وجـــدیر بالـــذكر أال  - د  ٕ مصـــاحبة العقوبـــات بمســـاندة وا
تشــمل العقوبــات الضـــرب فالمــدارس التــي تتمیـــز باالنضــباط تعتمــد علـــى بــرامج عملیــة ، فالضـــرب 

والتخجیــــل ، أو ، ب ، والتحقیــــر ورفــــع الصــــوت واســــتخدام لغــــة الجســــد المشــــدود ، أو كلمــــات الســــ
الهجــوم علــى شخصــیة الطالــب ، أو التشــهیر بــالطالب المخــالفین جمیعــًا أســالیب أثبتــت الدراســات 

 .عدم فاعلیتها بل قد تؤدي إلى نتائج عكسیة وتطور سلبي لألحداث 

صـرار إدارات المــدارس إلـى أن تكــون لهـم الكلمــة األخیـرة وعــدم االسـتماع لــرأي الطـالب فیمــ ٕ ا حــدث ، وا
صرار المدیر أو المعلم على أنـه علـى صـواب أو توجیـه االتهامـات للطـالب غیـر المدعومـة بالشـواهد  ٕ وا

  .، أو استخدام أسلوب فرض الرأي عن األسالیب التي تمیزت بها المدارس غیر المنضبطة 
 ١٠فأقصــر طریــق للتعامــل مــع الطــالب وحــل مشــكالتهم وتحقیــق االنضــباط هــو بكســب ودهــم واحتــرامهم

- r- وهذا ما حث علیه دیننا اإلسالمي الحنیف انظر إلى ذلك الرجل الذي جـاء إلـى رسـول اهللا.  وًال 
   - r-فماذا كان رد الرسول ! یا رسول اهللا أدخل اإلسالم بشرط أن تسمح لي بالزنا: قائًال له

ال : لخاالتـك؟ قــالأترضـاه لعماتـك؟ : ال، قـال: أترضـاه ألختــك؟ قـال: قـال. ال: لـه أترضـاه ألمـك ؟ قـال 
الفكــر التربــوي  أحــد أعــالم –وهــذا بــدر الــدین بــن جماعــة ...ثــم وضــع یــده الكریمــة علــى قلبــه ودعــا لــه 

ضــــمنه الكثیــــر مــــن " تــــذكرة الســــامع والمــــتكلم فــــي أدب العــــالم والمــــتعلم" صــــاحب كتــــاب  –اإلســــالمي
  األسالیب

ناصــحًا المعلـــم فــي معالجــة أخطـــاء  والطرائــق فــي كیفیــة العنایـــة بالطالــب والتعامــل مـــع مشــكالته یقــول
الصبر على جفاء ربما وقع منه ، ونقص ال یكاد اإلنسان یخلـو منـه، وسـوء أدب فـي بعـض :" التالمیذ 

األحیان ، ویبسط عذره بحسب اإلمكان ویوفقـه مـع ذلـك علـى مـا صـدر منـه بنصـح وتلطـف ال بتعنیـف 
  ١١"وال تعسف ، قاصدًا بذلك حسن تربیته 

ـــم بـــأن یتـــدرج فـــي العقوبـــة قـــائًال وینصـــح ابـــن جماعـــ أن یراقـــب أقـــوال تالمیـــذه فـــي آدابهـــم ، : ( ة المعل
وهــدیهم ، وأخالقهــم ، فمــن صــدر منــه مــا ال یلیــق مــن ارتكــاب محــرم أو مكــروه أو مــا یــؤدي إلــى فســاد 
حال ، أو ترك اشتغال ، أو إساءة أدب في حـق الشـیخ أو غیـره أو كثـر كـالم بغیـر توجیـه ، وال فائـدة ، 

ض الشـیخ بـالنهي عـن ... و حرص على كثرة الكـالم أو معاشـرة مـن ال تلیـق عشـرته أو غیـر ذلـك أ ّ عـر
ض بـه ، وال معـین لـه ، فـإن لـم ینتـه نهـاه عـن ذلـك سـرًا ویكتفـي  ّ ذلك بحضور مـن صـدر منـه غیـر معـر

                                         
ً بین معلم التربیة البدنیة ومدیر المدرسة األستاذ مسلط الشریف یقو * ل للمعلم واجھ الباحث في مدرسة أنس بن مالك منطقة الطائف التعلیمیة حوارا

  ؟!فما ھو موقفي كمدیر مدرسة.) -أكرمكم هللا -اسم حیوان(وصفتھ بھذا الوصف ماذا لو رد الطالب بنفس الرد الذي
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حـال لیزجـر باإلشارة من یكتفي بها ، فإن لم ینته نهاه عـن ذلـك جهـرًا أو یغلـظ القـول علیـه إن اقتضـاه ال
   ١٢.هو وغیره ویتأدب به كل من یسمع

  :البرامج والمناهج واألنشطة : خامساً 
ذات االنضـباط المتمیـز بوجـود بـرامج ، ومنـاهج ، وأنشـطة صـممت لكـي تجعـل  الفاعلـة تتمیز المـدارس

ت  ن ولقـــد أثبتــت الدراســـا. الطالــب أكثــر مشـــاركة فــي العملیـــة التعلیمیــة واســـتمتاعًا بهــا واســـتفادة منهــا 
 لهــــم الطــــالب الــــذین ال یحبــــون المدرســــة أو أصــــحاب األداء المدرســــي الضــــعیف ، أو الــــذین ال یوجــــد

أكثـــر الطـــالب إحـــداثًا للفوضــــى ، لـــذا یوصـــى بـــأن تهـــتم المدرســـة برفـــع المســــتوى أهـــداف محـــددة هـــم 
بتدائیــة وتؤكــد الرابطــة الوطنیــة لمــدیري المــدارس اال. التحصــیلي لهــؤالء وزیــادة مشــاركتهم فــي األنشــطة 

أن جعل المدرسة ممتعـة ومثیـرة الهتمـام أكبـر عـدد ممكـن مـن ) ١٩٨٣(في الوالیات المتحدة األمریكیة 
الطـــالب یكـــون بتغییـــر طرائـــق التـــدریس؛ لتتعامـــل مـــع أنمـــاط الـــتعلم المختلفـــة للطـــالب ممـــا یـــؤدي إلـــى 

كونون مـــزعجین انخفـــاض كبیـــر فـــي مشـــكالت االنضـــباط أثنـــاء الـــدرس؛ ألن الـــدرس إذا كـــان ممـــًال ســـی
  ١٣.بالتأكید 

  :ثر في التقلیل من مشكالت عدم االنضباط في المدرسة أومن أهم األسالیب التي لها 
التركیــز علــى تــدریب المعلمــین علــى األســالیب الفاعلــة فــي التــدریس فاالنضــباط الجیــد یعتمــد علــى  - ١

  .وجود نوعیة عالیة من التدریس 
أســـالیب التقـــویم بحیـــث یعطـــى الطـــالب طرائـــق بدیلـــة مرونـــة المـــنهج الدراســـي والخطـــط الدراســـیة و  - ٢

إلكمال متطلبات المنهج والمرحلة الدراسیة فـالخطط الدراسـیة التـي ال تعطـي الطـالب حریـة اختیـار 
 *بعــض المقــررات التــي تناســب قــدراتهم واهتمامــاتهم تســهم فــي ظهــور عــدم االنضــباط فــي المدرســة

االختبـارات وجعلهـا هـي المحـك الوحیـد للحكـم علـى  كما أن أسالیب التقویم التـي تركـز علـى اجتیـاز
نجـــاح الطالـــب وانتقالـــه إلـــى مراحـــل دراســـیة أعلـــى تزیـــد مـــن حـــاالت التـــوتر لـــدى الطالـــب وتجعـــل 

  .اهتمامه موجهًا للحصول على درجات بأي طریقة ممكنة 
كسابهم مهارات الدراسة مثل تنظیم أوقاتهم ، والقـراءة الفاعلـة ، وكتا - ٣ ٕ بـة الملحوظـات تعلیم الطالب وا

  .وغیرها من المهارات التي تساعد الطالب على التعلم واالستذكار 
تطبیــــق أســــالیب الــــتعلم التعــــاوني الــــذي یكســــب الطالــــب مهــــارات اجتماعیــــة مهمــــة مثــــل التوافـــــق  - ٤

االجتمــاعي والعمــل بــروح الفریــق ومســاعدة اآلخــرین كمــا یجعــل العملیــة التعلیمیــة ممتمعــة ومشــوقة 
 .للطالب 

  :الصفیة التي تسهم في تحقیق االنضباط في المدرسة األنشطة 
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v  أن تتمیــــز األنشــــطة بالجاذبیــــة والتنــــوع فیهــــا یحقــــق اكتســــاب العدیــــد مــــن المهــــارات الجســــمیة والعقلیــــة
 .واالجتماعیة 

v  أن تتمیـــز بمناســـبتها لجمیـــع فئـــات الطـــالب وعـــدم التركیـــز علـــى المتفـــوقین أو الموهـــوبین بـــل مشـــاركة
 .والطالب المعرضون للخطر  *صة ذوي المشكالت ذات العالقة باالنضباطجمیع فئات الطالب خا

v أن تتمیز بتركیزها على مهارات الحیاة مثل المهارات المهنیة كالحاسوب، المهن األخرى*. 

v  أال تقتصر البرامج اإلرشادیة على التوعیة فقط بل تشـمل األسـالیب الحدیثـة فـي اإلرشـاد الوقـائي الـذي
 -:سة بشكل عام والطالب المعرضین للخطر بشكل خاص في مثل یستهدف طالب المدر 

فـي الوالیـات  Church ward 1995الـذي وضـعه  The honor level systemبرنـامج الشـرف  - أ
تلمیـــذ فــي مـــدارس مختلفــة فـــي أمریكــا ویســـتخدم ) ٧٠٠٠(المتحــدة األمریكیــة ویطبـــق علــى أكثـــر مــن 

ـــذاتي  لســـلوكهم ، ووضـــع أنظمـــة محـــددة للســـلوك یـــتم أســـلوب التأدیـــب عـــن طریـــق تعلـــیم االنضـــباط ال
  .تطبیقها بالتعاون مع إدارة المدرسة وأولیاء األمور 

ــإدارة الســلوك  -  ب برنــامج االنضــباط مــع الكرامــة لریتشــارد كیــروین وألــین منــدلر الــذي یقــدم فلســفة تتعلــق ب
 -:الل تعتمد على المبادئ التربویة والنفسیة المتمیزة والمعبرة عن الفطرة السلیمة من خ

  .تطویر خطة انضباط صفیة شاملة  - ١
 .إیقاف المخالفات عندما تحدث دون التعرض لكرامة الطالب  - ٢

 .حل مشكالت الطالب الذین یعطلون العملیة التعلیمیة بشكل مستمر  - ٣

 ١٤.استخدام إرشادات خاصة بالنسبة لألنظمة والعواقب الناجمة عن إساءة السلوك  - ٤

ســــس فــــي مدرســــة هیلــــوود بمدینــــة ســــانت لــــویس األمریكیــــة لتحقیــــق نــــادي الطــــالب البــــارزین الــــذي أ -ج
االنضباط خصوصًا لدى الطالب المعرضین للخطـر مثـل الـذین یعـانون عـدم القـدرة علـى التفاعـل مـع جـو 

ویتصــفون بالعدائیــة تجــاه أصــحاب النفــوذ فــي ، أو أن مشــكالتهم الســلوكیة متكــررة،قاعــة الــدرس التقلیدیــة 
  ویركز البرنامج على تحسین المهارات الدراسیة ) المعلمون  –الوكیل  – مدیر المدرسة( المدرسة 

كمــا یعمــل ) كیــف یــذاكرون ، كیــف یتعــاملون مــع أنــواع االختبــارات المختلفــة ، كیــف ینظمــون أوقــاتهم ( 
. كمـــا یشـــرف علـــى أداء الواجـــب المنزلـــي. البرنـــامج علـــى ضـــبط الـــذات للطـــالب وتزویـــدهم بالحـــافز لـــذلك

برنــامج یومــان فــي األســبوع بعــد نهایــة الحصــص الرســمیة ویقــوم باإلشــراف علیــه معلمــون وخصــص لهــذا ال
وخصــص اجتمــاع ألولیــاء األمــور لمســاعدتهم علــى اكســاب المهــارات التدریبیــة التربویــة التــي . متمیــزون 

تــؤهلهم للتعامــل مــع مشــكالت أبنــائهم بفاعلیــة ومــن نتــائج هــذا البرنــامج انخفــاض المشــكالت بشــكل واضــح 
   ١٥.زیادة الدافعیة نحو التعلم و 

                                         
لمس الباحث بنفسھ أثر إشراك الطالب ذوي العالقة باالنضباط في مدرسة أنس بن مالك بالطائف بعد تكلیفھم بالنظام  *

ً في اال ً بالغا  .نضباط المدرسي ومسؤولیاتھم أثناء الفسحة عن خروج الطالب أو ھروبھم أثرا
إدارة تعلیم شقراء والباحث أحد المشاركین في إعداده وتنفیذه وعمم ھذا الدلیل على جمیع –انظر دلیل التجارب التربویة *

 ھـ١٤٢٣مناطق المملكة بعد االطالع على نتائجھ من لدن معالي وزیر التربیة والتعلیم الدكتور أحمد الرشید 
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   برامج البحث عن مهارات النجاح   -د
ویبـدأ هـذا البرنـامج قبـل بـدء العـام ) سـانت لـویس األمریكیـة ( طبق هذا البرنامج في نفس المدرسة السابقة 

الدراسي بأسبوع حیث حدد طالب الصف السادس االبتدائي من المـدارس التـي تقـع ضـمن نطـاق المدرسـة 
دیـــة المعنیــــة بالبرنـــامج وللطــــالب الـــذین یعــــانون مشــــكالت أو عـــدم انضــــباط وأجـــرت المدرســــة مــــع اإلعدا

الطــالب وأولیــاء أمــورهم ودعــتهم للمشــاركة فــي البرنــامج الــذي یركــز علــى احتــرام الــذات وتــدریب الطــالب 
  :مج تشملعلى النجاح في الحیاة وأن یتولوا مسؤولیة سلوكهم وتعلمهم في مدة تدریب عشرة أیام في برا

تـدریب اآلبــاء علــى المهــارات التربویــة والــدروس العملیـة فــي التوجیــه واإلرشــاد باإلضــافة إلــى بعــض  •
  .األنشطة الریاضیة 

 تدریب الطالب في التخطیط لبرامج خدمة المجتمع لینفذ ضمن أنشطة الفصل األول •

 :وكان من أهم نتائج البرنامج  

v ألبوي كان مهمًا في إنجاح البرنامج أجمع المعلمون المدربون على أن العامل ا. 

v  أدرك اآلباء أن المشكالت التي یواجههـا أبنـاؤهم لـم تكـن فریـدة وأن معظمهـم لـم یكـن علـى علـم مـن
 .التي عانوا منها خالل سنوات المراهقة المبكرة ألبنائهم .... أثر التغیرات العاطفیة والجسمیة 

v  المنضبط من قبل الطالب المشاركین في البرنامجأثبت البرنامج نجاحًا باهرًا في السلوك غیر. 

  
  
  
  

  -: الـتـوصـیـات
یــرى الباحــث أن للتوصــیات التالیــة مــردودًا إیجابیــًا فــي الحــد مــن مظــاهر عــدم االنضــباط الســلوكي وتفعیــل 

  :دور المدرسة الفاعلة باألخذ بما یلي 
جازهـا بجهـود فردیـة مـن قبـل مسؤولیة االنضباط السلوكي في المدرسة مسؤولیة مشـتركة ال یمكـن ان •

المدرســة أو بعــض منســوبیها بــل هــو جهــد تعــاوني مشــترك بــین كلیــات التربیــة المســؤولة عــن إعــداد 
المعلمین ، ووزارة التربیة والتعلیم المسؤول المباشر عن المجتمع التعلیمـي العـام ، واإلعـالم التربـوي 

والطــــالب ) والمرئــــي ، والمســــموع، ءالمقــــرو ( المســـؤول عــــن نشــــر الثقافــــة المدرســــیة عبــــر اإلعــــالم 
 :وأولیاء األمور حسب ما یلي 

  : أوًال فیما یخص كلیات التربیة 
 :ضرورة التركیز في إعداد المعلمین مهنیا على بناء المهارات االجتماعیة في مثل •

دارته –مهارات حل المشكالت  –مهارات القیادة  –مهارات االتصال  • ٕ  ...النشاط المدرسي وا
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اإلدارة : ظــــر فـــــي طــــرح بعــــض المقـــــررات االختیاریــــة للطــــالب فـــــي كلیــــات التربیــــة مثـــــلإعــــادة الن •
 * ...لغات –مشكالت تربیة الطفل  –المدرسیة

  :ثانیًا فیما یخص وزارة التربیة والتعلیم 
حتى تصل وزارة التربیة والتعلم إلى جعـل المدرسـة قـادرة للحـد مـن المخالفـات السـلوكیة بفاعلیـة یـرى الباحـث 

 :يالتال

المدرسة والمعلمـین كیفیـة التعامـل مـع المشـكالت للحـد مـن  إلدارةتوفیر األدلة اإلرشادیة التي تكفل  •
 .عدم االنضباط السلوكي غیر السوي

 .سن قواعد وأنظمة واضحة للسلوك وطرائق التعامل مع المخالفات السلوكیة  •

لتأدیــب ، وضــبط المدرســة، إعــداد بــرامج تدریبیــة للرفــع مــن مســتوى مهــارات منســوبي المــدارس فــي ا •
 .والصف 

مهــارة التــدریس : ( عقــد دورات تدریبیــة لتطــویر مهــارات التــدریس الفاعلــة عملیــًا للمعلمــین فــي مثــل •
 ... )التعلیم الذاتي  –المشروع  –حل المشكالت  –التعاوني 

صــفي عقــد دورات تدریبیــة للرفــع مــن مســتوى المعلمــین فــي كیفیــة تفعیــل بــرامج النشــاط الطالبــي الال •
شراك جمیع الطالب السیما األكثر وقوعًا في المخالفات السلوكیة  ٕ  .وا

تزوید مرشدي الطالب ببرامج إرشادیة یمكن تطبیقها في المدارس مسبوقة بـدورات ولقـاءات تدریبیـة  •
 .؛ وصوًال لإلرشاد الوقائي وأسسه 

دخال   • ٕ  .مفاهیم حدیثة متنوعة التنوع في أسالیب التقویم بحیث ال تعتمد فقط على االختبارات وا

إشــــراك اإلشــــراف التربــــوي مــــع إدارات المــــدارس والمعلمــــین فــــي رســــم الخطــــط العالجیــــة للحــــد مــــن  •
 .ومتابعة هذه الخطط بشكل تعاوني عملي فاعل . المخالفات السلوكیة فیها 

ــــة ودورهــــا فــــي  الحــــد مــــن  • ــــة لــــدول لهــــا دور فــــي تجربــــة المدرســــة الفاعل ــــارات میدانی التخطــــیط لزی
 .لفات السلوكیة بهدف نقل الخبرة المخا

  ثالثا فیما یخص وسائل اإلعالم التربوي 
 :یبرز دور اإلعالم التربوي في نشر الثقافة المدرسیة المشجعة على االنضباط السلوكي من خالل

 –المـذیاع  –تنفـذ عبـر التلفـاز ( الحـوارات  –اللقـاءات والنـدوات  –الصـحف الیومیـة  –المطبوعات  •
 )ي عام أو تتبناها مؤسسات خیریة بشكل جماهیر 

تفعیل دور المسجد في نشر الثقافة المدرسیة وبیـان دور األسـرة مـن خـالل خطبتـي الجمعـة والـوعظ  •
 .واإلرشاد الجماهیري 

                                         
هـ ١٤٢٦اي أثناء ورشة العمل المنعقدة في الجامعة اإلسالمیة وهذا ما نادى به الدكتور جمیل الطهرو  *

 . وحدة الجودة 
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  رابعًا فیما یخص أولیاء أمور الطالب 
  .االستمرار في تفعیل دور مجلس اآلباء لتقویة الصلة بین المدرسة والبیت  •
 .عینیة رمزیة ألولیاء األمور األكثر تفاعًال مع المدرسة تخصیص جائزة  •

 .إشراك أولیاء األمور في تقدیم حلول للمخالفات السلوكیة السائدة في المدرسة  •

عقـــد نـــدوات ولقـــاءات فـــي فتـــرات تناســـب جمیـــع أوقـــات أولیـــاء األمـــور تتنـــاول  كیفیـــة التعامـــل مـــع  •
 ...المخالفات السلوكیة لألبناء 

  تالـمـقـتـرحـا
  :هذه الورقة عددًا من المقترحات التي تحتاج مزیدًا من البحث والدراسة منها  أثارت

إجراء دراسة تقویمیة میدانیة للكشف عـن العوامـل التـي تسـهم فـي مظـاهر عـدم االنضـباط السـلوكي  •
  .وكیفیة عالجها في مدارس محافظات غزة 

 .تعلیم العام في محافظات غزة إجراء دراسة تقویمیة للكشف عن واقع التدریس في مدارس ال •

 .إجراء دراسة میدانیة لمعرفة مدى إسهام المعلمین ألنسنة التعلیم في مدارسنا  •

االســتمرار فــي تركیــز المــؤتمرات والنــدوات واألیــام الدراســیة التــي تعقــدها الجامعــات الفلســطینیة لمــا  •
 .یعانیه المجتمع التعلیمي في مدارسنا من مشكالت قائمة فعالً 

بأنـه قـد عـانق الحقیقـة فـإن مـا ذكـر مـن توصـیات محـدودة  –ولو مؤقتًا  –مع أن كل مجتهد یظن  :مًا وختا
وهـي مثـل غیرهـا عرضـة للنقـد واالختبـار والتصـویب فـال نـدعي  –القاصـرة بطبیعتهـا  –بحدود معرفة كاتبهـا 

  ...لها الثبات ناهیك عن الكمال فذلك هللا وحده 
  

  المراجع
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  ختام إسماعیل السحار. أ/ إعداد  
  محاضر بكلیة المجتمع العلوم المهنیة والتطبیقیة* 

  :ملخص الدراسة 
ذا أمعنـا النظـر فـي ، ینظر إلى المعلم على أنـه صـاحب رسـالة مقدسـة وشـریفة علـى مـر العصـور   ٕ وا

لمقدسـة والمهنـة الشـریفة خلصـنا إلـى أن مهنـة التعلـیم التـي اختارهـا المعلـم وانتمـى إلیهـا معاني هذه الرسـالة ا
، فینظـر للمعلـم نظـرة تقـدیر فهـو معلـم األجیـال ومربیهـا، إنمـا هـي مهنـة أساسـیة وركیـزة هامـة فـي تقـدم األمـم

إلیـه علـى أنـه ملقـن ولكن النظرة قد اختلفت عبـر العصـور مـن حیـث األدوار التـي یؤدیهـا فقـدیمًا كـان ینظـر 
وتغیــرت أدوار المعلــم ، وناقــل معرفــة ومــا علــى الطــالب الــذین یعلمهــم إال حفــظ هــذه المعــارف والمعلومــات
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نتیجة للتطور التكنولوجي واالنفجار المعرفي وتحاول هذه الورقة إلقاء الضـوء علـى األدوار التربویـة الجدیـدة 
  : ى النحو التالي من خالل عدة محاور علللمعلم في مدرسة المستقبل 

  .مالمح النظام التعلیمي الجدید .١
 .أدوار المعلم بین الواقع والمأمول .٢

 .رؤیة جدیدة ألدوار المعلم في مدرسة المستقبل .٣

 .استراتیجیة مقترحة إلعداد معلم مدرسة المستقبل .٤

  
  :مقدمــة

ذا أمعن ا ینظر إلي المعلم علي أنھ صاحب رسالة مقدسة وش ریفة عل ي م ر العص ور واألجی ال، وإ

النظر في ھذه الرسالة خلصنا إلي أن مھنة التعلیم التي اختارھا المعلم وانتمي إلیھا إنم ا ھ ي مھن ة أساس یة 

وھام ة ف ي تق دم األم م، ل  ذا ینظ ر إل ي المعل م نظ  رة تق دیر واحت رام، غی ر أن ھ  ذه النظ رة ق د تغی رت عب  ر 

ً عل ي أن ھ ناق ل للمعرف ة فق ط من حیث األدوار التي یقوم بھا المعلم، فكان ینظ ر إ رالعصو ل ي المعل م ق دیما

ً للتق  دم والتط  ور التكنول  وجي والث  ورة  وم  ا عل  ي الط  الب إال حف  ظ ھ  ذه المع  ارف والمعلوم  ات، ونظ  را

المعرفی  ة تغی  رت ھ  ذه األدوار الت  ي یق  وم بھ  ا المعل  م، وبم  ا أن م  ن أھ  داف العملی  ة التعلیمی  ة تنمی  ة الف  رد 

س  ھ ومجتمع  ھ وثقافت  ھ وتحقی  ق تكیف  ھ الشخص  ي واالجتم  اعي وتزوی  ده وإكس  ابھ اتجاھ  ات ایجابی  ة نح  و نف

بالخبرات والمھارات التعلیمیة التي تمكنھ من أداء دوره الذي یتوقعھ منھ المجتمع، فإن دور المعل م ی رتبط 

تج اه الط الب تتح دد بم دي  ھبتلك األھداف العامة، ومما ال شك فیھ بأن قدرة المعلم عل ي قیام ھ بمس ؤولیات

یعابھ ألھ  داف العملی  ة التعلیمی  ة ومتطلب  ات المجتم  ع وتوقعات  ھ م  ن دوره كمعل  م، كم  ا أن أدائ  ھ ل  دوره اس  ت

ً بمدي إتقانھ للمھارات والمعارف المرتبطة بتخصصھ وقدرت ھ عل ي االنتق اء  التربوي والتعلیمي یتأثر أیضا

واس تیعابھ للمس  تحدثات واالختی ار م ن خبرات  ھ بم ا ی  ؤثر ب ھ عل  ي خب رات ومھ  ارات اآلخ رین، واس  تجابتھ 

التربویة ووسائل التعل یم وظ روف التغی ر بالنس بة للمجتم ع ومتطلبات ھ وتوقعات ھ المتج ددة م ن دوره كمعل م 

  ).٣٧: ١٩٩٩شتا، (

ً بعد یوم فال بد للتربیة أن ترتبط بم ا یج ري ف ي الواق ع  وبما أن العالم یتطور ویتقدم بسرعة ویوما

شجیع الطالب وتعلیمھم وحثھم علي مواكبة التطورات الت ي ت واجھھم من تطورات، لذا یجب علي المعلم ت

، ولكن یواجھ المعلم عدة صعوبات منھا ً التناقض ب ین الح دیث والق دیم، وب ین النزع ات العص ریة : مستقبال

  ).١٠٧: ١٩٩٧أیوب، (التحرریة والثقافة التقلیدیة 

ً في حد ذاتھ التربیة الجدیدة لم یعد تحصیل المعرفة فلذا فان الھدف من   اقط، فلم تعد المعرفة ھدفا

  .القدرة على الوصول إلى مصادرھا األصلیة وتوظیفھا لحل المشاكل ھو بل األھم من تحصیلھا
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الب د أن تس  عى التربی  ة الجدی  دة إلكس  اب الف  رد أقص  ى درج  ات المرون  ة وس  رعة التفكی  ر والق  درة عل  ي  و-

  .التكیف االجتماعي

تربی  ة الجدی  دة مقص  ورة عل  ى تلبی  ة االحتیاج  ات االجتماعی  ة، والمطال  ب ل  م تع  د وظیف  ة التعل  یم ف  ي ال-

  .الفردیة، بل تجاوزتھا إلى النواحي الوجدانیة واألخالقیة، وإكساب اإلنسان القدرة على تحقیق ذاتھ

الب د للتربی  ة الجدی دة، أن تتص  دى لل روح الس  لبیة بتنمی  ة التفكی ر اإلیج  ابي، وقب ول المخ  اطرة وتعمی  ق -

  ).٤: ٢٠٠٥حسن، ( لمشاركةمفھوم ا

ً، إال ان ھ یواج ھ ف ي ھ ذا  وبما أن التعلیم التقلیدي موجود من ذ الق دم وال یمك ن االس تغناء عن ھ تمام ا

ً للزیادة الھائلة في أعداد الطالب، واالنفجار المعرفي الھائل، ع دم الق درة  العصر العدید من المشاكل نظرا

الفنت وخ (ء ك م م ن المعلوم ات ف ي وق ت مح دد لمعلم ملزم بإنھاعلي مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب فا

  ).٧٩: ١٩٩٩والسلطان، 

ف  المعلم ف  ي التعل  یم التقلی  دي ھ  و مح  ور العلمی  ة التعلیمی  ة، أم  ا النظ  ام التعلیم  ي الجدی  د یج  ب أن یك  ون 

  :محوره المتعلم، ھذا النظام التعلیمي الجدید من أھم مالمحھ ھي

یحاول النظام التعلیمي الحالي إیجاد بعض ص یغ التفاع ل ب ین الم تعلم م ن : ینتفاعل تعلیمي من الجانب -١ 

ناحی ة  ومص ادر تعلم ھ، والمتمثل ة ف ي المعل م والكت اب م ن ناحی ة أخ رى، أم ا ف ي النظ ام التعلیم ي الجدی د 

فتت یح الحاس بات ع ن طری ق برمجی ات الوس  ائط المتع ددة ودوائ ر المع ارف التفاعلی ة، واالتص ال بش  بكات 

ً غنیة للتفاعل عن طریق مشاركة المتعلمین ف ي كاف ة األنش طة، حی ث ال معلومات المحلیة والعالمیة، فرصا

  .أصبحت شبكات المعلومات ثنائیة االتجاه معرفیة وتعاونیة وذاتیة االنضباط

 ویعتبر أھم ما یمیز النظ ام التعلیم ي الجدی د، حی ث یت یح الفرص ة للط الب أن یتعلم وا: التعلم الذاتي -٢

ً بدافع منھم وبرغبة أكیدة من داخلھم ف ي تعل م م ا یختارون ھ م ن موض وعات، ف ي الوق ت  ً، تعلما ً ذاتیا تعلما

الذي یتناسب مع ظروفھم واحتیاجاتھم ومیولھم، بص رف النظ ر ع ن ك ون ھ ذا ال تعلم ی تم ف ي المدرس ة أو 

  .ات التلمیذ أو میولھ واحتیاجاتھالمنزل، وھو ما یقابلھ في النظام التقلیدي تعلم إجباري لیس لھ عالقة بذ

  

ویعتب ر م ن االتجاھ ات الحدیث ة اآلن عل ى الس احة التربوی ة ، وھ و المن اظر لل تعلم : ال تعلم التع اوني -٣

  .الفردي في النظام التقلیدي من خالل التلیفزیون التعلیمي أو المعلم أو الكتاب المدرسي

الحاسبات في مجموعات التعلم من خ الل األق راص أما في النظام الجدید، فینكب الطالب على أجھزة  

المدمجة متعددة الوسائط، أو من خالل التواصل والتالحم فیما بینھم عن طریق أجھزة الحاس ب الشخص یة 

  .حواربھم، إضافة إلى إمكانیة إشراك أي عدد من األصدقاء أو المعلمین للمناقشة وال

ق ت، ال ذي س رعان ؤى االستیعاب غی ر الفع ال والتحص یل الماعتمد النظام التعلیمي التقلیدي عل: التمھن-٤

ما یزول بعد فترة قصیرة من عقد االختبارات، أما في النظام التعلیم ي الجدی د فیعتم د عل ى اإلتق ان ال ذاتي 
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للمعلوم  ة م  ع ض  مان بقائھ  ا م  دة أط  ول، واالس  تفادة منھ  ا ف  ي مواق  ف أخ  رى، حی  ث أن الطال  ب ق  د أتقنھ  ا 

  .افع من داخلھ بالعمل والممارسةبمجھوده الشخصي وبد

ً غنی ة للبح ث والتح ري ع ن : القدرة على البحث -٥ حی ث یت یح النظ ام التعلیم ي الجدی د للط الب فرص ا

المعلوم  ات المس  تھدفة ع  ن طری  ق التواص  ل م  ع الش  بكات المحلی  ة والعالمی  ة، حی  ث یق  وم الط  الب بجم  ع 

  .المعلومات ونقدھا

لنظام التعلیمي الجدید اختالف المتعلمین في المی ول واالتجاھ ات یفترض ا: تنوع الطالب واألدوات -٦

 ُ ً جی دا ً مختلفة وأدوات عدیدة یتیح للكل عل ى درج ة اخ تالفھم تعلم ا واالستعدادات، وبالتالي فھو یوفر طرقا

ً لدرجة تكاد تكون لكل واحد طریقة تناسبھ، على عكس ما ھو كائن بالنظام التعلیمي التقلیدي   .متمیزا

لمس  ایرة االنفج  ار المعرف  ي الس  ائد ف  ي ھ  ذا العص  ر، ك  ان الب  د م  ن تغیی  ر : لمحت  وى ش  دید التغی  را -٧

محتوی  ات المق  ررات الدراس  یة عل  ى فت  رات قص  یرة، كان  ت تل  ك ص  عوبة یواجھھ  ا الق  ائمون عل  ى النظ  ام 

ً حی ،التعلیمي القدیم ث یحص ل الط الب أما في حالة النظام التعلیمي الجدید فھذه مسألة ال تمثل مشكلة تماما

   .على معلومات من شبكات المعلومات

بمعن  ى أن  ھ یمك  ن تبادل  ھ ب  ین ال  دول المختلف  ة فھن  اك كثی  ر م  ن الموض  وعات الدراس  یة ال : اقتص  ادي -٨

ً في تدریسھا أو محتواھا سواء في الشرق أو الغرب   .یختلف كثیرا

  

  

د من ھ ك ل م ن المعل م والم تعلم والمجتم ع، بمعنى أنھ تعلیم فع ال ووظیف ي یس تفی: یفید المجتمع واألفراد -٩

ألنھ یسعى إلى تحقیق مھارات التفكیر العلیا باستخدام أسالیب التعلم الفردي، والوسائط المتع ددة، وأس الیب 

  .التقویم الذاتي

ً الس تعداداتھ وقدرات ھ ومیول ھ وی تعلم بحری ة، : أنھ تعلیم دیمقراطي -١٠ بمعنى أن كل متعلم ی تعلم طبق ا

  .یستخدم أسلوب االتصال المتعدد االتجاھات والذي یسمح بالمناقشة مع المتعلمین والمعلم

  .أنھ یعرف المتعلم بالثقافة العالمیة لكثیر من بلدان العالم األخرى مع عدم إھمال ثقافتھ المحلیة -١١

أن   ھ تعل   یم فع   ال وتع   اوني، ألن االتجاھ   ات المس   تخدمة داخ   ل الص   ف تش   تمل عل   ى العم   ل ف   ي  -١٢

ً ال  تعلم ع  ن طری  ق التجرب  ة وال  تعلم ع  ن طری  ق المحاك  اة واس  تخدام مجم وع  ات ص  غیرة متعاون  ة وأیض  ا

  ).٥٤: ٢٠٠٠صالح، ) (١٨١: ١٩٩٨الفار،(تكنولوجیا التعلیم 

  

  دور المعلم بین الواقع والمأمول
الب د وأن یك ون ذل ك  ةوإع داده م ن أج ل تحم ل المس ؤولی ھإن المعلم من خ الل أدواره ومس ؤولیات

التغی  رات الت  ي یش  ھدھا المجتم  ع، فل  م یع  د المعل  م ناق  ل للمعرف  ة والمص  در الوحی  د لھ  ا ب  ل الموج  ھ  وف  ق
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ً م ن مھ ام القائ د،  المشارك لطلبتھ في رحلة تعلمھم واكتش افھم المس تمر، لق د أص بحت مھن ة التعل یم مزیج ا

  .المرشد، الناقد، والموجھ

لی د المجتم ع ووس یط ف ي نق ل الت راث الثق افي كما أن المعلم لھ دوره البارز ف ي المحافظ ة عل ي تقا

من جیل إلي جیل، وأداة الوصل ب ین عص ر األم س ومعرفت ھ وعص ر الی وم بم ا یحمل ھ م ن ت دفق معرف ي 

  ).١٠: ٢٠٠٥حسن، (

ھ ذا باإلض  افة إل  ي أن المعل م رائ  د اجتم  اعي یس  اھم ف ي تط  ور المجتم  ع وتقدم ھ م  ن خ  الل تربی  ة 

وطن واالنتماء إلیھ والمحافظة علیھ، غیر أن الصیغة الغالبة في أنظم ة األبناء تربیة صحیحة تتسم بحب ال

، فھ  و غی  ر مش  ارك ف  ي تخط  یط المن  اھج الدراس  یة، غی  ر م  درب عل  ى التعل یم العربی  ة ھ  و المعل  م التقلی  دي

  ممارسة النشاط المدرسي، لیست لدیھ أدوات حدیثة للتقویم الشامل 

  

ھ أفكار ومعتقدات تحتاج إلى تط ویر، فھ و محش ور ب ین لقدرات ومھارات التعلم، ھذا المعلم تحكم

مثلث لھ ثالثة أضالع ، أحدھا كثافة عالیة داخل حجرات الدراسة، وثانیھا ك م ھائ ل م ن الم واد التعلیمی ة، 

وثالثھا وقت قصیر وھ و زم ن الحص ة الدراس یة، وك ذلك أص بح ھ ذا المعل م ال ذي یق ف عل ى خ ط اإلنت اج 

ر التربوي السلیم، فھو ملقن معنى بإیصال المعلومات إل ى المتعلم ین م ن الكت ب غیر قادر على اتخاذ القرا

  ).٣٢: ٩٩شتا،(المدرسیة إلى عقل المتعلم بتبسیطھا أو شرحھا وتكرارھا لتأكیدھا واستظھارھا 

الجدی  دة علی  ھ أن یق  وم بت  دریب نفس  ھ بنفس  ھ ف  المعلم  تولك  ي یواج  ھ المعل  م التح  دیات والمس  ؤولیا

  ).١٠: ٢٠٠٥حسن، (یتعلم طوال حیاتھ، وأن یدرب نفسھ باستمرار یجب علیھ أن 

ً )  ال تعلم م دي الحی اة للمعل م( لذلك تبنت بعض دول العالم مفھ وم  ً منتج ا مم ا یجع ل المعل م مھنی ا

ً باستمرار لممارساتھ المھنیة    ).٩٩: ٢٠٠٢عمر، (للمعرفة ومطورا

دی ة لل  تعلم والنظ ام المدرس  ي ویق دم عملی  ة ھ ذا المفھ وم ی  ؤدي إل ي تغیی  ر ج ذري ف  ي الرؤی ة التقلی

  ).٢: ٢٠٠٣الخبتي، (الوعي بأن التعلیم والتدریب ھي عملیة مستمرة 

یش  كل التح  دي المطل  وب للمعلم  ین لالرتق  اء  )ال  تعلم م  دي الحی  اة للمعل  م(كم  ا أن تطبی  ق مفھ  وم 

ً في المجتم ع مم ا ی ؤدي إل ي إع ادة ھندس ة مھن ة ال ً مھما ت دریس برمتھ ا لیف تح ب ذلك بأنفسھم وتمنحھم دورا

مجاالت مھنیة جدیدة تدعم جھد المعلمین لیكونوا ھم أنفسھم متعلمین م دي الحی اة، ومم ا ی دفع المعل م نح و 

ً كثی رة ومطال ب متع ددة نتیج ة ھ ذا  ھذا المفھوم ھو حقیق ة أن المعلم ین داخ ل فص ولھم یواجھ ون ض غوطا

  .ي التعامل مع ھذه المطالب بنجاحالتغیر والتقدم في المجتمع مما یدفع المعلمون إل

  ).٤: ١٩٨٤، Naisbitt(فمن غیر المعقول إال نعیش عصر المعلومات في عصر المعلومات 

فإن المعل م الی وم ال یمك ن أن یك ون كمعل م األم س  إذا یجب أن نرتقي إلي مستوي العصر الذي نعیشھ، 

ً ع  ن زمالئ ھ المعلم  ین أ و ع ن التی ارات الفكری  ة والتكنولوجی ة الت  ي یق ف ل یلقن التالمی  ذ المق ررات منع زال
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تحیط  ھ خ  ارج المجتم  ع ، وإنم  ا یص  بح الم  نظم والمنس  ق لبیئ  ة ال  تعلم بم  ا فیھ  ا م  ن م  وارد وتوزی  ع العم  ل 

التعلیمي ، وكسر عادة التبعیة عند التالمیذ وتشجیعھم على االس تقالل الفك ري لمزی د م ن الخی ال واإلب داع 

  ).١١: ٢٠٠٥حسن،(

  

  :ر المعلم في مدرسة المستقبلوتتمثل أدوا

اتخاذ القرار فیما یتعلق بعملھم التدریسي داخل الفصل وفیم ا یتعل ق بأنش طة نم وھم المھن ي، القدرة علي  -

الت ي تح تم أن یتمت ع المعل م بق در ) Teaching professionalization(من عملیة تمھین التعلیم  اً وذلك جزء

  . تي تتعلق بممارساتھ المھنیة ونموه المھنيكبیر من الحریة في اتخاذ القرارات ال

كم ا أن ھ ل  ن یك ون المعل م ھ  و مص در المعلوم  ات الوحی د، ب ل س  یكون االعتم اد عل ى مص  ادر أخ رى ف  ي -

  .مقدمتھا المصادر اإللكترونیة

ولن تكون المعلومة غایة في ذاتھا، ولن یكون الھ دف فق ط ھ و الوص ول إلیھ ا، ب ل س یركز التعل یم عل ى  -

  . علومة وتقویمھانقد الم

ف ي مدرس ة المس تقبل ل  ن یك ون المعلم ون عب  ارة ع ن أف راد ی ؤدون عم  ال مح ددا، وال عالق ة لبعض  ھم و -

فب دال م ن عم ل  ،بعد التقارب، وبع د التكام ل: ببعض فالتحول الذي ننشده في مدرسة المستقبل یأخذ بعدین

لحدیث  ة منح  ى یس  عى لتقری  ب المعلم  ین المعل  م لوح  ده منع  زال ع  ن بقی  ة زمالئ  ھ، یج  ب أن تأخ  ذ المدرس  ة ا

فاألخوی ة  ،وربطھم ببعض بعالئق أخویة تعاونیة تس اعد عل ى االس تثمار األمث ل لجھ ودھم داخ ل المدرس ة

  . )١٩٩٣، Joyce .( والعمل التشاركي بین المعلمین یجب أن یكون سمة للعمل المدرسي المستقبلي

ً في طرق البحث عن المعلومة ، ول یس الخب - ی ر ف ي المعلوم ة نفس ھا ، فق د تح ول المعل م م ن خبی ر خبیرا

    .ئ إلى ما یشبھ المرشد السیاحي في عالم یعج بالمعلومات ، ویحتاج الطالب إلى من یرشدھمییعلم كل ش

ً یتفھم بعم ق مھام ھ تج اه مجتمع ھ وأمت ھ ع ن طری ق المواق ف التعلیمی ة وم ا ینش أ ع ن عالق ات  - معلما

لم وھ ى عالق ات یج ب أن تتمی ز ب الحوار والتفاع ل وتب ادل الخب رة بحی ث تتع دى متبادلة بین المعلم والم تع

نقل المعرفة من طرف إلى آخر لتؤدى إلى تنمیة الق درات وممارس ة ق وى التعبی ر والتفكی ر وإط الق ق وى 

  ).١٣: ٢٠٠٥، حسن(وتھذیب األخالق وتطویر الشخصیة بجملتھا  اإلبداع،

  

ً یمل  ك روح المب  ادرة والنز- ع  ة إل  ى التجری  ب والتجدی  د ، یث  ق بنفس  ھ ف  ي تنظ  یم النش  اط الترب  وي معلم ا

ً یس ھم ف ي ح ل  ً تربوی ا بحریة واختیار ، ویمتلك م ن المھ ارات والق درات والمعلوم ات م ا یجع ل من ھ باحث ا

  .المشكالت التربویة عن درایة ووعى 
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ً یقوم عل ى نح و مس تمر ت أثیر اختیارات ھ وأف- ً متأمال ً مفكرا ً ممارسا عال ھ عل ى اآلخ رین والتالمی ذ، معلما

 ً   .ویعمل على نحو نشط ویبحث عن الفرص لنموه مھنیا

ً لدیھ - مھارات اتصال وتواصل عالیة، ومھارات قادرة على حل المش كالت المختلف ة، ووع ي علم ي معلما

خ رى، وتقني یساعد في النجاح في الحیاة، كما یساعد في االرتقاء بمستوى األمة ك ي تتق دم عل ى األم م األ

ً ف ي عص ر الس باق المعرف ي والتقن ي، ووس ائل االتص ال الحدیث ة ً مرموق ا : ١٤٢٣النص ار، ( وتحتل موقعا

١١( .  

امتالك القدرة على التفكی ر الناق د، وال تمكن م ن فھ م عل وم العص ر وتقنیات ھ المتط ورة، والق درة عل ى  -

یئة صفیة جیدة، والقدرة عل ى اس تخدام عرض المادة العلمیة بشكل ممیز، واإلدارة الصفیة الفاعلة وتھیئة ب

التقویم المستمر والتغذیة الراجعة أثناء التدریس، وھذه القائمة من األدوار تمثل الحد األدن ى لمعل م مدرس ة 

  .)١١٠: ٢٠٠١الحر، (المستقبل حتى نضمن بنسبة عالیة تحسین نوعیة المخرجات 

االحتیاجات اإلنسانیة المتجددة للتالمی ذ، وس بل  ةمعرفتطویر أدائھم التدریسي، وكما یجب علي المعلمین -

إشباع تلك االحتیاجات بما یمنحھم االس تقرار الع اطفي والنم و العقل ي والق وة البدنی ة، وھ ذا م ا تقص ر ع ن 

  . )١٠: ١٤٢٣النصار، ( تحقیقھ األجھزة التقنیة المتطورة وحدھا

  

  مقترحة إلعداد معلم مدرسة المستقبل  إستراتیجیة

د معاییر علمیة وتربویة وثقافیة مالئمة النتقاء المعلمین تمك ن م ن ت رغیبھم بعلمھ م وتحفی زھم تحدی -١

  .وخبراتھم  ذاتھملتطویر 

االھتمام باإلعداد المسبق للمعلم في جمیع مراحل التعلیم وبخاصة ف ي كلی ات التربی ة، بحی ث تك ون  -٢

   .في مھنة التعلیم السنة األخیرة للتدریب وبعدھا یحدد قبول المعلم من عدمھ

التدریب المی داني خ الل س نوات الدراس ة لفت رة كافی ة داخ ل الم دارس ، وك ذلك عل ي ش كل فص ول  -٣

مصغرة داخل مؤسسات اإلعداد م ع المالحظ ة المس تمرة م ن قب ل أس اتذة المن اھج وط رق الت دریس وعل م 

  .النفس التربوي 

ً وتطبیقیاً أن یتوافر في مؤسسات إعداد المعلم برامج تربویة  -٤ وال یتحق ق ذل ك  ،محكمة البناء أكادیمیا

   .إال من خالل تحسن مستوي البحث والتجریب والتطبیق التربوي

إدخال مقررات جدیدة ف ي المعلوماتی ة وطرائ ق اس تخدام التقنی ات الحدیث ة ف ي ال تعلم ض من من اھج  -٥

  .إعداد المعلمین

ف ي كلی ات التربی ة، وف ي مراك ز الت دریب، وذل ك  القدامىوضع خطة زمنیة إلعادة تأھیل المعلمین  -٦

  .في إطار خطة متكاملة للتجدید التربوي

  .وضع آلیة ثابتة لتقویم أداء المعلم من قبل المتخصصین في القیاس والتقویم التربوي -٧
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  فؤاد العاجز. د.أ: رئیس الجلسة
   
  اإلستراتیجیات اإلداریة لمدیر المدرسة الفاعلة  محمد األغا. د  .١
  خصائص المدرسة الفاعلة  خلیل حماد. د  .٢
  مقومات المدرسة الفاعلة من منظور تربوي إسالمي  مصطفي منصور. أ  .٣
  الكفایات الضروریة الالزمة للمعلم في المدرسة الفاعلة  ام غ ابهش. د  .٤

نمــوذج االتصــال فــي المدرســة الحدیثــة ودور المــدیر فــي تفصــیل   حاتم دحالن. د  .٥
  التغییر المدرسي

  مدي فاعلیة مدیر المدرسة في إدارة الوقت بالمدرسة الفاعلة  نهي شتات. د. ٦
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  محمد عثمان األغا/ إعداد الدكتور    
  أستاذ مساعد في قسم أصول التربیة* 

  الجامعة اإلسالمیة
  :ملخص الدراسة 

هدفت ورقة العمل هذه إلى تحدید أهم اإلستراتیجیات اإلداریة التي یفترض أن یمتلكها مدیر 
ما أهم اإلستراتیجیات اإلداریة : لسؤال الرئیس التاليو قد تحددت مشكلة الدراسة في ا. المدرسة الفاعلة

و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي حیث قام بمراجعة األدب .  التي یمارسها مدیر المدرسة الفاعلة
التربوي، و تحلیل نتائج الدراسات المتعلقة بموضوع اإلدارة المدرسیة الفاعلة، و قام برصد أهم 

  .دراء المدارس الفاعلةاإلستراتیجیات اإلداریة لم
  :و قد توصلت الورقة إلى اإلستراتیجیات التالیة

  .تحدید الرؤیة المستقبلیة للمدرسة - ١
  .التحلیل اإلستراتیجي للبیئتین الداخلیة و الخارجیة - ٢
  .إعداد الخطة اإلستراتیجیة للمدرسة - ٣
  .تشجیع اإلدارة التشاركیه - ٤
 .تعزیز النمو المهني للعاملین في المدرسة - ٥

 .لتقنیات الحدیثة في العملیة التعلیمیة و اإلداریةتوظیف ا - ٦

 .تحقیق مبدأ التمكین للعاملین في المدرسة - ٧

 .تنمیة العالقات اإلنسانیة بین العاملین في المدرسة - ٨

 .االنفتاح على المجتمع المحلي و المؤسسات التربویة األخرى - ٩

 .تشجیع التطویر و التجدید و اإلبداع -١٠

 :و قد أوصت الورقة بما یلي

  .االهتمام باإلدارة اإلستراتیجیة لدى مدراء المدارس - ١
  .تدریب المدراء على اإلدارة التشاركیة و اإلدارة بالفریق - ٢
  .عقد دورات في التخطیط اإلستراتیجي لمدراء المدارس - ٣
  .اإلستفادة من تجارب الدول األخرى لزیادة فاعلیة اإلدارة المدرسیة - ٤
  .یة في مجال اإلدارةتشجیع المبادرات اإلبداع - ٥
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  خلیل عبد الفتاح حماد. د/ إعداد 

  :ملخص الدراسة 
حیـث تغیـرت أهـداف الدراسـة المدرسـیة واتسـع مجالهـا فــي " خصـائص المدرسـة الفاعلـة"تتنـاول ورقـة العمـل   

بـــل ، ًا وفـــق تعلیمـــات تقلیدیـــةفلـــم تعـــد عملیـــة روتینیـــة تهـــدف لتســـییر شـــئون المدرســـة ســـیرًا روتینیـــ، الوقـــت الحاضـــر
، أصبحت عملیة إنسانیة تهدف لتوفیر الظروف واإلمكانات التي تسـاعد علـى تحقیـق األهـداف التربویـة واالجتماعیـة

أي كـل مـا یتصـل ، بـل یشـمل النـواحي الفنیـة، إذ لم یعد مجال المدرسة مقصـورًا علـى العنایـة بـالنواحي اإلداریـة فقـط
وهـــذا یعنـــي أن المدرســـة الفاعلـــة هـــي التـــي تتمیـــز ، ة التدریســـیة الفنیـــین مـــنهم واإلداریـــینبــالمتعلمین وبأعضـــاء الهیئـــ

بـإدارة دیمقراطیـة وتهـتم بـالتخطیط الجیــد ألعمالهـا الفنیـة واإلداریـة وألنمـاط النشــاط الفنـي إضـافة إلـى تحسـین كفایــات 
ج والمشـاریع الریادیــة وتنظـیم العالقـة مــع المعلمـین الفنیـة مــن خـالل االهتمـام بالمنــاهج وطـرق التـدریس وتفعیــل البـرام

ثـراء المنـاهج وحضـور الـدورات التدریسـیة الهادفـة  ٕ المجتمع المحلي ورسم الخطط المتنوعة لمعالجة ضعف الطالب وا
مـن إذاعـة مصـحف متنوعـة ووسـائل تعلیمیـة هادفـة واالسـتفادة مـن المختبـرات والمكتبـات ، وتفعیل األنشطة المدرسیة

  .أكانت هذه الكفاءات من داخل المدرسة أم من خارجهاوالكفاءات سواء 
  :وسوف تتناول ورقة العمل أهم العملیات النوعیة التي تقوم بها المدرسة الفاعلة وهي 

  .أي إمعان التفكیر وتحدید االحتیاجات وفق أسس سلیمة ثم التخطیط لتلبیتها من خالل أنشطة هادفة :التخطیط 
ــــنظم العــــاملین مــــن إداریــــین ومنفــــذینأي البنیــــان الــــذي : التنظــــیم   ــــات ، ی وحســــن توزیــــع األدوار بیــــنهم وفــــق الرغب
  .والكفاءات
  .أي العمل المستمر لإلدارة بحیث یالزم تنفیذ األعمال التي تقررها هذه اإلدارة :التوجیه 
  .الراجعةأي متابعة األعمال أوًال بأول لمعرفة مدى مطابقتها للخطة الموضوعة وتقدیم التغذیة  :الرقابة 

  :وكذلك تحدد ورقة العمل أهم مجاالت عمل المدرسة الفاعلة وهي 
  .وقع كفایات المعلمین المهنیة .١
 .تفعیل العالقة بین المدرسة والمجتمع المحلي .٢

ثراؤها  .٣ ٕ  ).التعلیم والتعلم(تطویر المناهج وا

 .محورة العملیة التربویة حول الطالب .٤

 .عالقات المهنیة واإلنسانیةاالهتمام بشئون العاملین والتركیز على ال .٥

 .تنویع مجاالت األنشطة الالوصفیة .٦

 .المباني والتجهیزات المدرسیة .٧
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  : مقدمة
لقد تغیرت أهداف اإلدارة المدرسیة واتسع مجالها في الوقـت الحاضـر، فلـم تعـد مجـرد عملیـة روتینیـة تهـدف 

أصــبحت عملیـــة إنســانیة تهــدف إلـــى لتســییر شــؤون المدرســـة ســیرًا رتیبــًا وفـــق قواعــد وتعلیمــات معینـــة، بــل 
تـوفیر الظـروف واإلمكانــات التـي تسـاعد علــى تحقیـق األهـداف المدرســیة المتنوعـة، ولـم تعــد كـذلك مقصــورة 
علـــى العنایـــة بـــالنواحي اإلداریـــة بـــل وتشـــمل النـــواحي الفنیـــة التـــي تشـــمل المنـــاهج وطـــرق التـــدریس والنشـــاط 

  .تنظیم العالقة بین المدرسة والمجتمع المحليواإلشراف الفني، وتمویل البرنامج التعلیمي و 
  
  ولكن ما  و مفهو  املدر ة  لف علة؟

المدرسة الفاعلة هي التـي تتمیـز بـإدارة دیمقراطیـة وتهـتم بـالتخطیط الجیـد ألعمالهـا الفنیـة واإلداریـة "
هج وطــ رق وألنمـــاط النشـــاط الفنـــي إضـــافة إلـــى تحســـین كفایـــات المعلمـــین الفنیـــة مـــن خـــالل االهتمـــام بالمنـــا

التدریس، وتفعیـل البـرامج والمشـاریع الریادیـة، وتنظـیم العالقـة مـع المجتمـع المحلـي، ورسـم الخطـط المتنوعـة 
ثراء المنهـاج وحضـور الـدورات التربویـة الهادفـة، وتفعیـل األنشـطة المدرسـیة مـن  ٕ لمعالجة ضعف الطالب، وا

المكتبــات والكفــاءات ســواء أكانــت داخــل إذاعــة وصــحف محلیــة ووســائل تعلیمــة واالســتفادة مــن المختبــرات و 
  .المدرسة أم خارجها

  
  :العمليا  النوع ة ا تي ت وم ب ا املدرس  الفاعلة

إن األمر المتفق علیه أن المدرسة الفاعلة هي التي تحقـق رسـالة المدرسـة ورؤیتهـا وفـق احتیاجاتهـا 
ي المبنــي علــى التخطــیط الســلیم، وفــي ظــل إمكاناتهــا المتــوفرة بحیــث ینصــب االهتمــام علــى الجانــب التنفیــذ

، ومهمـة اإلدارة بالنسـبة إلیـه  علمًا بأن هذا العمل التنفیذي هو الذي یأخذ علـى عاتقـة إنجـاز األهـداف عملیـًا
تحقیــق الكفــاءة فیــه، لــذلك فهنــاك علمیــات إداریــة تــتم قبــل البــدء فــي التنفیــذ، وأخــرى تصــاحب تلــك األعمــال 

  .ي أعقاب التنفیذ سواء أتم ذلك جزئیًا أم كلیاً والعملیات وتالزمها، وثالثة تتم ف
التخطــــیط والتنظــــیم، أمــــا العملیــــات التــــي : فالعملیــــات التــــي تــــتم قبــــل التنفیــــذ تشــــمل وظیفتــــین همــــا  

تصــاحب التنفیــذ فإنــه یمكــن جمعهــا فــي وظیفــة واحــدة هــي التوجیــه، أمــا العملیــات التــي تلحــق بالتنفیــذ فإنهــا 
ــإنني یمكــن القــولتــتلخص فــي وظیفــة أخــرى هــي المتاب ــة هــي : عــة أو الرقابــة، ولــذلك ف إن المدرســة الفاعل

  .التي تحقق الوظائف التالیة أو تتسم بالخصائص التالیة
أي القـدرة علـى رسـم الخطـط السـنویة والطارئـة التـي تلبـي احتیاجـات المدرسـة وفـن أسـس  :التخطیط -

تحدیـــد األنشـــطة واإلجـــراءات التخطـــیط الجیـــد المبنـــي علـــى تحدیـــد األهـــداف العامـــة والخاصـــة، ثـــم 
  .والجدولة الزمنیة ومؤشرات النجاح ومصادر الدعم والمتابعة المستمرة
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أي البنیــان الــذي یــنظم العــاملین مــن إداریــین ومنفــدین، وحســن توزیــع األدوار بیــنهم وفــق  :التنظــیم -
 .الرغبات والكفاءات

 .وتقدیم التغذیة الراجعة أوًال بأولأي العمل المستمر لإلدارة بحیث یالزم تنفیذ األعمال  :التوجیه -

 .أي متابعة األعمال أوًال بأول لمعرفة مدى مطابقتها للخطة الموضوعة :الرقابة -

  
  :جماالت عم  املدرس  ال اعلة

ــة - ١ وذلــك مــن خــالل أنشــطة متتالیــة أهمهــا الزیــارات الصــفیة وتقــدیم  :رفــع كفایــات المعلمــین المهنی
رفین لتوجیـــه المعلمـــین وتعـــدیل ســـلوكهم الفنـــي، وتنفیـــذ دروس التغذیـــة الراجعـــة، واالســـتعانة بالمشـــ

توضـیحیة وتبـادل الزیــارات فیمـا یعـرف بتعلــیم األقـران، وتوجیـه االجتماعــات المدرسـیة لرفـع كفایــات 
المعلمــــین المهنیــــة، وتعویــــدهم علــــى رســــم الخطــــط العالجیــــة وتنفیــــذ دورات وورشــــات عمــــل داخــــل 

  .ضع الحلول المناسبةالمدرسة لمناقشة القضایا العالقة وو 
ثراؤهــا - ٢ ٕ وذلـك مـن خــالل تحلیـل محتـوى المقــررات الدراسـیة، وتطویرهـا باإلضــافة : تطـویر المنـاهج وا

أو الحذف أو االستبدال أو التقدیم أو التأخیر أو بالزیادات الكمیـة أو النوعیـة علـى أي عنصـر مـن 
والبــد ) التقــویم –واألنشــطة  الوســائل واألســالیب –المحتــوى  –األهــداف (عناصــر المنهــاج األربعــة 

أن یكــون لهــذه الخبــرات واألنشــطة المنهجیــة داللــة واضــحة فــي ســلوك المتعلمــین واحتیاجــات البیئــة 
 .الخارجیة

بحیـث یختـار  محورة العملیة التربویة حول الطالب باعتباره الهدف النهائي من العملیة التربویة، - ٣
التي تنمـي التفكیـر اإلبـداعي لـدى الطـالب وفـق مبـدأ المعلم األنشطة المالئمة والهادفة، واألسالیب 

التربیة المستمرة أو التعلم للحیاة، وصوًال إلـى التنمیـة الشـاملة لكـل جوانـب شخصـیة الطالـب العقلیـة 
 .إلخ...واالجتماعیة واالقتصادیة والوجدانیة والنفسیة

 :االهتمام بشؤون العاملین والتركیز على العالقات اإلنسانیة والمهنیة -٤

إن االهتمــام بشـــؤون العــاملین یحقـــق رضـــاهم الــوظیفي ویزیـــد مـــن دافعیــتهم للعمـــل بصـــورة 
ــــین  ــــإن العالقــــات اإلنســــانیة ب ــــة الهادفــــة بصــــورة ناجحــــة، وكــــذلك ف مســــتمرة وتبنــــي البــــرامج التعلمی
العناصـــر البشـــریة فـــي المدرســـة یســـاهم فـــي تحقیـــق تـــوازن بـــین رضـــائهم النفســـي وتحقیـــق األهـــداف 

بـــــأن هــــذه األهـــــداف یجـــــب أن تكـــــون محكومــــة بالمعـــــاییر األخالقیـــــة والضـــــوابط  المرغوبــــة، علمـــــاً 
  .االجتماعیة بحیث ال تؤثر سلبًا على أداء العاملین في المدرسة

لقد ثبت أن اإلدارة الناجحة هي التي تحظى بتقدیر كبیر من اآلخـرین، وهـي التـي تسـتطیع 
مكاناتهم أن تلهم اآلخرین وتستفید من خبراتهم وتستثمر قدراتهم ٕ  .وا
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وذلـــك ألن المنـــاهج الدراســــیة وحـــدها ال تشـــتمل علـــى كــــل  :تنویـــع مجـــاالت األنشــــطة الالصـــفیة - ٥
الخبـرات التــي یحتاجهــا الطالــب فـي حیاتــه العملیــة، وضــیق الوقـت والفصــل بحیــث ال یمكــن تطبیــق 

نشـــطة المـــواد التـــي یتعلمهـــا الطـــالب تطبیقـــًا عملیـــًا یبـــرز الفـــروق الفردیـــة بیـــنهم، لـــذلك تحظـــى األ
الالصـفیة بأهمیــة كبیــرة ألنهـا وســیلة ناجحــة لتحقیـق الكثیــر مــن أهـداف التربیــة الصــحیحة، وتكتمــل 
هـــــذه التربیـــــة فـــــي ظـــــل تنـــــوع هـــــذه األنشـــــطة مـــــا بـــــین الثقافیـــــة واالجتماعیـــــة والریاضـــــیة والفنیـــــة 

 .إلخ والمدرسة الفاعلة هي التي تحدد ألوان النشاط المطلوبة وتنظمها وتنفذها...والعلمیة

 :تفعیل العالقة بین المدرسة والمجتمع المحلي -٦

تتمتع المدرسة الفاعلة بعالقات قویة مع المجتمـع المحلـي وفـق برنـامج محـدد، یعتمـد علـى 
أن األهداف الكبرى للعملیة التعلیمیة هي نقل الثقافة واإلصـالح االجتمـاعي، بمـا یـنعكس أثـره علـى 

إشـــراك المجتمـــع المحلـــي فـــي التغلـــب علــــى ســـلوك الطـــالب فـــي المجتمـــع، ویـــتم ذلـــك مـــن خـــالل 
المشـــكالت المدرســـیة أو الصـــعوبات التعلمیـــة مـــن خـــالل إعطـــاء بعـــض النـــدوات أو المشـــاركة فـــي 
بعـــض الـــدورات أو تقـــدیم الـــدعم المـــادي لتمویـــل بعـــض البـــرامج أو تحســـین المبـــاني المدرســـیة، وال 

 .بعض األنشطة المجتمعیةضیر استغل المجتمع المحلي مصادر المدرسة ومبانیها في تنفیذ 

 :االهتمام باإلبداع وتنمیة مهاراته -٧

تتمیـــز المدرســـة الفاعلـــة عـــن غیرهـــا مـــن المـــدارس فـــي احتضـــان المبـــدعین، وتقـــدیم بـــرامج 
وأنشـــطة خاصـــة بهـــم، بحیـــث تســـاعد فـــي تنمیـــة مهـــارات اإلبـــداع لـــدیهم، وصـــوًال بهـــم إلـــى الغایـــة 

ــأن المدرســة الفاعلــة تســتعین  فــي ذلــك بــالخبراء مــن داخــل المدرســة وخارجهــا فــي المنشــودة، علمــًا ب
 .إعداد األنشطة المناسبة وتنفیذ  المسابقات الالزمة والتعزیز المطلوب لهؤالء المبدعین

 :المباني المدرسیة والتجهیزات -٨

الشــــك أن المدرســــة الفاعلــــة تحتــــاج إلــــى إنشــــاءات حدیثــــة وتجهیــــزات نوعیــــة مــــن معامــــل 
ة لممارسـة األنشـطة، بحیـث تكـون هـذه المدرسـة وظیفیـة ومرنـة ومختبرات ومكتبات ومساحات واسع

واقتصـادیة ومأمونـة ومریحــة وحسـنة الموقـع والتجهیــز والصـیانة علمــًا بـأن كثیـرًا مــن البحـوث أثبتــت 
أن حسن المباني المدرسـیة وتـوافر التجهیـزات المدرسـیة یـؤدي إلـى تعلـیم نـوعي، وهـذا یتطلـب تـوفر 

  .یز المدرسة واإلنفاق على مشاریعها الریادیةإمكانات مادیة تساهم في تجه
  

  :حتظ  بـ –إىل  ا  بق  إضافةوهذا يع ي أن ا در ة ال اعلة 
إدارة ناجحـــة، وقیـــادة حكیمـــة، قـــادرة علـــى تنظـــیم العمـــل المدرســـي، وتوجیـــه العـــاملین إلـــى مهمـــاتهم  -

  .بأسلوب ناجح، وتوزیع األدوار حسب الرغبات والكفاءات
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خـــالل تشـــكیل لجـــان متعـــددة، بـــأدوار تكاملیـــة، بحیـــث تحقـــق أهـــدافها بمهـــارة  العمـــل التعـــاوني، مـــن -
 .عالیة

توفیر وتهیئة ظروف مالئمة للعمل من خالل إشراك اآلخـرین فـي اتخـاذ القـرارات، وتعزیـز العـاملین  -
عــداد النشــرات والمطویــات الضــروریة وتوظیــف االجتماعــات  ٕ ثــارة التنــافس الشــریف فیمــا بیــنهم، وا ٕ وا

 .ملیة التربویةلخدمة الع

عالقـات إنســانیة ممیــزة بــین العــاملین والطــالب، بحیــث تســود روح المحبــة واألخــوة والرضــا النفســي،  -
 .األمر الذي یؤدي إلى التفاني واإلخالص في العمل

اهتمام واضح بالمبدعین من المعلمین الطالب وتوفیر اإلمكانـات واألنشـطة الالزمـة لتنمیـة مهـارات  -
 .اإلبداع لدیهم

لین أكفاء قادرین على رسم الخطـط لتلبیـة احتیاجـات المتعلمـین والتغلـب علـى مشـكالتهم بحیـث عام -
، وتسـاهم فـي بنـاء شخصـیات الطـالب بصـورة تكاملیـة فـي جمیـع جوانــب  تجسـد التربیـة والتعلـیم معـًا

 .الشخصیة

أســــلوب علمــــي فــــي رســــم الخطــــط وتنفیــــذها، واالســــتعانة بالكفــــاءات مــــن خــــارج المدرســــة ومعالجــــة  -
 .مشكالت الطالب االجتماعیة من خالل مرشد متخصص

  :التوصيات
  

  :وفي الختام أوصي بما یأتي
ضـــرورة تركیـــز الـــدورات التربویـــة علـــى موضـــوع المدرســـة الفاعلـــة، بحیـــث یتعـــرف مـــدیرو المـــدارس  -

  .ومدیراتها على خصائص المدرسة الفاعلة لالستفادة منها ومحاولة تطبیقها
لفاعلــة فــي الــوطن علــى غــرار مدرســة الموهــوبین مــن بــاب تجریــب ضــرورة إنشــاء بعــض المــدارس ا -

 .وتطبیق هذه التجربة الرائدة

تفعیـــل البــــرامج الریادیــــة التــــي تبنتهـــا وزارة التربیــــة والتعلــــیم العــــالي، وذلـــك مثــــل التطــــویر المدرســــي  -
 .ینوتحفیز التفكیر الذهني وغیرها، ألنها تساهم في إضفاء صفة الفاعلیة على المدارس في فلسط

ضــرورة االســتعانة بــالخبراء التربــویین لرســم خطــط عملیــة وآلیــات نقــل مدارســنا مــن مــدارس تقلیدیــة  -
 .إلى مدارس فاعلة

مـــنح مـــدیري المـــدارس صـــالحیات واســـعة لتنفیـــذ رؤاهـــم التطویریـــة وخططهـــم التحســـینیة فـــي خطـــوة  -
 .للسمو بالعملیة التربویة

  

  :املراجع



 ٧٣                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

  .م١٩٩٨ارة المدرسیة، دار الفكر العربي، القاهرة، حجي، أحمد، اإلدارة التعلیمیة واإلد - ١
 .م١٩٧٥سمعان، وهیب ومرسي محمد، اإلدارة المدرسیة الحدیثة، عالم الكتب، القاهرة،  - ٢

 .م١٩٩٣شاویش، مصطفى نجیب، اإلدارة الحدیثة، مفاهیم وتطبیق، دار الفرقان، عمان،  - ٣

 .م٢٠٠٠ي، القاهرة، العجمي، محمد حسنین، اإلدارة المدرسیة، دار الفكر العرب - ٤

 .م١٩٩٩العمایرة، محمد حسن، المبادئ اإلداریة المدرسیة، كلیة العلوم التربویة،  - ٥

 .م١٩٨٨مرسي، محمد منیر، اإلدارة التعلیمیة أصولها وتطبیقاتها، عالم الكتب، القاهرة،  - ٦
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  مصطفى یوسف منصور. أ/ إعداد 

  الجامعة اإلسالمیة –حاضر غیر متفرغ م* 
  :لخص الدراسة م

تعد المدرسة من أهم الوسائط التربویة المتخصصة المنوط بها إعداد المواطن الصالح   
مــن خــالل مــا تقدمــه مــن منــاهج وبــرامج وممــا ال شــك فیــه أن دور المدرســة فــي اإلســالم هــو 

تسـعى المدرسـة فـي اإلسـالم إلـى أكمل وأشمل مما هو فـي الفلسـفات والتربیـات األخـرى حیـث 
  .إعداد اإلنسان الصالح في نفسه الصلح لغیره

والناظر فـي واقعنـا التربـوي یجـد أن مدارسـنا تركـز علـى حشـو أدمغـة التالمیـذ بالمعلومـات 
دون أن تقدم لهم تعلیمًا مشوقًا ودون أن تعلمهم كیف یتعلمون ودون أن تعلمهم كیف یفكرون 

علــم؟ باإلضــافة إلــى إهمــال المدرســة لــدورها التربــوي فــي غــرس القــیم وكیــف یقــدرون العلــم والم
وتنمیتها وعدم الوعي التـام بالرؤیـة والرسـالة إلـى جانـب عالقتهـا الفـاترة أو المعلومـة بـالمجتمع 

  .المحلي
ویالحظ ذلك من خالل مخرجات التعلیم من الطـالب وتلـك النسـبة الكبیـرة مـنهم الـذین هـم 

الناحیــــة التربویــــة واألخالقیــــة والعلمیــــة وحتــــى امــــتالك المهــــارات  دون المســــتوى المرجــــو مــــن
األساســیة كــل ذلــك یــدفع إلــى تأصــیل لخصــائص المــدرس الفاعلــة ودورهــا مــن منظــور تربــوي 

  :إسالمي لذلك تجيء الورقة لإلجابة عن التساؤالت اآلتیة 
  ما مقومات المدرسة الفاعلة من منظور تربوي إسالمي؟ .١
 فاعلة من منظور تربوي إسالمي؟ما أدوار المدرسة ال .٢
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  :مقدمة
تعد المدرسة أهم وسیط تربوي یحمـل علـى عاتقـه عـبء تربیـة األجیـال وتنمیتهـا، وذلـك مـن خـالل مـا تقدمـه 
ـــة  مـــن منـــاهج وبـــرامج، فهـــي تحمـــل رســـالة ســـامیة فـــي إعـــداد األجیـــال صـــانعة الحضـــارة، األجیـــال المتكامل

  .ر المنوط بهاالصالحة التي تعي مهمتها ورسالتها والدو 
ذا كانـت المدرســة تعنــى بإعــداد اإلنســان مـن جمیــع جوانبــه، فــإن هــذا حتمـا سیوســع مــن أدوارهــا ویزیــد مــن  ٕ وا
أبعــاد مســئولیتها، إذ یتعــدى دور المدرســة التعلیمــي إلــى الــدور المجتمعــي، فلــم تعــد المدرســة معزولــة داخــل 

ظیفة اجتماعیة علیهـا أن تعـد نفسـها لهـا، وألن أسوارها فهي جزء من النظام االجتماعي، مما یعني أن لها و 
نمــا تطــویر حیــاة المجتمــع، لــذلك ال بــد  ٕ دور المدرســة قــد تعــدى أیضــا مجــرد نقــل التــراث أو تعلــیم التالمیــذ وا
من التطلع للمدرسة التي تستطیع أن تقوم بأدوارها المتعددة مـن تربیـة وتعلـیم وتنمیـة لجمیـع جوانـب اإلنسـان 

المسـتمر، والتــي تعمـل علـى تفجیــر طاقـات اإلبــداع واالبتكـار لـدى طالبهــا، والتـي تجعــل القـادر علـى الــتعلم 
مـــن التعلـــیم متعـــة ولـــیس عقابـــا وانتقامـــا، تلـــك المدرســـة الفاعلـــة بأهـــدافها ومناهجهـــا وأنشـــطتها وتخطیطهـــا 

شـرافها وتعلیمهـا وبعالقاتهـا مـع المجتمـع، ویمثـل موضـوع المدرسـة الفاعلـة ٕ دارتها وا ٕ مطلبـا تربویـا  وتنظیمها وا
فــي إطــار مفهــوم تجویــد العملیــة التربویــة تســعى إلیــه الــنظم التربویــة علــى مختلــف فلســفاتها واتجاهاتهــا، مــن 
ـــذلك فـــال غـــرو أن یحتـــل موضـــوع  أجـــل تحقیـــق أهـــدافها فـــي المـــواطن الـــذي تســـعى إلـــى إیجـــاده وتربیتـــه، ل

نــى بإیجــاد اإلنســان الصــالح العابــد المفكــر المدرســة الفاعلــة مكانتــه المتمیــزة فــي التربیــة اإلســالمیة التــي تع
  .المنتج المبدع، كل ذلك في إطار توظیف التعلیم واإلبداع من أجل تحقیق العبودیة الخالصة هللا

ن كـان  ٕ فالتربیة في اإلسالم ضرورة إنسانیة مقصودة لذاتها ال للمردود االجتماعي واالقتصـادي مـن ورائهـا وا
نمـا هـي للقیـام بواجـب االسـتخالف فـي األرض، لـذلك كـان ال ذلك لیس بمستنكر، وال هي للتـراث  ٕ الفكـري، وا

بــد أن یكـــون لإلســـالم مدرســـته المتمیـــزة فـــي فلســـفتها ومصــادر معرفتهـــا مـــع اعتبـــار أن الحكمـــة هـــي ضـــالة 
ن كانـــت مقومـــات وخصـــائص  ٕ المـــؤمن، وهـــذا ال ینفـــى أو یمنـــع وجـــود تقـــاطع فـــي كثیـــر مـــن الخصـــائص وا

لة أكثر شموال، وذلك راجع لشـمول أهـدافها ومرجعیـة فلسـفتها ونوعیـة الطالـب الـذي المدرسة اإلسالمیة الفاع
عداده ٕ   .تسعى إلى إیجاده وا

ن التعرف على مقومات هذه المدرسة لیجیب على صـرخات االسـتغاثة مـن جانـب التربـویین الـذین یریـدون  ٕ وا
یض أعـــداد التالمیـــذ فـــي نریـــد تخفـــ"ینـــادي  )١٣٠، ص٢٠٠٣الـــزواوي، (عالجـــا للمشـــاكل التربویـــة، فهـــذا 

أمــا أن ... الفصــول ونریــد تحســین مســتوى الخدمــة التعلیمیــة ونریــد عــودة األنشــطة التربویــة والمــدرس الجیــد
  ".یكون التعلیم متدنیا فهذا ما نحاربه وال نرضاه ونعمل على إصالحه

ها اإلســالم ویتضــح ذلــك فــالمالحظ أن مدارســنا ال تقــدم التعلــیم المشــوق وال تــؤدي رســالتها التربویــة كمــا یریــد
في سلوك الكثیر من الطالب وفـي تحصـیلهم الدراسـي، فهـل تقـوم مدارسـنا بتربیـة الطـالب وتعلـیمهم أم تقـوم 

  .بتعلیم الطالب فقط
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  !هل تعلم المدرسة الطالب كیف یتعلم؟ أم تقوم بالتلقین وحشو األدمغة؟
  هل تشجع المدرسة على التفكیر المبدع وتعلم الطالب التفكیر؟

  هل تنوع النشاطات التعلیمیة لدى التالمیذ؟
  هل تدرب التالمیذ على أسالیب التربیة المستمرة والتعلم الذاتي؟

  هل تساعد المدرسة على تنمیة اتجاهات إیجابیة نحو الحیاة المدرسیة واحترام النظام؟
فیر جــو االطمئنـــان هــل تســتعمل معهــم األســالیب اإلنســانیة واحتــرام مشــاعرهم وتقــبلهم والعطــف علــیهم وتــو 

  لهم؟
لى أي حد تقوم بذلك؟ ٕ   هل تقو م المدرسة بتعزیز االنتماء إلى الدین والوطن وا

  هل تقوم المدرسة بدورها في المجال الروحي واألخالقي االجتماعي وتعلم المبادئ والقیم واالتجاهات؟
  هل تقوم على حمایة الرأي العام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

  وم ببحوث إجرائیة لدراسة ضعف التحصیل ومعالجته؟هل تق
  هل المدرسة متمیزة في قیادتها التربویة إدارة ومعلمین وعاملین؟

نجازها؟ ٕ   هل متمیزة في رسالتها وأهدافها وا
  

لهــذا تجــيء هــذا الورقــة محاولــة الكشــف عــن مقومــات ودور المدرســة الفاعلــة التــي ینشــدها اإلســالم ألبنائــه 
  لة التالیة؟ولتجیب عن األسئ

  ما مقومات المدرسة الفاعلة من منظور تربوي إسالمي؟ -١
  ما دور المدرسة الفاعلة من منظور تربوي إسالمي؟ -٢
  
  :مقومات المدرسة الفاعلة: أوال

ن أي نقـص أو خلــل فــي هــذه المقومــات یــؤدي إلــى  ٕ لكـل نظــام عناصــره ومقوماتــه التــي ال یــنهض إال بهــا، وا
ول دون تحقیقــه ألهدافــه، ویتبلــور مفهــوم المدرســة الفاعلــة فــي التصــور اإلســالمي تعطیــل هــذا النظــام أو یحــ

ــــوني، د) (إن اهللا یحــــب العامــــل إذا عمــــل أن یــــتقن(فــــي ظــــل مفــــاهیم اإلتقــــان  ) ٢٨٥، ص١١ت، ج.العجل
) والكلمــة الحكمـة ضــالة المــؤمن(، )١٦: التغــابن) (فــاتقوا اهللا مــا اسـتطعتم(ومفهـوم االســتطاعة وبــذل الجهـد 

وقــــل ســــیروا فــــي األرض (، )١١٤: طــــه) (وقــــل رب زدنــــي علمــــا(، )١٣٩٥، ص١٢ت، ج.بــــن ماجــــة، دا(
، لـــــذلك نجـــــد أن )٥٦: الـــــذاریات) (ومـــــا خلقـــــت الجـــــن واإلنـــــس إال لیعبـــــدون(، )٢٠: العنكبـــــوت) (فـــــانظروا

  :المدرسة الفاعلة تتمتع بكثیر من المقومات منها
 :فلسفة ورؤیة واضحة -١

ــ ة التــي ینشــدها اإلســالم ألبنائــه قائمــة علــى التصــور اإلســالمي الصــحیح لإلنســان إن فلســفة المدرســة الفاعل
ن كــل خلــل فــي هـذا التصــور یــنعكس علــى كافــة  ٕ والكـون والحیــاة وعالقــة اإلنســان بالخــالق المربـي العظــیم، وا



 ٧٧                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

عناصــر العملیــة التعلیمیــة التعلمیــة، فاإلنســان مســتخلف فــي األرض، واإلنســان كــل مركــب مــن جســد وروح 
فطــرة اهللا التــي فطــر (ل وعاطفــة وأحاســیس ومشــاعر، والخیــر أصــیل فــي اإلنســان والشــر طــارئ علیــه وعقــ

، وأن مصــادر المعرفــة هــي الــوحي الســماوي، وأن العلــوم الكونیــة جــزء أســاس )٣٠: الــروم( )النــاس علیهــا
فــ  ا  وأن لكــن العلــم بهــا لــیس علمــا مادیــا مجــردا مــن الحكمــة، فالمعــارف تلتقــي عنــد غایــة واحــدة هــي معر 

  .اإلنسان عضو في جماعة تشمل اإلنسانیة كلها
وممـا ال شــك فیــه أثـر هــذا التصــور علـى أداء هــذه المدرســة فـي توظیــف مصــادر المعرفـة بــل المعــارف كلهــا 
في سبیل غایـة التوحیـد وتحقیـق عبودیـة اإلنسـان هللا، فـال صـراع بـین العلـم وبـین الـدین، كمـا یعنـي أن تكـون 

ة شـاملة، فهــي ال تعـرف فصـال متكلفـا بـین العقــل والجسـم والعاطفـة، وشـعارها هـو التربیــة منـاهج هـذه المدرسـ
الشـــاملة ولـــیس هـــذا بجدیـــد علـــى التربیـــة اإلســـالمیة فـــالقرآن هـــو كتـــاب تربیـــة وتوجیـــه للعقـــل والجســـد والـــروح 

  .وجمیع جوانب اإلنسان
 :أهداف ورسالة متمیزة -٢

وهــو إعــداد اإلنســان الصــالح العابــد، لــذلك فهــو أوســع وأشــمل  إن هــدف المدرســة الفاعلــة مشــتق مــن فلســفتها
وأعمـــق مـــن الفلســـفات األخـــرى، فلـــیس هـــدفها مجـــرد اإلعـــداد لمراحـــل التعلـــیم األخـــرى، بـــل إعـــداد المـــواطن 
اإلنســــان المــــؤمن القــــادر علــــى االضــــطالع بمســــئولیاته االجتماعیــــة والفردیــــة بــــل إنهــــا تربــــي الفــــرد واألســــرة 

 .والمجتمع في آن معا

 :منهاج فعال -٣

هـو المنهــاج اإلسـالمي الــذي یتمحـور حــول إیجـاد اإلنســان الصـالح العابــد، فهـو الغایــة والهـدف الــرئیس فیــه  
ممـا یعنـي أن محتـوى هـذا المنهـاج ال یتنـاقض مـع هـذا الهـدف اإلیمـاني بـل یرسـم فـي إطـاره، ویجـب اإلشـارة 

ط أخــرى كالبیــت والمســجد واإلعــالم، ویـــوزع إلــى أن المنهــاج اإلســالمي تشــارك المدرســة فیــه جهـــات ووســائ
تحقیــق األهــداف فــي ضــوء األدوار المنوطــة بكــل وســیط ممــا یحقــق التكاملیــة بــین أهــداف المدرســة وأهــداف 

حدود نظـام المنهـاج تتسـع بیئتـه لتشـمل المدرسـة والبیـت وكـل مـا یحـیط بهمـا ویـؤثر "الوسائط األخرى أي أن 
، ففـي المـنهج المعاصـر العلـم للعلـم وفـي اإلسـالم )١٣١،ص١٩٨٤فرحـان ومرعـي، (" في سلوك المتعلمـین

العلــم فریضــة، كمــا أن منهــاج المدرســة الفاعلــة یؤكــد علــى الــتعلم أكثــر مــن التعلــیم، وذلــك مســتمد مــن ســیرة 
الرســول األعظــم واالقتــداء بــه فــي أقوالــه وأفعالــه، فهــو معلــم البشــریة األول، فاالقتــداء بــالمعلم تؤكــده التربیــة 

میة قبــل التربیــة الحدیثــة ومنــذ أربعــة عشــر قرنــان وذلــك مــن خــالل التوجیــه واإلرشــاد المســتمرین، مــن اإلســال
یبـین أن دیـن  )٧٤، ص١٩٧٢ابـن سـحنون، (قبل المعلـم وتؤكـد التربیـة اإلسـالمیة أهمیـة القـدوة ممـا جعـل 

 .الصبي على دین معلمه

 :أسالیب فاعلة -٤

المـتعلم فـي تعلـیم نفسـه فهـو یبحـث وینقـب ویطـرح األسـئلة، ویرحـل  تؤكد أسالیب التربیة اإلسالمیة على دور
ـــم، فاألســـالیب فـــي اإلســـالم تحـــث علـــى التفكـــر والتـــدبر والتأمـــل والنظـــر فـــي خلـــق الســـماوات  فـــي طلـــب العل
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أفــال ینظــرون إلــى اإلبــل (، )٢٠: العنكبــوت( )قــل ســیروا فــي األرض فــانظروا كیــف بــدأ الخلــق(واألرض، 
لى السما ٕ   .)١٧،١٨: الغاشیة() ء كیف رفعتكیف خلقت وا

  .فهي تحث على االكتشاف واالستقصاء وأسلوب حل المشكلة واستخدام العملیات العقلیة
وتؤكد على التعلم الذاتي فهو أدوم وأبقـى أثـرا واسـتمراریة، ممـا یعنـي األخـذ بأنمـاط الـتعلم الـذاتي مثـل التعلـیم 

و لعـالج نقـص فـرص التعلـیم والـتعلم، فالمنـاهج كثیفـة وتقـدم والمبرمج والمجمعات التعلیمیة وغیرهـا، لتالفـي أ
بطریقة تقلیدیة إلى جانب ازدحام الفصول، ولعل مـن أهـم العوامـل التـي تجعـل المعلمـین قـادرین علـى التعلـیم 
الفعــال، توظیــف التكنولوجیــا ووســائل االتصــال الحدیثــة، فــي عــالم تســوده تطــورات مذهلــة، مــن تقــدم علمــي 

بكات اتصــــال، فمدرســــة الیــــوم لیســـت كمدرســــة األمــــس، فــــاآلن هنــــاك مشــــاریع المدرســــة تكنولـــوجي ومــــن شــــ
العصــریة والمدرســـة الذكیـــة والمدرســـة التعاونیـــة، فمشـــروع المدرســـة العصـــریة مـــثال بمثابـــة كیـــان جدیـــد، فهـــو 
ــــى  ــــة باالعتمــــاد عل ــــة لمشــــروع المدرســــة الذكی یســــتجیب للطموحــــات التــــي تفرضــــها الضــــرورات، وهــــي مكمل

ومدرسین افتراضیین والمدرسـة الرقمیـة عبـارة عـن مدرسـة تطبـق المنـاهج العصـریة المتطـورة، التـي الحاسوب 
تتفاعــل مـــع العصـــر بلغتــه وأدواتـــه ال تغفـــل هـــذه المنــاهج حاجـــات مجتمعنـــا وقیمـــه مــن خـــالل اســـتخدام كـــل 

. معرفــــةالوســــائل واألدوات التكنولوجیــــة العصــــریة الحدیثــــة حیــــث تشــــكل شــــبكة اإلنترنــــت إحــــدى مصــــادر ال
 .)١١٨،ص٢٠٠٣الزواوي، (

 .استمراریة طلب العلم -٥

وقــل (العلــم ال یتوقــف وال ینتهــي بانتهــاء مرحلــة تعلیمیــة، وجــاء فــي األثــر اطلبــوا العلــم مــن المهــد إلــى اللحــد 
، فالمنـــاهج المدرســـیة والبـــرامج والمقـــررات مهمـــا اتســـعت وتركـــزت ال تـــزود )١١٤: طـــه( )ربـــي زدنـــي علمـــا

، ولقـد اتفــق خبــراء التعلــیم )٣٨٣، ص١٩٩٧األســمر، (ال یكــاد یـذكر مــن أساســیات التعلــیم  المـتعلم إال بكــم
تســــلیح الطالــــب بالمعــــارف والقـــدرات والمهــــارات التــــي تمكنــــه مــــن "مـــن األهــــداف األساســــیة لتطــــویر التعلـــیم 

المعلومــات  وكیفیــة التعامــل مــع"االســتمرار بــالتعلیم، ویتطلــب ذلــك تدریبــه علــى األســلوب العلمــي فــي التفكیــر 
والبحـــث العلمـــي وتنمیـــة قدراتـــه فـــي التعلـــیم الـــذاتي، وهـــذا یـــرتبط بالحاجـــة إلـــى مـــواطنین تـــزداد لـــدیهم فـــرص 
اكتســاب المهــارة والمعرفــة والتكیــف مــن خــالل االســتمرار فــي التعلــیم، فالمؤسســات التعلیمیــة ال تشــكل ســوى 

لمــواطن تضــیفه خبراتــه وتعلمــه وهــذه مــن اإلطــار المعرفــي لإلنســان والبــاقي یتكــون مــن جهــد ذاتــي ل% ٤٠
 ).٦٤،ص٢٠٠٣الزواوي، (عشر شهرا  ١٨حقیقة فضال عن أن المعرفة العلمیة تتضاعف كل 

 :تقویم شامل مستمر -٦

ففــي حــین یقتصــر التقــویم فــي المدرســة علــى التحصــیل الدراســي یتســع مفهــوم التقــویم فــي المدرســة الفاعلــة 
التالمیـذ ومیـولهم وقـیمهم وعالقـة ذلـك باإلیمـان بـاهللا، فهـي موجهـة  لیشمل كافة الجوانب فهو یهـتم باتجاهـات

إیمانیـا وذلـك نـابع مــن هـدف اإلسـالم فــي تكـوین الشخصـیة المتكاملـة، فــالتقویم إذا ال بـد أن یتجـاوز المعرفــة 
هـدف إلى السلوك المجسـد لالتجاهـات والقـیم والمیـول، فـالتقویم یشـیر إلـى نجـاح العملیـة التربویـة أو فشـلها وال

األســاس هــو تحســین العمــل، فهــذا نــوح علیــه الســالم یســجل مالحظاتــه علــى أثــر البیئــة الفاســدة فــي التنشــئة، 
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وقال نوح رب ال تذر على األرض مـن الكـافرین دیـارا، إنـك إن تـذرهم یضـلوا عبـادك (مقوما ومصدرا حكمه 
  .)٢٦،٢٧: نوح( )وال یلدوا إال فاجرا كفارا

علـى السـلوك الـذي یظهـره  تالتقویم كاالختبارات وصـحف المالحظـة واالسـتبیانالذلك ال بد أن تركز أدوات  
المتعلم وما اكتسبه من صفات ومـا كونـه مـن قـیم ومثـل وعـادات، فعلـى المدرسـة الفاعلـة أن تعیـد النظـر فـي 
 نظم االمتحانـات التـي تقـیس القـدرة علـى التحصـیل والتـذكر أو االمتحانـات التـي ال تقـیس مـا وضـعت لـه، أو
االمتحانات التي یتدخل العامل الشخصي والـذاتي فـي تقـدیر نتائجهـا، أو التـي تحمـل التالمیـذ علـى اسـتذكار 
همـال غیرهــا، فاالمتحانـات الحالیــة حكــر علـى المعلــم فقـط دون أن یكــون لـولي األمــر إســهام  ٕ أجـزاء محــددة وا

حاطتهــــا وقــــد ترتــــب علــــى قصــــر التقــــویم علــــى االمتحانــــات وجعلهــــا احتكــــارا فــــ"فــــي ذلــــك،  ٕ ي یــــد المــــدرس وا
بــالغموض والســریة وبجــو مــن الرهبــة جعــل التالمیــذ یصــابون بخــوف أو بقلــق یــؤثر فــي إجابــاتهم، كمــا جعــل 
بعضــهم یقـــف موقفـــا دفاعیـــا أو تحایلیـــا نحوهـــا كـــاللجوء إلــى الغـــش فـــي بعـــض األحیـــان، وهـــذا تفســـیر لكـــون 

شـــخص حالتـــه، وهـــذا یتطلـــب إصـــالح التلمیــذ یغـــش فـــي االمتحانـــات وال یغـــش إذا جلـــس طبیـــب لیفحصـــه وی
االمتحانــات مــن حیــث المحتــوى وطریقــة التصــحیح لتســایر التعلــیم مــن حیــث شــمولیته، كمــا یتطلــب إدخــال 
ابتكـــارات جدیـــدة لتشـــخیص نمـــو التالمیـــذ وتســـد الـــنقص الـــذي تعجـــز عنـــه االختبـــارات الحالیـــة وأن یضـــطلع 

د وتفسـیرها والعنایـة بتفسـیر نتـائج االختبـارات وغیرهـا بتقویم التلمیذ كل مـن یهمـه األمـر لجمـع األدلـة والشـواه
، لذلك ال بد من تغییـر المفهـوم الخطـأ )٢٧٤، ٢٧٣، ص١٩٩٤رضوان وآخرون، (" من أدوات التشخیص

  .من أن التعلیم لالمتحان ولیس للحیاة، كما ینبغي التركیز على التقویم بدال من االمتحان
التراكمي في فرنسا حیث تركز على مالحظـة الطالـب ومتابعتـه طـوال  كما یمكن االستفادة من تجربة التقویم"

فتــرة تعلمــه بحیــث یكــون لــه ملــف أو بطاقــة منــذ بدایــة التعلــیم حتــى نهایتــه، یرصــد فیــه بیاناتــه وقدرتــه علــى 
التحصیل والتحلیل والفهم وما یملكه من قدرات ومواهب وما یستطیع أن یفعلـه مـن مهـام، وهـذا یتطلـب تـوفر 

الئــم فــي الفصــول ویتضــمن ضــوابط ومعــاییر ذات أولویــة تســاعد المعلــم علــى مســاعدة الطلبــة علــى منــاخ م
، ٢٠٠٣الـــزواوي، (". التفكیـــر ومـــن ثـــم علـــى الحكـــم بموضـــوعیة علـــى مســـتوى الطالـــب فـــي كـــل الجوانـــب

 .)٦٤ص

 :إدارة فعالة -٧

نا فــي التعلــیم نابعــة مــن ومشــكالت"اإلدارة أســاس محــوري إلنجــاح أي عمــل فــإذا صــلحت اإلدارة صــلح العمــل 
ــزواوي، (" ســوء اإلدارة ألنهــا ال تضــع الفــرد المناســب فــي المكــان المناســب لــذل  فــإن  )١٥٠، ص٢٠٠٣ال

نقص الكوادر الكفء مشكلة فـي تحقیـق الجـودة الشـاملة فـي التعلـیم ممـا یجعـل المـدیر الفعـال مـن المقومـات 
عنــدما یكونــوا نــاجحین فــي عملهــم وعنــدما تحصـــل األساســیة للمدرســة الفاعلــة، ویعــرف المــدیرون الفعــالون 

مدارســهم علــى مســتوى عــال مــن اإلنجــاز األكــادیمي، وعنــدما یســاعدون الطــالب علــى إنجــاز أهــداف أخــرى 
مثــل المهـــارات االجتماعیـــة، فالمـــدیرون الفعــالون یعملـــون كقـــدوة صـــالحة فــي حســـن الخلـــق والمثـــابرة والعـــدل 

یقــــدمون رؤیـــة للمدرســــة النموذجیـــة التـــي یصــــارعون إلنجازهـــا فهــــم  والمواظبـــة، واحتـــرام اآلخــــرین كمـــا أنهـــم



 ٨٠                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

یشــتركون بفعالیــة فــي النشــاطات التعلیمیــة، أمــا المــدیرون غیــر الفعــالین فیركــزون علــى إدارة المؤسســة فقــط 
ویقضون الوقت في مهمـات غیـر تعلیمیـة، فالمـدیرون الفعـالون یخططـون وینفـذون ویكـافئون المعلمـین الـذین 

لتحســـین العملیـــة التعلیمیـــة التعلمیـــة، فهـــم یراقبـــون أداء مدرســـیهم باســـتمرار ویقومـــون بـــرامجهم  یبـــذلون جهـــدا
وأولویاتهم وأداء معلمیهم، كما یشجعون اشتراك اآلبـاء فـي بـرامج المدرسـة ویشـجعون المعلمـین علـى االلتقـاء 

آلبــاء فــي جمعیــات اآلبــاء باآلبــاء فــي المدرســة وخــارج ســاعات المدرســة، كمــا یلتقــي المــدیرون الفعــالون مــع ا
 .)١٦٠-١٥٨، ص٢٠٠٤جاسون، (. والمعلمین

 :مدرسون فعالون -٨

: آل عمــران( )ولكـن كونــوا ربــانیین بمــا كنــتم تعلمـون الكتــاب وبمــا كنــتم تدرســون(جـاء فــي الهـدي القرآنــي 
مسـائل قبـل ، فهو ذو علم وكفـاءة یربـي تالمیـذه بصـغار ال)٧٤: األنبیاء( )ولوطا آتیناه حكما وعلما(، )٧٩

كبارهــا، لــذلك فالمــدرس الفعــال مــن أهــم مقومــات المدرســة الفاعلــة فهــو الــذي یقــوم بتنفیــذ منهاجهــا وتحقیــق 
خصــائص  )١٣١-٣٠، ص٢٠٠٤جاســون، (أهــدافها، فهــو تجســید لفلســفتها وقلــب قوتهــا المحركــة ویبــین 

الطـالب، ویسـتخدم الوقـت  المعلم الفعال بأنه الـذي یحضـر جیـدا لنشـاط كـل یـوم، یخطـط مسـبقا لجـذب انتبـاه
بصورة جیدة ویشجع اإلنجاز األكادیمي ویخبرك بما عمله وكیف عمل، وما هـي المـواد اإلثرائیـة التـي سـوف 
تستخدم كما أنه یضع توقعات عالیة لطالبه، یتوقع دائما األفضل من طالبه ومن نفسه ومـن اآلخـرین، كمـا 

 اذا؟أنه یضع أهدافا واضحة فهو یحدد ماذا سیعلم؟ ولم

ثــم یــربط األهــداف مــع الــتعلم الماضــي كمــا یعــد إجــراءات صــفیة لزیــادة وقــت الــتعلم األكــادیمي فهــو یخفــض 
  .المشتتات ألقصى حد ویزید وقت التعلم ألقصى حد

لذلك فغیاب هـذا المـدرس الفاعـل هـو أحـد مظـاهر األزمـة التربویـة فسـلبیة المعلمـین وعـزوفهم عـن المسـاهمة 
جدید التربوي وال یمكن إحداث التجدید التربوي المطلـوب دون مسـاهمة إیجابیـة مـن في حركات اإلصالح والت

قبــل المعلمــین والمــربین فــالمعلم یجــب أن یكــون قائــد هــذه الثــورة التربویــة، ولكــي نحصــل علــى هــذا المــدرس 
 .ملهالناجح البد أن نخلق له الجو الذي یستطیع أن یحیا فیه من توفیر للخدمات والوسائل المالئمة لع

 :مواكبة التطور -٩

  .)٢٩: الرحمن( )كل یوم هو في شأن(التطور سنة الحیاة، والتجدید في الكون ال یتوقف 
إن االستفادة مـن التكنولوجیـا أمـر یحتمـه عـالم التغیـر واالنفجـار المعرفـي، فبجانـب االسـتفادة مـن التكنولوجیـا 

طبیعـــي أن یطــــرأ علـــى المنـــاهج جمیعهــــا دون فـــي زیـــادة فعالیــــة اإلدارة المدرســـیة بـــدخول الحاســــوب فمـــن ال
اســتثناء تعـــدیالت جوهریــة مـــع انتشـــار اســتخدام الحاســـوب كوســیلة للتعلـــیم ویـــرى الــبعض أن الحاســـوب هـــو 
األمـل الوحیــد إلحــداث الهــزة المطلوبــة فــي قلــب منظومـة التربیــة العربیــة، وأنــه یمكنــه أن یكــون وســیلة لتــوفیر 

مــن اعتمــاد نظــم التعلــیم العربیــة علــى األداء المتواضــع لكثیــر مــن  خــدمات تعلیمیــة أفضــل ویمكــن أن یقلــل
 .المدرسین

 :مناخ مدرسي صحي -١٠



 ٨١                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

ویقصد بالمناخ نوع العالقة بین األفراد الموجودین بالمدرسة وما یسود المدرسة من قـیم ومشـاعر واتجاهـات، 
  ویتمثل هذا في العالقات القائمة بین مجموع أفراد المجتمع المدرسي من 

  .إلداریین والمدرسین والتالمیذ وأولیاء األمور وممثلي السلطات المشرفة على التعلیما
فبمــا رحمــة مــن اهللا لنــت لهــم ولــو كنــت فظــا (وقــد جــاء فــي الخطــاب القرآنــي لمحمــد صــلى اهللا علیــه وســلم 

  .)١٥٩: آل عمران) (غلیظ القلب النفضوا من حولك
ن مــن أهـم مصـادر الضــغوط لـذلك ال بـد أن تعمـل المدرســة الفاعلـة علـى تخ ٕ فیــف الضـغوط لـدى معلمیهـا، وا

في مهن التعلیم سلوك التالمیذ، وعالقة المعلم بالموجه، وعالقة المعلمین بزمالئهم، وعالقـة المعلـم بـاإلدارة، 
ومــن األعــراض النفســیة للضــغوط االحتــراق النفســي ویتمثــل فــي التغیــرات الســلبیة فــي العالقــات واالتجاهــات 

لم نحو اآلخرین أي انه استنزاف بدني وانفعال ناتج عن ضـغوط العمـل، كـل ذلـك یفقـد المعلـم من جانب المع
االهتمام بالعمل وبتالمیذه ممـا یجعلـه یعامـل التالمیـذ بطریقـة آلیـة وبـدون اكتـراث، كمـا ینتـاب المعلـم حـاالت 

ـــة الدافعیـــة ومقاومـــة التغییـــر وفقـــدان القـــدرة علـــى اال بتكـــار فـــي مجـــال التـــدریس مـــن التشـــاؤم والالمبـــاالة وقل
والتغیب غیر المبرر، ومن المشاكل األخرى التي تواجه المعلم ضـعف الرضـا الـوظیفي وأسـبابه عـدم التقـدیر 

عبـد المقصـود، (. المادي واإلرهاق في العمل وطرق التوجیـه الفنـي ومعاملـة الرؤسـاء ونظـرة المجتمـع للمعلـم
  .)٤٧-٤٥، ص١٩٩١

  
  
  

 :ثقافة انضباط عالیة -١١

  .)٦٩: الكهف( )قال ستجدني إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا(اء على لسان موسى علیه السالم ج
إن تــوفیر االنضــباط بــین الطــالب فــي قاعــات الــدرس وتحقیــق أهــداف التعلــیم والتربیــة بكفــاءة مشــكلة تواجــه 

بـل وتهیـئ الكتسـاب عـادات  قیادات التعلـیم والمعلمـین واآلبـاء والطـالب أنفسـهم، إنهـا تسـتهلك الوقـت والجهـد
ســلوكیة غیـــر مقبولــة لـــدى بعـــض الطــالب، ســـواء كانـــت بتــأثیر اإلعـــالم المحلـــي أو اإلعــالم الفضـــائي عـــن 
طریـــق التوحـــد والـــتقمص لســـلوك مســـتورد وعبـــارات ومقـــوالت مســـتهجنة ونمـــاذج هابطـــة ال تتفـــق مـــع ثقافـــة 

لواعیة على السواء، حیـث تشـكل تلوثـا تربویـا االنضباط التي هي الشغل الشاغل للمدرسة الحدیثة والبیوتات ا
أن المــدرس ال  )٤٨، ص١٩٩١عبــد المقصــود وآخــرون، (قیمیــا ســمعیا وبصــریا، ویؤكــد بعــض التربــویین 

یقضــي فــي مناشــط التــدریس إال جــزءا مــن زمــن الحصــة والبــاقي ینفــق فــي المحافظــة علــى النظــام والســـعي 
وعقـاب المنحـرفین أو سـلوك التالمیـذ فـي سـاحة المدرسـة لضـبط سـلوك التالمیـذ وعـالج التصـرفات المنحرفـة 

ومــراقبتهم أثنــاء الفســحة كمــا لــو كــان شــرطیا، ویقــع علــى المعلــم إثبــات حضــور التالمیــذ یومیــا والتوقیــع علــى 
كراسات الطالب، كما أنه ال یسـتطیع الخـروج عـن المقـرر أو مخالفـة مـا جـاء بـه سـواء بالحـذف أو اإلضـافة 

 جددا في ظل هذه المشكالت؟فكیف یكون المعلم م
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 :التوجیه واإلرشاد والثواب قبل العقاب -١٢

إن ا  ل ـم (التوجیــه التربــوي اإلســالمي ال یجیــز اســتخدام العنــف والقهــر وجــاء عنــه صــلى اهللا علیــه وســالم 
  .)١٠٠٤، ص٢ت، ج.مسلم، د) (یبعثني معنتا وال متعنتا ولكن بعثني معلما میسرا

ــإن اإلســالم هنــاك فــرق بــین عقوبــة المخــ الف ألوامــر المربــي أو الوالــدین وبــین مخالفــة المبــادئ األخالقیــة، ف
یدعو إلى العفو فـي الحالـة األولـى والعقـاب بقـدر الـذنب فـي الحالـة الثانیـة فـال لجـوء للعقـاب إال عنـد اسـتنفاد 

  .الوسائل األخرى، فال تمادي في العقاب وخطه طویل متدرج
األصــــوات المنادیــــة بعــــودة ضــــرب التالمیــــذ،  )٥٩-٥٨، ص٢٠٠٤ شــــحاتة،(ویســــتنكر بعــــض التربــــویین 

عادة الهیبـة للمعلـم بضـرورة إلغـاء قـانون الضـرب، متناسـین أن أبناءنـا  ٕ وربطهم بین إدارة الفصل وانضباطه وا
وبناتنا خلقوا لجیل غیر جیلنا وزمان غیر زماننا فهم یتطلبون تربیة تقوم على أنسـنة اإلنسـان واحتـرام المـتعلم 

  .میر مهاراته وقدراته وتربیة ضمیرهوتث
إن الضــرب معاملــة ال إنســانیة یــؤدي إلــى ســلبیة تجــاه المعلــم والمــادة الدراســیة، بــل كراهیــة المعلــم والمدرســة، 
وهو سلوك یتناقض مع القاعدة التربویة التي أیـدتها ودعمتهـا البحـوث التربویـة أن ال تعلـم بـدون دافعیـة، وأن 

یـه خبــرة مؤلمـة تعـوق الـتعلم وتحـد مــن القـدرة علـى االسـتیعاب وتقتـل اإلبــداع الضـرب كـف موقـوت یترتـب عل
، وتفقــد المــتعلم التــوازن النفســي وهــو شــرط أســاس فــي التحصــیل، فهــي مــن تربیــة القطیــع ال مــن تربیــة الفریــق

فقـد فلیس بالعصا یتعلم الطالب ولیس بالعصا تكون إدارة الفصل، ولكـن یجـب التفریـق بـین التعلـیم والتأدیـب 
اجتهـد علمــاء التربیــة المسـلمون فــي وضــع ضـوابط عدیــدة یلتــزم بهـا المعلــم إذا لجــأ إلـى معاقبــة طالبــه بــدنیا "
بقصــد التأدیــب حتــى ال یصــبح العقــاب وســیلة للتشــفي ومــن أجــل ضــمان ســالمة المــتعلم واإلبقــاء ) بالضــرب(

 -١٤٩، ص١٩٩٩أبــو دف، (بــادل علــى العالقــة اإلنســانیة بــین المعلــم وتالمیــذه قائمــة علــى االحتــرام المت
١٥٧.(  

وأیـــا كـــان الخـــالف فـــي موضـــوع الضـــرب مـــا بـــین مؤیـــد ومعـــارض فهـــو لـــیس للتشـــفي واالنتقـــام وهـــو وســـیلة 
 .احتیاطیة التلویح به أنجع من استخدامه

  :دور المدرسة الفاعلة: ثانیا
جــراءا ٕ ت وهــو مــا یتوقــع مــن ویقصــد بالــدور مــا تقــوم بــه المدرســة ممثلــة فــي إدارتهــا ومعلمیهــا مــن ســلوك وا

  :المدرسة
 :التعلیم المرتبط بالحیاة -١

المدرســة الفاعلــة فــي اإلســالم هــي مدرســة اقــرأ، والمدرســة التــي أحــد معلمیهــا الفعــالین علــي بــن أبــي طالــب 
، فالمدرســة الفاعلــة هــي )١١٥، ص١، ج١٩٧٨القرطبــي، ()  أیهــا النــاس تعلمــوا العلــم واعملــوا بــه(القائــل 

لحیاة والتفاعل مع المجتمع، لذلك فعلیهـا أن تهیـئ لطالبهـا مواقـف وخبـرات تعلیمیـة تفیـدهم التي تعد النشء ل
ن عـدم وعـي المدرسـة لهـذه المهمـة یجعلنـا نقـول المدرسـة ال تـؤدي دورهـا  ٕ عنـد الخـروج إلـى معتـرك الحیـاة، وا
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ال، لــذلك ال بــد أن وال وظیفتهـا، وأن التعلــیم الــذي تضــطلع بــه تعلــیم فاشــل ال یسـتحق مــا ینفــق علیــه مــن أمــو 
  :تحرص المدرسة على نقل أثر التعلم لدى طالبها لتطبیقه في مواقف حیاتیة أخرى وذلك بشروط

  .وجود أوجه شبه بین المواقف التعلیمیة في المدرسة ومواقف الحیاة خارج المدرسة-أ
  .أن یدرك التلمیذ نفسه أوجه الشبه هذه -ب
  .)٩٤، ١٩٩٤رضوان وآخرون، ص(أن یكون الجو التعلیمي سمحا لطیفا  -ج
 :تنمیة المجتمع وتعزیز االنتماء للدین والوطن -٢

كنــتم (إن ترســیخ الهویــة الثقافیــة اإلســالمیة لــدى المتعلمــین علــى اعتبــار كونهــا مجســدة لــروح األمــة المتمیــزة 
  .لهو من أهم أدوار المدرسة الفاعلة )٨٢: آل عمران( )خیر أمة أخرجت للناس

رسة مـن مجـرد مؤسسـة تعلیمیـة إلـى مؤسسـة اجتماعیـة بـالمعنى األشـمل وهـذا الفهـم یـنعكس فلقد تحولت المد
علــى دور المدرســة ممــا یحــتم علیهــا إقامــة عالقــات متفاعلــة مــع المجتمــع، فهــي لیســت منعزلــة بــل هــي جــزء 

مسـاهمة من النظام االجتماعي تفید وتسـتفید مـن خـالل التواصـل والتفاعـل المسـتمرین، فهـل تقـوم المدرسـة بال
لــى أي حــد تقــوم المدرســة الفلســطینیة؟ بــذلك فكثیــرا مــا كانــت  ٕ فــي تنمیــة المجتمــع أو تعزیــز االنتمــاء للــوطن وا
تمر قوافل الشهداء والمناسبات الوطنیة وكان الجهد المبذول هو إعادة الطالب للمدرسة وهـذا شـيء مطلـوب 

ث والمناســبات، ولــیس علــى حســاب لكــن لــیس علــى حســاب توجیــه الطــالب وتعلــیمهم مــدلوالت هــذه األحــدا
  .توعیتهم، متى یخرجون ومتى یبقون

ومــن الشــواهد البـــارزة علــى فعالیــة المدرســـة فــي العصـــر الحــدیث مــا جـــرى لأللمــان بعــد أن هزمـــوا علــى یـــد 
) فیختــه(نـابلیون، إذ أصـبح كـل شـيء فـي یــده إال التعلـیم لـم یتعـرض لـه فقـام األلمــان بنهضـة جبـارة علـى یـد 

م ویؤكـد أن السـبیل الوحیـد لرفـع شـأن األمـة هـي التربیـة والتعلـیم فقـام بسـمارك للمعلـم األلمـاني یستنهض الهم
وغیرهـا هـو معلـم المدرسـة، وأن الـذي یـدیر المدرسـة یـدیر مسـتقبل ) سـادوا(قائال إن الذي انتصر فـي معركـة 

ا، إن لـذلك سـبیال واحـدا ال إننا لم نعـد قـادرین علـى المقاومـة ولكـن كیـف نصـون كیاننـ) فیخته(البالد، ویقول 
شـهال (ثاني له وهو أن نربي النشء تربیة صالحة، فالتربیـة وحـدها هـي التـي تخلصـنا مـن النكبـة لـذلك یؤكـد 

أن الـبالد الـذي یغتصـب اسـتقاللها ویتـرك بیـدها تعلـیم أبنائهـا ال تلبــث  )٤٤٩-٤٤٧، ص١٩٧٢وآخـرون، 
ال یكــــون بیـــــدها زمـــــام التعلـــــیم ال تلبـــــث أن تفقـــــد ذلـــــك أن تســــتعید ذلـــــك االســـــتقالل والتـــــي تنـــــال اســـــتقاللها و 

 .االستقالل

 :التربیة اإلیمانیة -٣

یقــع علــى عــاتق المدرســة عــبء كبیــر فــي تنمیــة الجانــب اإلیمــاني لــدى الطــالب وغــرس معــاني العقیــدة فــي 
جانـب  ، إلـى)٣٦: النحـل( )ولقد بعثنا في كـل أمـة رسـوال أن اعبـدوا اهللا واجتنبـوا الطـاغوت(نفوس النشء 

ترقیـــة عاطفـــة المـــتعلم ومحورتهـــا حـــول حـــب اهللا ورســـوله، كمـــا یقـــع علیهـــا عـــبء غـــرس االعتـــزاز بالعقیـــدة 
اإلســالمیة فــي نفــوس الشــباب وتــربیتهم علــى مخالفــة أصــحاب العقائــد الباطلــة، وتصــور معنــى ال إلــه إال اهللا 

إصـالح الـنفس وتزكیتهـا والتحـرر الذي هو حجر الزاویة فـي كـل مجـاالت التربیـة والتوجیـه، وهـو السـبیل إلـى 



 ٨٤                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

مــن العبودیــة الفكریــة المتمثلــة فــي األفكــار الوافــدة بمــا  یخــص اهللا واإلنســان والكــون والحیــاة والــدین والتــاریخ 
والفــرد والمجتمــع والمعرفـــة واألخــالق، فعبودیـــة اإلنســان هللا تعنـــي تحریــره مـــن جمیــع أنـــواع العبودیــات فینشـــأ 

نفسـیة، وعلـى المدرسـة أن تؤكــد علـى الـربط بـین الخبــرات الدینیـة وبـین القــیم الطالـب ذا جـرأة أدبیـة وشــجاعة 
 . كما علیها مضاعفة جهودها في مواجهة الهزات الثقافیة والتلوث الثقافي

 :التربیة األخالقیة -٤

  .)١٩١، ص١٠، ج١٩٩٤البیهقي، ( )إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق(جاء في الهدي النبوي 
علــى الجانــب األخالقــي فــي األفعــال واألقــوال والقــیم والعبــادات، فهــي أخــالق عملیــة  ةالمیتؤكــد التربیــة اإلســ

یــرتبط فیهــا القــول بالعمــل والنظریــة بــالتطبیق لــذلك فالمدرســة الفاعلــة تقــوم بشــرح النظــام الخلقــي فــي اإلســالم 
ام وسـائل تقـویم الـنفس لیكون الطالب میزانا یزن به األخالق الوافدة، إلى جانب تزكیة نفوس الطـالب باسـتخد

وهي النقـد الـذاتي والتقـویم الـذاتي، كمـا تـزود التالمیـذ بالمبـادئ والقـیم والفضـائل والمثـل حتـى یصـدر سـلوكهم 
في ضوء الحق والواجب والمسئولیة، ولسد منافذ الشرور واالنحراف في المدرسـة والمجتمـع بتكـوین الجماعـة 

ة لـدى الشـباب بـأن هنـاك فرقـا بـین العـادات واألخـالق كمـا أنهـا األخالقیة والرفقة الصـالحة، كمـا تكـون بصـیر 
تقوم بتوضیح التربیة الجنسیة حسب أصولها التربویة والنفسیة، فهي ترشـد وتوجـه المـراهقین بمـا یكفـل تجنـب 

  . تحول العالقات العاطفیة بین أفراد الجنس الواحد إلى شذوذ وانحراف
بهـــا األخالقــي علـــى الوجــه المطلـــوب حیــث إن المتأمـــل فــي حـــال لــذلك علـــى المدرســة الفاعلـــة أن تقــوم بواج

مدارســـنا یجـــد تقصـــیرا مـــن جانـــب البیـــت والمدرســـة، فهنـــاك إهمـــال لهـــذا الجانـــب متمثـــل فـــي ســـلوك الطـــالب 
  .السیئ والعدواني وفي اهتزاز القیم األخالقیة كعدم احترام الكبیر وعدم احترام المعلم وتقدیر لآلخرین

 :التربیة الفكریة -٥

تمـــد التربیـــة اإلســـالمیة طالبهـــا مـــن خـــالل مدرســـتها الفاعلـــة بالتصـــورات الصـــحیحة التـــي تشـــكل المنطلقـــات 
الفكریة لتكوین الفكر السلیم في ضوء التصـور اإلسـالمي عـن اهللا والكـون والحیـاة، فهـي توجـه المعلـم وتدربـه 

قـل (بیئیا ووظیفیا الكتشـاف البیئـة  على تحلیل وقائع الحاضر المشهود وأثر السنن االجتماعیة وتوجه المعلم
  .)٢٠: العنكبوت( )سیروا في األرض فانظروا كیف بدأ الخلق

كما تمد المدرسة الفاعلة طالبها بمنهج علمي للنظر، یدعو العقل إلى التفكر والتدبر فهـي تعمـل علـى تربیـة 
الخرافـــات وتنمیــه بـــالعلم  العقــل وتوجـــه الــنشء إلـــى النظــر والمالحظـــة والتفكــر المنطقـــي، وتحــرر العقـــل مــن 

التجریبـــي، كمـــا تعمـــل علـــى تعزیـــز التفكیـــر الناقـــد وتحلیـــل األفكـــار وتصـــنیفها وتربیـــة العقـــل علـــى المحاكمـــة 
واالستدالل وتدریب التالمیذ على األمانة والدقة والحیدة والموضوعیة، وتنمیة حـب البحـث واكتسـاب الحقـائق 

لنتـــائج بالســـنن؛ االســـتغفار والتوبـــة بنـــزول المطـــر، التــــرف كمـــا تـــدرب التالمیـــذ علـــى إعمـــال الســـنن لــــربط ا
بالهالك، أي أنها تدرب المـتعلم علـى التفكیـر السـنني بـدل الخرافـي، والجمـاعي بـدل الفـردي، والتجدیـدي بـدل 

  .التقلیدي، والنقد الذاتي بدل التبریري
  :تنمیة اإلبداع -٦



 ٨٥                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

لبنــاء اإلبـــداعي إلــى تكــوین وتنمیـــة قــدرات مبدعـــة تهــدف التربیــة فـــي المدرســة اإلســالمیة الفاعلـــة مــن وراء ا
 )ولكم فیها جمـال حـین تریحـون وحـین تسـرحون(ومبتكرة لدى المتعلم من خالل تكوین اإلحساس بالجمـال 

  . إلى جانب تكوین القدرة علة اإلتقان واإلبداع )٦: النحل(
لوب التلقینـــي یقتـــل اإلبـــداع، فعلـــى إن تربیـــة اإلبـــداع والتفكیـــر االبتكـــاري مـــن مهـــام المدرســـة الفاعلـــة  فاألســـ

المعلم أن یترك ثالثة أرباع الوقت لتالمیذه فال یتكلم أثر من ثلث وقت الحصة، أمـا مـن یقضـي معظـم وقتـه 
  .في الشرح بینما یجلس الطلبة منصتین له فأداؤه ال یوصف إال بكلمة الفشل الذریع

أثبتــت "للمعلمــین بالقیــام بــدورهم فــي اإلبــداع فقــد فعلـى المــدارس أال تتحــول لســاحات للــوأد، وعلیهــا أن تســمح 
قیامهـــا البـــارع بـــدور الســـفاح ألي عقـــل مفكـــر أو فكـــرة مبدعـــة وقیامهـــا بـــدور  ةنظـــم التعلـــیم فـــي دولنـــا العربیـــ

الشــرطي المالحــق ألي محاولــة تفكیــر منطقــي أو علمــي أو نقـــدي إلــى جانــب الضــغوط التــي تمــارس علـــى 
  :المعلم إنهاء المقرر فإن

الحســني وآخــرون، ( "شــرح المــادة دون اكتــراث بتنمیــة أیــة مهــارات أو قــدرات= وقــت محــدد + دســمة مــادة 
  ).٣٤٩-٣٤٦، ص٢٠٠٤

مــدرس بعــد أن دربــوا علــى  ١٠٦.٠٠٠فنــزویال تــم تجنیــد "ویجــب االســتفادة مــن تجــارب الــدول األخــرى ففــي 
مج متكامـل حـول مهـارات التفكیـر تدریس مهارات التفكیر، هؤالء المدرسون یباشرون تدریس الطلبة على برنـا

ا، كمــا أن هــذا البرنــامج تطبقــه كثیــر مــن المــدارس، فــي أســترالیا والوالیــات المتحــدة ً " بمعــدل ســاعتین أســبوعی
  .)٢٦٢، ص٢٠٠٤الحسني وآخرون، (

ویجــب أن تكــون غایــة اإلبــداع هــو تعمیــق اإلیمــان فقــد وردت كلمــة اإلبــداع فــي القــرآن الكــریم فــي موضــعین 
ا فإنمــا یقــول لــه كــن فیكــون(اإلیمــان والتوحیــد، یرتبطــان ب ً : البقــرة() بــدیع الســموات واألرض إذا قضــى أمــر

  .)١٠١: األنعام( )بدیع السموات واألرض أنى یكون له ولد(، )١١٧
ومن المالحظ أن التربیة الحدیثة اهتمت بتكوین شخصیات مبدعة لكنها لـم تـنم عنـدها اتجاهـا نحـو اسـتخدام 

 .رار في الخیر، فهم یخترعون ویبدعون ما یخدم الخیر والشرإبداعاتها باستم

 :تفعیل  النشاط المدرسي -٧

  .)٧٩آل عمران، ( )ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون(
مطلوب من المدرسة الفاعلة أن توفر كل ما من شأنه أن یتیح النمو المستمر السـتعدادات التالمیـذ ومیـولهم 

ى أقصى ما تستطیعه طاقاتهم الجسمیة والعقلیة، وذلك واضح من معنى التربیـة ومعنـى الـرب فـي اإلسـالم إل
، فالتربیـة هـي نشـاط )٣، ص١ت، ج.البیضـاوي، د(" تبلیغ الشيء إلـى كمالـه شـیئا فشـیئا"واللغة، فهي تعني 

الئمـــة الســــتثارة نشــــاطهم فـــردي واجتمــــاعي لتنشــــئة اإلنســـان، فعلــــى المدرســــة الفاعلـــة أن تهیــــئ الوســــائل الم
وتوجیهـه فـي االتجاهـات التـي تـؤدي إلـى تكامـل نمـو شخصـیاتهم، فـالجوالت والزیـارات والـرحالت والمخیمـات 
تخرج بالطالب من المدرسة إلى المجتمع وكـذلك دعـوة الخبـراء والمختصـین وأربـاب العمـل للقـاء الطـالب فـي 

یتـیح للطالـب أن یـتعلم تعلمـا فعـاال ولـیس كمـا هـو الحـال مدارسهم والتحدث إلیهم، والقیام بالتجـارب كـل ذلـك 
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، ٢٠٠٣ریـــان، (. فـــي الـــتعلم النـــاتج عـــن اإلصـــغاء واالســـتماع فهـــو یـــوفر المنـــاخ المالئـــم للتربیـــة الشـــاملة
  .)٤١٥-٤١٤ص

كمـــا أن هـــذه األنشـــطة تقـــدم البیئـــة المشـــوقة فـــي مقابـــل البیئـــة التـــي تمثـــل معـــتقالت أو شـــبه معـــتقالت تفقـــد 
ـا سـاعة مغـادرة التالمیـذ المدرسـة عنـد قـرع "تماءه للمدرسة الطالب ان ً والـذي یؤكـد ذلـك المشـهد الـذي نـراه یومی

جرس الرواح إلى البیوت، فهم یتدافعون بطریقة عجیبة كأنهم خارجون إلى الحیـاة وكـأن المدرسـة سـجن یقیـد 
  ).١٨٨، ص٢٠٠٠العاجز، (" حریتهم

لمدرســي یهیــئ للطــالب مواقــف تعلیمیــة شــبیهة بمواقــف أن النشــاط ا )٦٣، ص١٩٩٦ســلیمان، (كمــا یبــین 
الحیاة، حیث ینتقل أثر ما یتعلمونه في المدرسة على الواقـع الحیـاتي، فیـتعلم الطـالب كیـف یعلمـون أنفسـهم، 
فهذه النشاطات تنمي المهارات العقلیة مـن تفسـیر وتعلیـل وربـط واسـتنتاج وتحلیـل وتركیـب وتقـویم إلـى جانـب 

فــي رفــع المســتوى الخلقــي للطــالب فــي وجــود المعلــم القــدوة والطــالب المتمیــزین حیــث أن  الــدور الــذي تؤدیــه
القــیم واالتجاهـــات تكتســب فـــي مواقــف عملیـــة، فالمدرســة الفاعلـــة تهــدف مـــن وراء تشــكیل جماعـــات النشـــاط 
المدرسیة إلى تهیئة فرص تحقیق رغبات ومیول الطالب، فهي جماعات نشـاط منهجـي أو جماعـات هوایـات 

  .جماعات نشاط حر أو ذات طابع اجتماعي أو
لذلك یتضح أهمیة دور جماعات النشاط في المدرسة وال سیما جماعة األمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

رشـــادهم  ٕ والمؤمنـــون (أو االنضــباط المدرســـي أو أي مســمى آخـــر وذلـــك لتقــویم ســـلوك الطــالب وتـــوجیههم وا
  .)٧١: التوبة( )روف وینهون عن المنكروالمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمع

  
  :وفي ضوء ما تم عرضه ومناقشته توصي الورقة بما یلي

أن تســـتقي المدرســـة الفاعلـــة رؤیتهـــا ورســـالتها مـــن مبـــادئ اإلســـالم فـــي اإلتقـــان واســـتمراریة الـــتعلم  - ١
  .والتربیة الشاملة

أهدافــه، إلعــداد اإلنســان أن تتمثــل المدرســة الفاعلــة مقوماتهــا مــن خــالل فلســفة اإلســالم ومنهاجــه و  - ٢
 .المسلم العابد الصالح المصلح، فهو محور التربیة وهدفها

وتقـوم بهـذه األدوار  يأن تعـي المدرسـة الفاعلـة دورهـا التربـوي اإلیمـاني واألخالقـي والفكـري والتعلیمـ - ٣
 .في تكامل وانسجام، إذ أن الفصل بین هذه األدوار ال یخدم تحقیق األهداف

 .لفاعلة نماذج القدوة من خالل مدیریها ومعلمیها وجمیع العاملین فیهاأن تقدم المدرسة ا - ٤

أن تربي المدرسة الفاعلة العقول على اإلبداع واالبتكار والسـبیل هـو السـماح للمعلمـین بالقیـام بـذلك  - ٥
عادة النظر في كثافة محتوى المناهج والجداول والعبء الدراسي ٕ  .بإعطائهم الوقت الكافي وا

ن الدراســات والبحــوث التــي تســهم فــي تطــویر نمــاذج المدرســة الفاعلــة، مــع االســتفادة القیــام بمزیــد مــ - ٦
  .من تجارب الدول األخرى في هذا المجال
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  المراجع
  .القرآن الكریم

، تحقیــق حســن حســني عبــد الوهــاب، دار بــو كتــاب آداب المعلمــین): ١٩٧٢(ابــن ســحنون، محمــد  .١
 .سالمة للطباعة والنشر، تونس

، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، سـنن ابـن ماجـة): ت.د(أبي عبد اهللا القزوینـي  ابن ماجة، الحافظ .٢
 .دار الفكر، بیروت

مشــكلة العقــاب البــدني فــي التعلــیم المدرســي وعالجهــا فــي ضــوء ): ١٩٩٩(أبــو دف، محمــود خلیــل  .٣
 .، غزة)١(، العدد مجلة الجامعة اإلسالمیةالتوجیه التربوي اإلسالمي، 

 .، مكتبة آفاق، غزةمقدمة في التربیة اإلسالمیة): ٢٠٠٢(أبو دف، محمود خلیل  .٤
 .، عمانفلسفة التربیة في اإلسالم، انتماء وارتقاء، دار الفرقان): ١٩٩٧(األسمر، أحمد رجب  .٥
، دار الجیـــل، أنــوار التنزیـــل وأســـرار التأویــل): ت.د(البیضــاوي، ناصــر الـــدین بــن ســعید الشـــیرازي  .٦

 .بیروت
، تحقیق محمـد عبـد القـادر عطـا، مكتبـة سنن البیهقي الكبرى): ١٩٩٤(البیهقي، أحمد بن الحسین  .٧

 .دار الباز، مكة المكرمة
 .، دار المقداد ، غزةالتعلیم البیتي الفعال، ترجمة وتعریب عزو عفانة): ٢٠٠٤(جاسون، جون  .٨
، دار الســــالم للطباعــــة مــــا ال نعلمــــه ألوالدنــــا): ٢٠٠٤(الحســـني وآخــــرون، أحمــــد معـــاذ الخطیــــب  .٩

 .ر، القاهرةوالنش
، مكتبـة األنجلـو المصـریة، المدرس في المدرسة والمجتمـع): ١٩٩٤(رضوان، أبو الفتوح وآخرون  .١٠

 .القاهرة
 .، دار الیقین، القدسدلیل المعلم في التعلیم والتعلم): ٢٠٠٣(ریان، محمد هاشم  .١١
 .القاهرة، مجموعة النیل العربیة، الجودة الشاملة في التعلیم): ٢٠٠٣(الزواوي، خالد محمد  .١٢
 .، دار الفكر العربي، القاهرةالوظیفة االجتماعیة للمدرسة): ١٩٩٦(سلیمان، عدلي  .١٣
، الـدار المصـریة للكتـاب مـداخل إلـى تعلـیم المسـتقبل فـي الـوطن العربـي): ٢٠٠٤(شحاتة، حسن  .١٤

 .القاهرة
 .، راس بیروت، بیروتالوعي التربوي ومستقبل البالد العربیة): ١٩٧٢(شهال، جورج وآخرون  .١٥
  .، مطبعة المقداد، غزةتطور التعلیم العام في قطاع غزة): ٢٠٠٠(العاجز، فؤاد علي  .١٦
 .، دون دار نشرالمعلم ومهنة التعلیم): ١٩٩١(عبد المقصود، محمد السعید وآخرون  .١٧
كشـــف الخفـــاء ومزیـــل اإللبـــاس عمـــا اشـــتهر فــــي ): ت.د(العجلـــوني، إســـماعیل حســـین محمـــد  .١٨

 .التراث، القاهرة ، داراألحادیث على ألسنة الناس
 .، دار الفرقان، عمانالمنهاج التربوي بین األصالة والمعاصرة): ١٩٨٤(فرحان، إسحق وآخرون  .١٩
 .، إدارة الطباعة األمیریةجامع بیان العلم): ١٩٧٨(القرطبي، ابن عبد البر  .٢٠
، تحقیـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار إحیـــاء صـــحیح مســـلم): ت.د(مســـلم، اإلمـــام أبـــي الحســـین  .٢١

 .كتب العربیةال
، المعهـد العـالمي للفكـر أزمة التعلیم المعاصر وحلولها اإلسـالمیة): ١٩٩٠(النجار، زغلول راغب  .٢٢

 .اإلسالمي
، دار التربیة في الوطن العربـي، فـي مشـارف القـرن الحـادي والعشـرین): ٢٠٠٠(نشوان، یعقوب  .٢٣

 .المقداد، غزة
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  هشام أحمد غراب. د /إعداد

  أستاذ مساعد في كلیة العلوم المهنیة والتطبیقیة* 
  

  :مخلص الدراسة 
ـــة فـــي ترســـیخ المفـــاهیم  یعتبـــر المنهـــاج الفلســـطیني احـــدي الركـــائز الهامـــة التـــي ترتكـــز علیهـــا الدول

لمهــارات والثقافــة التــي األساســیة التــي تعنــي بإعــداد جیــل قــادر علــى امــتالك القــدر الكــافي مــن المعرفــة، وا
تمكنــه مــن مســایرة التقــدم العلمــي واالنفجــار التكنولــوجي الهائــل فــي العصــر الحــدیث، فالمنــاهج الفلســطینیة 
عنــوان الهویــة ورمــز مــن رمــوز االســتقاللیة باعتبارهــا خطــوة رائــدة علــى طریــق بنــاء الشخصــیة الفلســطینیة 

الضـــروریة لبنــــاء المجتمعــــات وتشـــكیل المجتمــــع المــــدني المتكاملـــة ذات النزعــــة اإلنســـانیة واآلفــــاق العلمیــــة 
مـن هنـا كـان ال بـد مـن إعـداد معلـم قـادر .  الفلسطیني القادر علـى بنـاء مؤسسـاته وفـق أسـس علمیـة سـلیمة

مــن الناحیــة العلمیــة والعملیــة علــى أداء واجبــه ویكــون لدیــه القــدرة والمهــارة التــي تمكنــه مــن توصــیل الخبــرة 
ئل العلمیــة الحدیثــة ویـــتمكن مــن االتصـــال والتواصــل االجتمــاعي مـــع الطلبــة وكافـــة لطالبــه بــالطرق والوســـا

ـــة ،العـــاملین فـــي حقـــل التعلـــیم . ألجـــل تـــوفیر المنـــاخ التعلیمـــي المناســـب والفاعـــل فـــي إطـــار المدرســـة الفاعل
ذا ویعتبـر المعلــم أكثــر مصـادر الخبــرة  المدرســیة أهمیـة، فمــن المشــكوك فیـه أن یتحقــق النجــاح ألي مــنهج إ
ـــذین یقومـــون بتدریســـه .  لـــم تظهـــر نوعیـــات األفـــراد العـــاملین ومهـــاراتهم المطلوبـــة فـــي مجموعـــة المعلمـــین ال

فالمعلم هو أكثر الفئات المهنیة قدرة على تقویم مدى فاعلیة المـنهج واألنشـطة والممارسـات التربویـة والتغیـر 
ه أكثــر األشــخاص وعیــا بالمظــاهر أو أو التقــدم الــذي یمكــن إحــرازه مــن خــالل المــنهج، إضــافة إلــى ذلــك أنــ

فــالمعلم لــه دور رئیســي فــي الكشــف عــن العدیــد مــن المشــكالت التعلیمیــة .  الخصــائص الســلوكیة لتالمیــذه
ــــة مــــن خــــالل غرفــــة  وبالتــــالي یســــهم إســــهاما فــــاعًال فــــي تهیئــــة األســــباب العلمیــــة إلعــــداد البــــرامج العالجی

المجتمــع انطالقــًا مــن األدوار التــي یقومــون بهــا، فهــم ویعتبــر المعلمــون شــریحة مهمــة مــن شــرائح .المصــادر
یشـــكلون حجـــر الزاویـــة فـــي المؤسســـات التعلیمیـــة، ألنهـــم القـــادرون علـــى القیـــام بـــاألدوار التعلیمیـــة والتربویـــة 
المتمیزة والتي تسهم في تقدم المجتمع، وأیضًا من خالل المواقـف التـي یتخـذونها أثنـاء حیـاتهم داخـل جـدران 

  .  جهاالمدرسة وخار 
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نطالقًا من هذه المفاهیم فإن الورقة  الحالیة تحاول أن تجیب على السؤال الرئیس التالي ٕ   :وا
  .ما الكفایات الضروریة الالزمة للمعلم في المدرسة الفاعلة

الكفایــــــــات .* الكفایــــــــات التربویــــــــة والتعلیمیــــــــة .* الكفایــــــــات االجتماعیــــــــة .* الكفایــــــــات الشخصــــــــیة *
  .التكنولوجیة
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  ـ:مقدمة
الركائز الهامة التي ترتكز علیهـا الدولـة فـي ترسـیخ المفـاهیم األساسـیة التـي  یعتبر المنهاج الفلسطیني إحدى

تعني بإعـداد جیـل قـادر علـى امـتالك القـدر الكـافي مـن المعرفـة، والمهـارات والثقافـة التـي تمكنـه مـن مسـایرة 
فالمنــاهج الفلسـطینیة عنــوان الهویــة ورمــز التقـدم العلمــي واالنفجــار التكنولـوجي الهائــل فــي العصـر الحــدیث، 

مــن رمــوز االســتقاللیة باعتبارهــا خطــوة رائــدة علــى طریــق بنــاء الشخصــیة الفلســطینیة المتكاملــة ذات النزعــة 
اإلنسانیة واآلفاق العلمیة الضروریة لبناء المجتمعـات وتشـكیل المجتمـع المـدني الفلسـطیني القـادر علـى بنـاء 

مـن هنـا كـان ال بـد مـن إعـداد معلـم قـادر مـن الناحیـة العلمیـة والعملیـة .  یمةمؤسساته وفق أسس علمیـة سـل
على أداء واجبه ویكون لدیه القدرة والمهارة التي تمكنه من توصـیل الخبـرة لطالبـه بـالطرق والوسـائل العلمیـة 

جـل تـوفیر أل،الحدیثة ویتمكن من االتصال والتواصل االجتماعي مع الطلبة وكافة العـاملین فـي حقـل التعلـیم
  . والفاعل في إطار المدرسة الفاعلةالمناخ التعلیمي المناسب 

ویعتبــر المعلــم أكثــر مصــادر الخبــرة  المدرســیة أهمیــة، فمــن المشــكوك فیــه أن یتحقــق النجــاح ألي 
مـــنهج إذا لـــم تظهـــر نوعیـــات األفـــراد العـــاملین ومهـــاراتهم المطلوبـــة فـــي مجموعـــة المدرســـین الـــذین یقومـــون 

المعلم هـــو أكثــر الفئـــات المهنیــة قـــدرة علــى تقــویم مـــدى فاعلیــة المـــنهج واألنشــطة والممارســـات فــ.  بتدریســه
التربویة والتغیر أو التقدم الذي یمكـن إحـرازه مـن خـالل المـنهج، إضـافة إلـى ذلـك أنـه أكثـر األشـخاص وعیـا 

یـد مـن المشـكالت فالمعلم له دور رئیسي فـي الكشـف عـن العد.  بالمظاهر أو الخصائص السلوكیة لتالمیذه
التعلیمیة وبالتالي یسـهم إسـهاما فعـاال فـي تهیئـة األسـباب العلمیـة إلعـداد البـرامج العالجیـة مـن خـالل غرفـة 

  .المصادر
ویعتبــر المعلمــون شــریحة مهمــة مــن شــرائح المجتمــع انطالقــًا مــن األدوار التــي یقومــون بهــا، فهــم یشــكلون " 

م القادرون على القیام باألدوار التعلیمیـة والتربویـة المتمیـزة والتـي حجر الزاویة في المؤسسات التعلیمیة، ألنه
تســهم فـــي تقــدم المجتمـــع، وأیضــًا مـــن خــالل المواقـــف التــي یتخـــذونها أثنــاء حیـــاتهم داخــل جـــدران المدرســـة 

فهم یقدمون لطالبهم ثقافة مجتمعهم، ویحافظون على قـیم هـذا المجتمـع وأخالقیاتـه، فهـم یمثلـون .  وخارجها
  )١:  ٢٠٠٥غراب ،".  (لطة االجتماعیة بالنسبة للطالبالس
والمعلــــم مســــئول مســــؤولیة كاملــــة عــــن تنمیــــة تالمیــــذه فــــي الجوانــــب المختلفــــة العلمیــــة والفكریــــة والنفســــیة " 

والمعلـم یجـب ) " ١٩٩٦:٣٢قراقـزة، . (واالجتماعیة والعقائد في تكامل وشمول واتزان ودون تحیز أو محابـاة
ه ویقــدرها، ویكــون جــدیرًا بحمــل هــذه الصــفة ومقــدرًا لعظمتهــا، مستشــعرًا خطــر األمانــة أن ینتمــي إلــى مهنتــ

الملقــاة علــى عاتقــة، مراقبــًا اهللا عــز وجــل فــي أداء رســالته، وأال یعتبــر التــدریس مجــرد مهنــة یكتســب منهــا، 
نما یعتبره عبادة یتقرب بها إلى اهللا ویثاب علیها  ٕ   ). ٢٠٠٥:٢٠٥، العاجز(وا

  
الكفایات بأنها مجموعة المعارف والقـدرات والمبـادئ التـي یحملهـا المعلـم ویـؤمن بهـا ویوظفهـا  ویمكن تعریف

وبالتـالي فهـو قـادر علـي تكییـف مسـتوي المـادة التعلیمیـة مـع مسـتوي . في تدریسه إلنجاز نتـائج مرغـوب بهـا
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كــل طالــب یســتطیع  الطـالب وقــدراتهم العقلیــة حیــث أن وجــود منهــاج یلبــي احتیاجــات الطلبــة والتأكــد مــن أن
أن یتمشــى معــه  وفــق قدراتــه ومهاراتــه هــي متطلبــات مســبقة لكــل تعلــیم نــاجح كمــا أن نــوع األســلوب الــذي 
ن تكلیـف الطالـب بأنشـطة تربویـة تفـوق  ٕ یختاره المعلم في تعلیم المنهاج واختبـاره یقودنـا إلـي تخطـیط فاعـل،وا

لنظر إلي المدرسة والتعلـیم بشـكل عـام نظـرة سـلبیة قدراته یصعب علیه تنفیذها قد یسلمه إلي اإلحباط والي ا
) ٢٠٠٦،١:زـعرور(وقد یتسـرب الطـالب مـن المدرسـة بسـبب ذلـك، أو یشـوش علـي الصـف ویخلـق مشـاكل 

.  
  .وانطالقًا من هذه المفاهیم فإن الورقة الحالیة تحاول أن تجیب عن السؤال الرئیس التالي

  

  ف علة ؟للمعلم في المدرسة الالضروریة ما الكفایات 
  

  :یةـالكفایات الشخص:  وًال 
تعتبــــر الصــــحة البدنیــــة بــــدءًا  مــــن ســــالمة الحــــواس والجاذبیــــة الشخصــــیة والصــــحة النفســــیة مــــن الكفایــــات 

  .الشخصیة الهامة للمعلم حیث أنها تمكنه من القدرة علي القیام بوظائفه بحیویة ودون معوقات
ة التعلـیم وثقتـه بنفسـه وقدرتـه علـي العمـل بـروح الفریـق وكذلك اتجاهات المعلم اإلیجابیة نحو العمل في مهنـ

والتزامــه بالموضــوعیة وحســن تصــرفه فــي المواقــف المختلفــة هــذه الكفایــات جمیعهــا تمكــن المعلــم مــن العمــل 
  .بإیجابیة واقتدار وتمكنة من تحقیق أهداف العملیة التعلیمیة التعلمیة  بنجاح

ائص الشخصـیة للمعلمـین علـي مسـتویات التحصـیل الدراسـي وتشیر الدراسات التي أجریت حول أثر الخصـ"
للطلبة ،أن الطلبة الذین یواجهون بعض الصعوبات المدرسیة والمنزلیة قادرون علـي التحسـن السـریع عنـدما 

وأن هنـاك ارتباطـا قویــًا بـین فاعلیـة التعلـیم وخصــائص ، یرعـاهم معلمـون قـادرون علـي تزویــدهم بالمسـؤولیة 
یـة یفـوق االرتبـاط بـین فاعلیـة التعلـیم و الخصـائص المعرفیـة للمعلمـین وان المعلمـین الـذین المعلمین االنفعال

یتمیزون بالتسامح تجاه سلوك طلبتهم ویعبرون عن مشـاعر ودیـة حیـالهم یتقبلـون أفكـارهم ویشـجعونهم علـي 
) ٢، ٢٠٠٦حـم،مل( المساهمة في النشاطات الصفیة المختلقـة هـؤالء المعلمـون هـم أكثـر فاعلیـة مـن غیـرهم 

 .  
  .مجال الكفایات الشخصیة 

  

  مظهره الئـــــق  یتسم بالحیویة والنشاط  سلیم األعضاء والحواس
  یتمكن من ضبط انفعاالته  ثقته بنفسه عالیة  اتجاهاته نحو العمل إیجابیة

  یحسن التصرف في مختلف المواقف  یتقبل االقتراحات والنقد  لدیة القدرة علي العمل بروح الفریق
    یلتزم الموضوعیة في حدیثه وآرائه

  :الكفایات االجتماعیة/  ثانیاً 
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یهتم هذا المجال بالكفایات االجتماعیة للمعلم والتي لها عالقة بقدرته علـي التفاعـل االجتمـاعي مـع 
الطلبــة ومراعاتــه لظــروف الطلبــة وأوضــاعهم االجتماعیــة واالقتصــادیة أثنــاء القیــام بالفعالیــات واألنشــطة 

وتمكنــه مــن مناقشــتها مــع  آلنیــة میــة التعلمیــة وكــذلك قــدرة المعلــم علــي إدراك القضــایا المجتمعیــة االتعلی
ــــم  الطلبــــة ألجــــل التفاعــــل مــــع الواقــــع االجتمــــاعي للطلبــــة والمجتمــــع بشــــكل عــــام وكــــذلك اهتمــــام المعل

قـــدیره بمشــكالت الطلبــة والمبــادرة فـــي المســاعدة علــي إیجـــاد حلــول مناســبة لهــا عوضـــًا عــن احترامــه وت
للطلبــة وقدرتــه علــي التواصــل مــن أجــل إیجــاد منــاخ تعلیمــي مناســب یســهم بشــكل إیجــابي فــي نجــاح و 

و  ١٩٩٤و أدیبــي ، وهــذا مــا أكدتــة دراســة عبــد ربــه.تقــدم العملیــة التعلیمیــة فــي إطــار المدرســة الفاعلــة
ـــم هـــي التواضـــع و التعـــاون و احتـــ رام مشـــاعر التـــي توصـــلت إلـــى أن أهـــم المعوقـــات االجتماعیـــة للمعل

الطلبة و تشكل كمیة المعلومات التي تتوافر لدى المعلم عن الخصـائص المختلفـة لطلبتـه عنصـرا مهمـا 
فـــالمعلم النـــاجح هـــو الـــذي یعـــرف الكثیـــر عـــن طلبتـــه مثـــل أســـمائهم و قـــدراتهم العقلیـــة و ، فـــي التعلـــیم 

  . االقتصادیة و الثقافیة  مستویاتهم المعرفیة و مستویات نموهم و تحصیلهم و أوضاعهم االجتماعیة و
  مجال الكفایات االجتماعیة 

  یهتم بمشكالت الطلبة ویجتهد في حلها  ویتعاون معهم هیحترم زمالئ
  یشارك في األنشطة والمناسبات اإلجتماعیة  یراعي ظروف الطلبة وأوضاعهم االجتماعیة

  یحترم وجهات نظر الطلبة  یتفاعل مع القضایا المجتمعیة 
ــــــي    التواصــــــل مــــــع مؤسســــــات المجتمــــــع یعمــــــل عل

  المحلي 
  یعمل علي تقویة العالقات االجتماعیة بین الطلبة

  

  :الكفایات التربویة التعلیمیةثالثًا 
  

البـد للمعلـم الفعــال مـن تـوافر العدیــد مـن الكفایـات التربویــة والتعلیمیـة والتـي لهــا عالقـة بقـدرة المعلــم 
قدرتـه علـي ربـط المعلومـة النظریـة بـالتطبیق وقدرتـه  كوالمعـارف للطلبـة، وكـذل تعلي توصـیل المعلومـا

علــي اســتثارة الدافعیـــة لــدي الطلبــة وقدرتـــه علــي توظیــف الوســـائل التعلیمیــة فــي إیصـــال الخبــرة للطلبـــة 
األكثـر فعالیـة یلجــأ إلـي اسـتخدام اســتراتیجیات تجعـل مــن  مومراعاتـه للفـروق الفردیــة بـین الطلبـة، والمعلــ

األعـداد المهنـي واألكـادیمي للمعلـم مـرتبط ایجابیـًا بفاعلیـة الـتعلم والمعلـوم الـذین ف. "تعلم طلبتـه ذا معنـي
وذلـك مـع القـدرة علـي التخطـیط الجیـد "یتفوقون في میدان العمل هم المعلمون المؤهلون مهنیـًا وأكادیمیـًا 

رة االط الع أن غزارة العلم والمعرفـة وكثـو  ).٢، ٢٠٠٦: ملحم(والتمكن من تنفیذ الدرس بكفاءة للدروس 
 ٢٠٠٥:شـــتات( تعتبــر مــن أهـــم خصــائص المعلـــم لمــا لهــا مـــن أهمیــة بالغـــة فــي عملیــة التعلـــیم والــتعلم

،١٧٥.(  
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  :مجال الكفایات التربویة والتعلیمیة
  

  یربط بین المعلومة النظریة والتطبیق  لدیة القدرة علي إدارة المحاضرة  لدیة القدرة علي توصیل المعلومات للطلبة 
  یستشیر دافعیة التعلم لدي الطلبة  متمكن في مجال تخصصه  ثقافیة متنوعةخبراته ال

  ینوع في أسالیب وطرق التدریس  یمتلك مهارة البحث العلمي  لدیة القدرة علي إدارة الحوارات والمناقشات
  لدیه رغبة البحث االطالع  یمتلك القدرة علي تخطیط الدروس  یراعي الفروق الفردیة بین الطلبة

  یراعي الفروق الفردیة بین طلبته  ینمي لدي الطلبة حب البحث واإلطالع  القدرة علي توظیف الوسائل التعلیمیةیمتلك 
  

  

  الكفایات التكنولوجیة: رابعاً 
  

هـــذا المجـــال یعتبـــر مـــن المجـــاالت الهامـــة خاصـــة فـــي عصـــر التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي حیـــث البـــد مـــن 
لتـي تسـهم فـي عملیـة تعلیمیـة ناجحـة وفعالـة حیـث یهـتم هـذا المجــال اسـتخدام الوسـائل التكنولوجیـة الحدیثـة ا

بقـــدرة المعلـــم فـــي المدرســـة الفاعلـــة علـــي اســـتخدام الحاســـب اآللـــي فـــي طباعـــة المـــواد التعلیمیـــة ،وعــــرض 
الشـــفافیات ،وكـــذلك قـــدرة المعلمـــون علـــي تصـــفح االنترنـــت والحصـــول علـــي المعلومـــات االثرائیـــة للمقـــررات 

ایات في مجملها مهمة وضـروریة للمعلـم فـي المدرسـة الفاعلـة التـي مـن المتوقـع أن یكـون هذه  لكف .الدراسیة
فیهــا مختبــر للحاســوب وأجهــزة العــرض اإللكترونیــة األخــرى التــي تســهل عمــل المعلــم وتكــون عامــل جاذبیــة 

  .للطلبة نحو عملیة التعلیم والتعلم
  مجال الكفایات التكنولوجیة

  

  یستطیع التعامل مع البرید اإللكتروني  تخدام الحاسب اآلليلدیة القدرة علي الطباعة باس
  یتمكن من استخدام جهاز عرض الشفافیات  یتمكن من تجهیز مادته العلمیة باستخدام الحاسوب

  
  
  
  

  

 المعلم الفعال
 

  

 كفایات تربویة 

كفایات 
 تماعیة اج

  

 خصیة كفایات

  

كفایات 
 تكنولوجیة 

یتمكن من ضبط 
 انفعاالتـه

یحتـرم وجـهات 
 لطلبـةا نظـر

لى ـــــیمتلـــك القـــدرة ع
یف الوســـــــائل ـتوظـــــــ
یةــــالتعلیم

یــتمكن مــن اســتخدام 
ــــــــــــاز عــــــــــــرض  جه

  الشفافیات
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  :خالصــة 

أن هـذا اإلیمــان ال بـد أن یــنعكس علــى  حیــث بـاهللا تــم بأهمیـة مهنتــه اإلیمــان الراســخینبغـي علــى المعلـم  .١
  .باعتباره القدوة الحسنة لطالبهسلوكیات المعلم 

فخلـو جسـمه مـن األمـراض المزمنـة أو الخطیـرة أمـر یسـاعده كثیـرًا  بغي أن یتمتع المعلـم بصـحة جیـدةین .٢
له ، وال غرابة في ذلك ، فالتدریس مهنة تتطلب جهدًا فكریـًا باإلضـافة إلـى الجهـد معلى تحمل مشاق ع

ن العاهــات الظــاهرة بمــا فیهــا العاهــات التــي تــؤثر علــى حالتــه الصــحیة ینبغــي أن یخلــو الجســم مــ يالبـدن
العامة ، كعیـوب اللسـان والفـم التـي تـؤثر فـي النطـق وفـي مخـارج الكلمـات ، والعیـوب الخاصـة بحاسـتي 

، مـــا ل اللفظـــي بـــین المعلـــم والطـــالب وهـــوالســـمع والنظـــر ، ذلـــك أن مهنـــة التـــدریس تعتمـــد علـــى التفاعـــ
  .حواس یتطلب سالمة هذه ال

بطریقـة سـریعة ومناسـبة فــي  فینبغـي أن یتمتـع المعلـم بقـدر مــن الـذكاء والفطنـة التـي تمكنـه مــن التصـر  .٣
ـــــــــــــــف مختلفـــــــــــــــة ،  ـــــــــــــــات إنســـــــــــــــانیة مـــــــــــــــع الطلبـــــــــــــــة والـــــــــــــــزمالء مـــــــــــــــن تمكنـــــــــــــــهمواق   إقامـــــــــــــــة عالق

الثقافـة العامـة فـي  المعرفـة فـي مجـال تخصصـه وكـذلك قـدر مـن مـن كـاف ینبغي أن یتمتع المعلم بقـدر
معرفـة ، وكیفیـة الحصـول علیهـا ت المعرفة ، ومن األهمیة بمكـان أن یعـرف مصـادر تلـك الشتى مجاال

 .  

علــى المعلـــم أن یتمتــع بقـــدر مرتفـــع مــن فهـــم الـــذات والرضــا عنهـــا ، وأن یكـــون متفهمــًا لظـــروف حیاتـــه  .٤
ل العمـو  لوصـول إلـى السـواء النفسـيا ن رضا المعلم عن ذاته یؤدي إلـىأل.المختلفة ، ولظروف عمله 

  . والتعاون معهم  الطلبةعلى مساعدة 
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  :التوصیات 
  . االهتمام بالكفایات الضروریة خاصة عند تقییم المدرسین  •
  .وضع هذه الكفایات محل اهتمام عند اختیار المعلمین لمهنة التدریس في المدارس  •
  . العمل على تأهیل المدرسین من خالل عقد الدورات التدریبیة المتخصصة  •
  .فز لكل معلم یعمل على تطویر مهاراته في هذه الكفایات الضروریة له كمعلم تقدیم حوا •
ضرورة اطالع المعلمین على الكفایات الواجب توافرها لدیهم ألجل العمل على تطویر أنفسهم بناء  •

  . على أسس علمیة سلیمة 
  

  : المراجع
كتاب المؤتمر التربوي  ، المعلم الفلسطیني بین الحقوق و الواجبات ) ٢٠٠٦( فؤاد ، العاجز  - ١

  .  ١٩٩ص ، النصیرات ، مركز العلم و الثقافة ، مكانة المعلم بین الواقع و الطموح 
مدرسة عمر التمیمي ، المعلم الفاعل و قدرته على تطویر المنهاج ) ٢٠٠٥( محمود ، زعرور  - ٢

 .فلسطین ، األساسیة حلول 

هنیة لألستاذ الجامعي في الكلیات أراء الطلبة في بعض الخصائص الم) ٢٠٠٦( نهى ، شتات  - ٣
 .  مجلة الجودة ، العلمیة و الكلیات األدبیة بمحافظة غزة 

المقومات الشخصیة و المهنیة للمعلم من وجهة نظر ) ١٩٩٤(عباس ، على وأدیب ، عبد ربه  - ٤
 ) .١٤(    السنة) ٤٩(العدد ، رسالة الخلیج العربي ، طالبه 

تماعیة للمعلمین وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي في المكانة االج) ٢٠٠٦( هشام ، غراب - ٥
العدد الرابع و ، مجلة القراءة و المعرفة ، المدارس اإلعدادیة بمحافظات غزة من وجهة نظرهم 

 .  ١٦٥ص ، القاهرة ، جامعة عین شمس، كلیة التربیة ، الخمسون 

 یة للعلوم ،بیروت مهنتي كمعلم ،الدار العرب) ١٩٩٦(قراقزه،محمود عبد القادر  - ٦

)  األسس النظریة والتطبیقیة (سیكولوجیة التعلم والتعلیم) ٢٠٠٦(ملحم ،سامي محمد  - ٧
www.moe.gov/regans/batsouth/htm/teeachers.html  
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  حاتم محمد دحالن/ إعداد الدكتور

  :الدراسة  ملخص
فــي واقــع المنظمــات اإلنســانیة علــى اخــتالف مســمیاتها ووظائفهــا یوصــل إلــى أن إحــدى  ةالعمیقــ ةإن النظــر   

ومــن ، المعلومــات والمشــاعر واألفكــار بــین عناصــرها مــن جانــبانتقــال  والخصــائص األساســیة لتلــك المنظمــات هــ
  .جانب آخر بینها وبین غیرها من المنظمات

حیــث أصــبح أحــد ، ال یمكــن تصــور منظمــة إنســانیة بــدون حــدوث عملیــة االتصــال وفــي االتجــاه المعــاكس
عناصــر البحــث المتعلقــة بكفایــة أداء هــذه المنظمــت بــأن یــتم التركیــز حــول كفایــة وفعالیــة تبــادل المعلومــات واألفكــار 

  .ت أو إشاریةشفویة أو مكتوبة بالكلما –ن الرسالة قد تكون لفظیة حیث إ، المنظمة" عبر"و " خالل"، واآلراء
، خـالل وعبــر المدرســة" شــبكة االتصــال"فـي " موازنــاً "أنــتج طبیعیـًا انتقــاًال ، هـذا االنتقــال فــي صـورة المدرســة

التـي تقـف وراء طبیعـة االتصـال فـي بـأن الفلسـفة  (Robinson & Timperley, 1992: pp.63-65)حیـث یـرى 
بحیـث تســتطیع االســتفادة ، اخــل المدرسـة فــي المجتمــعالمدرسـة الحدیثــة تتمثــل فـي االنفتــاح علــى مجمـل المتغیــرات د

إضـــافة إلـــى تحســـس المشـــكالت ، مـــن الخبـــرات المســـتقاة مـــن آراء المعلمـــین واآلبـــاء والمؤسســـات المجتمعـــة األخـــرى
  .األكادیمیة والثقافیة القیمیة التي تواجه الطلبة داخل المدرسة وخارجها

  : لیةالعمل إلى العناصر التا هذه یتم التطرق في ورقة
  .مفهوم عملیة االتصال .١
 .عناصر عملیة االتصال .٢

 .أنماط االتصال .٣

 .طبیعة االتصال في المدرسة التقلیدیة .٤

 .طرق التدریس واإلداریین، طبیعة االتصال في المدرسة الحدیثة من حیث األهداف .٥

ن وصــف یمكــحیــث ، نمــوذج االتصــال فــي المدرســة الحدیثــة ووصــف واقــع المدرســة الحدیثــةأســیتم التطــرق إلــى 
التـــي یمكـــن أن یحـــدث داخـــل هـــذه المدرســـة الحدیثـــة علـــى أنهـــا تتجـــاوز التمییـــز بـــین مـــا یســـمى " صـــورة االتصـــال"

فـإن هـذه الصـورة یجـب أن یكـون جوهرهـا ضـمان أوسـع  –على النقیض من ذلك  -باالتصال الرسمي وغیر الرسمي
  .(Parish & Prager, 1992,p.37-39) خارجها على حد سواءو لقنوات االتصال داخل المدرسة 

ـــــــى ، لفهـــــــم طبیعـــــــة االتصـــــــال داخـــــــل المدرســـــــة الحدیثـــــــة  نمـــــــوذج مفتـــــــوح فـــــــي االتصـــــــالأفـــــــإن هـــــــذا یقودنـــــــا إل
(Brown,1995:P.347)  خــالل وعبــر المدرســة مــن  "قنــوات االتصــال"والــذي یقــوم علــى أســاس تنظــیم عــدد مــن

  .خالل قنوات االتصال المتعددة
لـى مـا یمكـن أن یـوفره ، نمـوذج المفتـوح فـي االتصـالة وراء تفعیـل األوأخیرًا یتم الحدیث عـن الفوائـد الكامنـ ٕ وا

االتصــال المنفــتح علــى المجتمــع مــن صــورة إیجابیــة للمدرســة فــي وعــي المجتمــع الــذي مــن الممكــن أن یعــود علــى 
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یـادة كفایـة وز ، وزیادة كفایة المدرسـة فـي االسـتجابة لحاجـات للمتعلمـین، المدرسة بالفوائد المتنوعة على مستوى التعلم
  .جتمعالمدرسة في االستجابة لحاجات الم

  :مقدمة
إن النظــر العمیــق فــي واقــع المنظمــات اإلنســانیة علــى اخــتالف مســمیاتها ووظائفهــا یوصــل إلــى أن إحــدى 
الخصائص األساسیة لتلك المنظمات هو انتقال المعلومات والمشاعر واألفكار بـین عناصـرها المختلفـة مـن 

  .بینها وبین غیرها من المنظماتجانب، ومن جانب آخر 
وفــي االتجــاه المعــاكس، ال یمكــن تصــور منظمــة إنســانیة بــدون حــدوث عملیــة االتصــال، حیــث أصــبح أحــد 
عناصـر البحـث المتعلقــة بكفایـة أداء هــذه المنظمـات بــأن یـتم التركیـز حــول كفایـة وفعالیــة تبـادل المعلومــات 

شـفویة أو مكتوبـة بالكلمـات  –أن الرسـالة قـد تكـون لفظیـة المنظمـة، حیـث " عبـر"و" خـالل"واألفـك ر واآلراء 
  .أو إشاریة

خــالل وعبــر المدرســة، " شــبكة االتصــال"فــي " موازیــاً "هــذا االنتقــال فــي صــورة المدرســة، أنــتج طبیعیــا انتقــاال 
بــأن الفلســفة التــي تقــف وراء طبیعــة ) Robinson & Timperley, 1992: pp. 63-65(حیـث یــرى 

ســة الحدیثــة تتمثــل فــي االنفتــاح علــى مجمــل المتغیــرات داخــل المدرســة وفــي المجتمــع، االتصــال فــي المدر 
بحیــث تســتطیع االســتفادة مــن الخبــرات المســتقاة مــن آراء المعلمــین واآلبــاء والمؤسســات المجتمعیــة األخــرى، 

  .ارجهاإضافة إلى تحسس المشكالت األكادیمیة والثقافیة والقیمیة التي تواجه الطلبة داخل المدرسة وخ
  :مبررات ورقة العمل

  : المبررات التالیةیستمد الباحث دافعیته في صیاغة ورقة العمل من 
  .عرض نموذج االتصال في كل من المدرسة التقلیدیة والمدرسة الحدیثة - ١
التعـرف علــى الفوائــد الكامنــة فــي النمــوذج المفتــوح فــي االتصــال علــى مســتوى الــتعلم، حاجــات المــتعلم،  - ٢

 .حاجات المجتمع

  .عرض أنماط من التغییر المدرسي ودور المدیر في تفعیله - ٣
  :أهداف ورقة العمل

  : تحقیق األهداف التالیةیسعى الباحث من وراء ورقة العمل إلى  
 .عرض مفهوم االتصال وعناصره وأنماطه - ١

  .التعرف على طبیعة االتصال في المدرسة التقلیدیة والمدرسة الحدیثة - ٢
 .لنموذج المفتوح في االتصال في المدرسة الحدیثةإبراز الفوائد الكامنة في ا - ٣

 .التعرف على مفهوم التغییر المدرسي وأنماطه - ٤

  .إبراز دور المدیر في تفعیل التغییر المدرسي المنشود - ٥
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، حیــث یتنــاول الباحــث یــتم التعــرض فــي ورقــة العمــل إلــى محــورین ذات عالقــة وثیقــة مــع بعضــهما الــبعض
  .التكامل العضوي بینهماكل محور على حده من أجل إحداث 

ð نموذج االتصال في المدرسة الحدیثة: المحور األول  
لــى مــا  مــن هــذه الورقــة المحــور األولیتنــاول  ٕ الفوائــد الكامنــة وراء تفعیــل النمــوذج المفتــوح فــي االتصــال، وا

 یمكــن أن یــوفره االتصــال المنفــتح علــى المجتمــع مــن صــورة ایجابیــة للمدرســة فــي وعــي المجتمــع والــذي مــن
الممكـن أن یعــود علـى المدرســة بالفوائـد المتنوعــة علـى مســتوى الـتعلم، وزیــادة كفایـة المدرســة فـي االســتجابة 

 .لحاجات المتعلمین، زیادة كفایة المدرسة في االستجابة لحاجات المجتمع

  مفهوم عملیة االتصال:  وًال 
مـــن مســـتوى ) غیـــر لفظـــي –لفـظــي ( إن عملیـــة االتصـــال فـــي المـــدارس تعنـــي أي تبـــادل فـــي المعلومـــات 

إنهـا . نقاشات العاملین غیر الرسـمیة إلـى مسـتوى االجتماعـات الرسـمیة أو كتابـة التقـاریر للمسـئولین واآلبـاء
تأخــذ أشــكاًال مختلفــة، وأغراضــًا متنوعــة، ودرجــات متباینــة مــن النجــاح، معتمــدًا فــي ذلــك علــى مهــارة الــذي 

صـــال فـــي مدرســـتك بالشـــعور بمجـــال وتنـــوع االتصـــال تعتبـــر نقطـــة البدایـــة فـــي فهـــم االت. یجـــرى االتصـــال
)Abu-Duhou , 9(.  

  عناصر عملیة االتصال: ثانیاً 
  :)Abu-Duhou , 9(في عملیة االتصال  ثالث عناصر جوهریةیمكن التمییز بین 

  )."The sender "S(المرسل  -أ
  ).R" The receiver"(المستقبل  -ب
  ).M' The message"( الرسالة المنقولة -ج
  أنماط االتصال: الثاً ث

إن غیاب أي عنصر من العناصر السابقة، فإن ذلـك یقـود إلـى تعطیـل عملیـة االتصـال، وفـي حـین حـدوث 
  :)Abu-Duhou , 9( أحد األنماط التالیةعملیة االتصال، فإنها تأخذ 

 :)"One way only "Telling(تصال في اتجاه واحد ا - ١

مرسل بإخبار المستقبل برسالة معینة ولكن بدون تغذیة یحدث هذا الشكل من االتصال عندما یقوم ال
  .راجعة من المستقبل فیما یتعلق باستالم الرسالة

، السیاسات، اإلجراءات، لكن عدد قلیل من المدرسة بشكل واضح أهداف المدرسةیعرض كتیب : مثال
  .العاملین قرأ هذا الكتیب

علیمات، وبعبارة أخرى، عندما تخبر شخص ما هذا النمط من االتصال شائع االستخدام عند إعطاء الت
  :بما یفعل، والمخطط التالي یبین طبیعة االتصال في هذا النمط
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 ):"Partial "Acknowledging(اتصال جزئي  - ٢

یحـدث هـذا الشـكل مــن االتصـال فـي اتجــاه واحـد مـع زیـادة قیــام المسـتقبل بتقـدیم تغذیــة مرتـدة للمرسـل حــول 
المحتمــل فقــط أن یكــون هنــاك بعــض اإلیمــاءات أو االبتســامة، تعلیــق مختصــر وصــول الرســالة، فإنــه مــن 

  .سواء شفوي أو كتابي حیث تعتبر بعض االستجابات دلیل
هذا النمط من االتصال یعتبر أیضًا ذو اتجاه واحد، حیث هنـاك شـخص اتصـال رئیسـي، ومـازال لدیـه فكـرة 

  :الي یبین طبیعة االتصال في هذا النمطبسیطة حول رد فعل المستقبل حول الرسالة، والمخطط الت
  
  
  
  
  

 ):"Full "Reacting(اتصال في اتجاهین  -٣

یتم هذا الشكل من االتصال عندما یتم تبادل األدوار بین المرسل والمستقبل من أجل تبادل الرسائل 
  .واالستجابات ، حیث یعتبر الطرفین فاعلین في عملیة االتصال

دما یكون من الهام أن یعرف كل طرف ردود أفعال الطرف اآلخر على هذا النمط من االتصال مالئم عن
  :الرسائل التي یتم إرسالها، والمخطط التالي یبین طبیعة االتصال في هذا النمط

  
  
  
  
  

  طبیعة االتصال في المدرسة: رابعاً 
وبنــاء نمــوذج فــي ســیاق هــذه الورقــة، یــتم دراســة طبیعــة االتصــال فــي المدرســة التقلیدیــة والمدرســة الحدیثــة، 

اتصــال فــي ضــوء معطیــات صــورة المدرســة الحدیثــة التــي یوردهــا الفكــر التربــوي الحــدیث، ومــن ثــم محاولــة 
  .استجالء الفوائد التي من الممكن أن تعود على المدرسة من جراء تبني دلك النموذج

  طبیعة االتصال في المدرسة التقلیدیة ¡

                               
One way communication = S 

  
R  

Message 

                               
Partial communication = S   R  

Message 

Feedback 

                               
Full communication   =   

R   Message 

Message  
R 
S   

S   
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لتربویـــة التــي یقـــف وراء صـــیاغتها الفكــر التربـــوي التقلیـــدي، المؤسســة ا"تعــرف المدرســـة التقلیدیــة بأنهـــا تلـــك 
حیــث تــرى فــي دور المدرســة مجــرد ناقــل للمعــارف والمهــارات والقــیم، وأن دور المعلــم مخزنــًا للمعرفــة ویقــوم 

  .تدریسه أساسًا على التلقین
 ,Gillespie) نمطــین مــن أنمــاط االتصــالفــي ضــوء هــذا التصــور للمدرســة التقلیدیــة یمكــن أن نمیــز بــین 

1981):  
السمة الممیزة لصورة االتصال فـي المدرسـة التقلیدیـة، ویحـدث طبقـا للتسلسـل البیروقراطـي : نمط رسمي - أ

  ".التسلسل الرأسي" 
، فإنــه یحــدث بشــكل تفــاعلي ولكنــه یبقــى منضــبطا بقواعــد الســلوك  :نمــط غیــر رســمي  -  ب وهــو األقــل شــأنًا
 .المعمول بها في المدرسة" القاسیة"

  ال في المدرسة الحدیثةطبیعة االتص ¡
المؤسسـة التربویـة التـي یقـف وراء صـیاغتها الفكـر التربـوي الحـدیث، مـن "تعـرف المدرسـة الحدیثـة بأنهـا تلـك 

حیــث أهــدافها وطــرق التــدریس المتبعــة فیهــا، وطبیعــة األدوار التــي تنــاط بكــل عنصــر مــن عناصــر المدرســة 
  .من إدارة ومعلمین وطالب

ور المدرسة من مستوى تلقـین المعلومـات والتـدریب علـى المهـارات األساسـیة، تغیر د :من حیث األهداف -
" أن" إلــى مســتوى إعــداد المــتعلم للحیــاة بشــكل فاعــل خــارج المدرســة، بمــا یتضــمنه ذلــك مــن إكســابه معرفــة 

، والتـــدریب علـــى اســـتخدام المهـــارات الذهنیـــة العلیـــا، وحـــل المشـــكالت، واســـتخدام المنطـــق "كیـــف"ومعرفـــة 
  .في  لك العلمي

لــم تعــد تعتمـد طــرق التــدریس علـى التلقــین، بــل أصـبحت تعتمــد بشــكل أساســي : مـن حیــث طــرق التـدریس -
  .على النشاط والعمل التعاوني بین األقران

ــــم " الطالــــب"یعتبــــر : مــــن حیــــث األدوار - مــــتعلم للمعرفــــة والمهــــارة والقــــیم واالتجاهــــات، وأصــــبح دور المعل
وعــن نفســه جــراء تأملــه فــي أدائــه التعلیمــي، ســواء علــى مســتوى المعرفــة یتمحــور حــول الــتعلم عــن الطالــب، 

  .األكادیمیة نفسها أو طرائق التدریس التي یستخدمها والمصادر التي یوظفها
یتعلمــون عــن الطــالب والمعلمــین مــن حیــث أســالیب اإلدارة المســتخدمة أو علــى : فیمــا یتعلــق بــاإلداریین -

بـأن المدرسـة ) Holly & Sowthworth, 1989(سـة، حیـث یـرى مسـتوى معتقـداتهم تجـاه عناصـر المدر 
وذلـك مـن خـالل مـا یجـري فـي المدرسـة مـن تطـور ) Learning School(كمؤسسـة مجتمعیـة هـي متعلمـة 

  .في مناهجها وطرائق التدریس المتبعة فیها، والقواعد الثقافیة والسلوكیة المتبعة فیها
  
  

  ثةنموذج االتصال في المدرسة الحدی: خامساً 



 ١٠١                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

التـي یمكــن أن " صــورة االتصـال"بنـاء علـى مـا تقــدم مـن وصـف لواقــع المدرسـة الحدیثـة، فانــه یمكـن وصـف 
یحــدث داخــل هــذه المدرســة، علــى أنهــا تتجــاوز التمییــز بــین مــا یســمى باالتصــال الرســمي وغیــر الرســمي، 

ال داخــل وعلــى النقــیض مــن ذلــك، فــإن هــذه الصــورة یجــب أن یكــون جوهرهــا ضــمان أوســع لقنــوات االتصــ
  .)Parish & Prager, 1992(المدرسة وخارجها على حد سواء 

 ,Brown(لفهم لطبیعة االتصال داخل المدرسـة الحدیثـة، فـإن هـذا یقودنـا إلـى نمـوذج مفتـوح فـي االتصـال 

1995: p.347 ( خالل وعبر المدرسة" قنوات االتصال"والذي یقوم على أساس تنظیم عدد من.  
  :باألنماط التالیةداخل المدرسة  وذج المفتوح في االتصالالنمیمكن اختصار أبعاد 

  .االتصال فیما بین الطلبة - ١
 . االتصال فیما بین المعلمین والطلبة - ٢

 .االتصال فیما بین المعلمین - ٣

 .االتصال فیما بین المدیر والمعلمین - ٤

 .االتصال فیما بین المدیر والطلبة - ٥

 .االتصال فیما بین المدرسة وأولیاء األمور - ٦

 .ال بین المدرسة والمؤسسات المجتمعیة األخرىاالتص - ٧

فـي اتجـاهین علـى "من الجدیر ذكـره، بـأن أنمـاط االتصـال سـالفة الـذكر، ال بـد أن تـتم علـى أسـاس تفـاعلي  
  ".األقل

  الفوائد الكامنة في النموذج المفتوح في االتصال: سادساً 
صـــورة ایجابیـــة للمدرســـة فـــي وعـــي إضـــافة إلـــى مـــا یمكـــن أن یـــوفره االتصـــال المنفـــتح علـــى المجتمـــع مـــن 

المجتمع وما یعنیه ذلك من رواج في ذلك المجتمـع فـإن النمـوذج المفتـوح یمكـن أن یعـود علـى المدرسـة مـن 
  :بالفوائد التالیةحیث كونها ذات رسالة تعلیمیة 

  فوائد على مستوى التعلم - ١
ونیة مـن الـتعلم سـواء علـى مسـتوى یوفر االتصال التفاعلي داخل المدرسة بیئة مناسبة لحدوث األنماط التعا

فیمـا بیـنهم فـي الجانـب األكـادیمي أو فـي الجانـب الثقـافي القیمـي، مـن تعزیـز روح الحـوار المسـئول " الطلبـة"
بمـا یـوفره مـن فرصـة لحـدوث حـوارات هادفـة فیمـا بیـنهم فـي الجوانــب " المعلمـین"والهـادف، أو علـى مسـتوى 

عتقــدات إلـى غیــر ذلـك مـن نمــاذج الـتعلم الممكنـة لكــل عنصـر مــن األكادیمیـة والمهنیـة، ومــا یحملونـه مـن م
  ).Holly & Sowthworth, 1989(عناصر المجتمع المدرسي 

  
  
  المتعلمزیادة كفایة المدرسة في االستجابة لحاجات  - ٢
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نظـرا لمــا یــوفره النمـوذج المفتــوح فــي االتصـال مــن فرصــة للتفاعــل مـع الطالــب نفســه مـن جهــة، ومــع أولیــاء 
جهــة أخــرى، فانــه یــوفر قــدرًا وافــرًا مــن المعلومــات حــول میــول ورغبــات الطالــب، إضــافة إلـــى  األمــور مــن

ً علیه، فإن هذا یشكل فرصة ثمینة أمام المدرسة كـي تفعـل تعلـم هـذا الطالـب . المشكالت التي تواجهه وبناء
  ).٨Wolf & Stephens, 1989:2( ".تفرید التعلم"من خالل 

 تجابة لحاجات المجتمعزیادة كفایة المدرسة في االس - ٣

النمـــوذج المفتـــوح فـــي االتصـــال یـــوفر اإلمكانیـــة لمتابعـــة التطـــورات التـــي تحـــل فـــي المؤسســـات المجتمعیـــة 
هـــذا الـــدافع یـــوفر اإلمكانـــات المعلوماتیـــة لتجـــاوب . المتعـــددة، ســـواء أكانـــت اقتصـــادیة، اجتماعیـــة، سیاســـیة

عـالوة علـى ذلـك فـان مـا یـوفره النمـوذج  ).Holly & Sowthworth, 1989(المدرسة مع تلـك التطـورات 
الـذي یمثــل االقتـراب الصــحیح " الجـدل النقــدي"المفتـوح لالتصــال داخـل المدرســة نفسـها یمهــد البیئـة لحــدوث 

  .في المدرسة إذا اقتضى األمر ذلك" التغیرات الهیكلیة"إلحداث 

ð التغییر المدرسي ودور المدیر في تفعیله: المحور الثاني  
  :هما هذه الورقة إلى موضوعین ذات عالقة وثیقة یبعضهما البعضالمحور الثاني من یتم التعرض في 

لفصـــلین الثالـــث والرابـــع مـــن مـــن خـــالل مراجعـــة ا "التغییـــر فـــي المدرســـة "یتنـــاول : الموضـــوع األول -
  ).R.L.Larson, Changing Schools from the inside out": (كتاب

مراجعــة للفصــل الرابــع مــن "فــي تفعیــل التطــویر المدرســي دور المــدیر"یتطــرق إلــى  :الموضــوع الثــاني -
  (M.G. Fullan, Successful School Improvement)": كتاب

  مفهوم التغییر المدرسي:  وًال 
ـــة علـــى مفهـــوم التغییـــر المدرســـي منهـــا : هنالـــك العدیـــد مـــن المصـــطلحات التـــي تســـتخدم فـــي الدراســـة للدالل

(Change, Innovation, Development,…)،  من هذه المفاهیم تمییز نسقینحیث یمكن:  
یتضـــمن معنـــى التغییـــر التلقـــائي الـــذي یحـــدث فـــي المدرســـة كغیرهـــا مـــن المؤسســـات : النســـق األول -

  .االجتماعیة المختلفة على أن التغییر هو سمة جوهریة لها
داریـة خـا: النسق الثـاني - ٕ رج یتضـمن المعنـى القسـري الـذي یحـدث فـي المدرسـة بفعـل قـوى اجتماعیـة وا

 .له" مخطط"المدرسة نفسها، وهذا النوع من التغییر عادة ما یكون هادف و
 
  
  
  
  
 

  تصنیفات التغییر المدرسي: ثانیاً 
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  : مختلفین للتغییر المدرسي تصنیفین Larson)" (الرسون"یقدم 
ثالثــة أنمــاط مــن التغییــر ، حیــث یــورد "مــدى الــتحكم المتــاح"یــتم تبعــا لمعیــار : التصــنیف األول §

  :المدرسي
  : )Osmotic Change(التغییر األسموزي  - ١

هذا ناتج عن تجاوب المدرسة مع التغییر الحادث في البیئـة االجتماعیـة المحیطـة بالمدرسـة، وهـذا الصـنف 
 .من التغییر حتمي، على الرغم من أن المدارس المختلفة تختلف في درجة التجاوب

  :یحدث على شكلین: التغییر القسري - ٢
 ):andated ChangeM(التغییر التشریعي  - أ

  .یحدث انسجاما مع ما یتم إنفاذه من تشریعات متعلقة بالمدرسة داخل المجتمع
  :)Enabled Change(التغییر المدفوع  -  ب

 .یحدث بفعل الحوافز المقدمة من السلطة االجتماعیة من أجل إحداث شكل محدد من التغییر

  :)Voluntary Change(التغییر الطوعي  - ٣

  .میات الذاتیة الكامنة في المدرسة نفسهایحدث بفعل الدینا
  .یتم تبعا لعالقة التغییر بأهداف المدرسة وهو ثنائي: التصنیف الثاني §
  :)Order Change st1(التغیر من الدرجة األولى  - ١

  .یستهدف هذا النمط من التغییر تحسین أداء المدرسة قیاسًا ألهداف المدرسة ذاتها
 :)Order Change nd2(التغیر من الدرجة الثانیة  - ٢

 .یستهدف هذا النمط من التغییر أهداف المدرسة نفسها

  :أحد الوجوه التالیةأن كل تغییر في المدرسة ال بد أن یتناول ) Larson" (الرسون"یرى 
   :)Technical Perspective(الجانب التقني  -١

  .المدرسیةیتعلق بطبیعة البنیة اإلداریة للمدرسة وآلیات القیادة وصناعة القرارات 
  : )Political Perspective(الجانب السیاسي  - ٢

یتعلــق بتحیــز المدرســة فــي إتجــاة التغییــر الــذي یحــدث فــي بــؤرة التــوازن بــین القــوى االجتماعیــة وجماعــات 
  .المصالح المختلفة

   :)Cultural Perspective(الجانب الثقافي  -٣
  .یتعلق بالتغییر الذي یحدث في النسیج القیمي للمدرسة

  
  

  دور المدیر في تفعیل التغییر المدرسي: ثالثاً 
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فــــي هــــذا الفصــــل لــــدور المــــدیر إزاء عملیــــة التغییــــر فــــي المدرســــة منطلقــــا مــــن ) M.G.Fullan(یتعــــرض 
  :فرضیتین أساسیتین

  .)Developmental(التغییر المدرسي یحدث بشكل تطوري  - ١
إزاء التغییــــر الحــــادث فــــي ) Planning(والتخطــــیط  )Control(باإلمكــــان إحــــداث نــــوع مــــن الســــیطرة  - ٢

 .المدرسة

  :ثالثة أنماطیتم بحث هذا الموضوع في إطار 
  یتعلق بنتائج الدراسات األمبریقیة: النمط األول ¡

  :تم عرض أبرز الدراسات من خالل عرض نتائجها على النحو التالي
 :),١٩٨٦Hall.et.al(دراسة  - ١

  .ییر المدرسي في تفعیل هذا التغییر المقصود إحداثهأبرزت هذه الدراسة اهتمام المدیر ودافعیته تجاه التغ
 ):,١٩٨٧Hall &Hard (دراسة - ٢

فـي تفعیـل عملیـات التغییـر المدرسـي إلـى  مدراء المـدارس إزاء دورهـمأثبتت هذه الدراسة بأنه یمكن تصنیف 
 :ثالثة أصناف

  .    المدیر المبادر -أ
 .المدیر اإلداري -ب

 .المدیر المستجیب السلبي -ج

 :)Mortimier, et.al.,1988( دراسة - ٣

أثبتـت هــذه الدراسـة بــأن المــدیر الهـادف هــو الـذي یســتطیع تــوفیر المنـاخ المناســب لتفعیـل عملیــات التطــویر 
  .المدرسي واألكادیمي وغیر األكادیمي

 ):Teddlier,et.al.,1987(دراسات  - ٤

 .تغییر المدرسيأثبتت هذه الدراسة بأن المدیر له دورا أساسیا ال یتم بدونه في عملیات ال

  یتعلق بصورة المدیر إزاء قضیة التغییر المدرسي: النمط الثاني ¡
بـأن صـورة المـدیر إزاء قضــیة التغییـر المدرسـي قـد تطــورت وذلـك مـن خـالل متابعــة ) M.G.Fullan(یـرى 

المتعلقـة بهـذا المضـمار خـالل عقـد الثمانینـات ) Leithwood(صورة المدیر إزاء تلك القضیة فـي دراسـات 
  .تى بدایة التسعیناتوح
  
  
   ):Monto, Leithwood &١٩٨٦(دراسة  - ٢
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یـرى الباحثــان بــأن المــدیر إزاء قضــیة التغییــر المدرســي یــتقمص دور الشــخص القــادر علــى حــل المشــكالت 
التـــي تســـتدعي التغییـــر علـــى اعتبـــار أنهـــا مـــن المشـــكالت المتقدمـــة مـــن حیـــث تعقیـــدها، حیـــث أن المـــدراء 

  :لتالیةللعوامل ایتمایزون تبعا 

  .مدى اهتمام المدیر بالتغییرات ورؤى األخریین كالمعلمین حول مشكلة التغییر - أ
 .مدى إدراك المدیر لمشكلة التغییر في السیاق الواسع لفعالیة المدرسة -  ب

درجــة الوضــوح فــي اإلدراك لمشــكلة التغییــر، ودرجــة مقــدرة المــدیر علــى تبریــر رؤیتــه أو الــدفاع عــن  -  ت
 .ییر المنشودإلحداث التغ" خطة محددة"

 ):,١٩٨٩Leithwood & Steinbach a(دراسة  -٣
ً علـى    المحكـات یرى الباحثان بأن المـدراء یتمـایزون مـن حیـث فعـالیتهم فـي تنـاول قضـیة التغییـر بنـاء
  :التالیة

  ).البحث عن نوع من اإلجماع حول األهداف(إدراك أهداف التغییر  -  ب
 .ي المرغوبمدى اإللمام بدور القیم في إحداث التغییر المدرس -  ت

 .إدراك العقبات التي تقف أمام مشروع التغییر المدرسي المطلوب -  ث

 .مدى اعترافه بدور اآلخرین في إحداث عملیة التغییر المنشود - ج

 .، وتشجیع اآلخرینتمدى مقدرته على مقاومة االحباطا - ح

 ):,١٩٩٠Leithwood & Jantzi(دراسة  -٤
  :االستراتیجیات التالیةر المدرسي یستخدم یرى الباحثان بأن المدیر الفاعل إزاء قضیة التغیی

  .دعم ثقافة التغییر في مجتمع المدرسة -  ب
 .استخدام إمكاناته البیروقراطیة في دعم التغییر الثقافي المنشود في المدرسة -  ت

 .دعم برامج تطویر الموظفین في المدرسة -  ث

 .ةالمشاركة في المناقشات التي تدور حول المعاییر والقیم والمعتقدات الثقافی - ج

 .إشراك اآلخرین في السلطة والمسؤولیة - ح
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  .من أجل تبریر العجز......."  لو"عدم اللجوء الستخدام جملة  - ١
 .البدء بالصغیر والتفكیر بالكبیر، مع عدم المبالغة في االعتماد على الخطط المرسومة - ٢

 .تحدید األولویات في جوانب التغییر المدرسي المطلوب إحداثه - ٣

 . التركیز على األمور األساسیة في المدرسة كالثقافة المهنیة السائدة - ٤

 .اإلقدام واألخذ بالمخاطرة - ٥

 .تفویض السلطات والمسؤولیات لآلخرین في المجتمع اإلداري المدرسي - ٦

 .لمنشودةبناء رؤیة واضحة ألهداف وعملیات وخطط التغییر ا - ٧

 .دتحدید الجوانب البعیدة عن التغییر المدرسي المطلوب من أجل توفیر الجه - ٨

 .بناء األهداف من األشخاص الذین یؤمنون بالتغییر الهادف داخل وخارج المدرسة - ٩

 .إدراك متى یكون الحذر -١٠

مــا  ، فــان مــا تــم طرحــه حــول النمــوذج المفتــوح فــي االتصــال خــالل وعبــر المدرســة، لــیس إالفــي الختــام
بـد أن ال یفهــم ، هـذا الطـرح التقتضـیه معطیـات التصـور الحـدیث للمدرسـة فـي ضـوء الفكـر التربـوي الحـدیث

إن مجـرد وجـود الفكـر . أنه یمثل واقع االتصـال فـي المدرسـة حتـى ولـو كانـت تحمـل فكـرا تربویـا حـدیثاً على 
أن تفهـــم  وینبغـــيتصـــال، فـــي أذهـــان المجتمـــع المدرســـي یترتـــب علیـــه وجـــود ذلـــك النمـــوذج المفتـــوح فـــي اال

المفتـــوح فـــي االتصـــال خـــالل وعبـــر المدرســـة هـــو األكثـــر انســـجامًا مـــع  جاألمـــور علـــى أســـاس أن النمـــوذ
فـي مدارسـنا الفلسـطینیة – جمعطیات الفكر التربوي الحدیث، ولیس نتیجة مباشـرة لهـا، وأن تبنـي هـذا النمـوذ

بنــاء نمــوذج اتصــال جدیــد إن تطلــب األمــر  یتطلــب منــا تبنــي حركــة إصــالح لمــا هــو قــائم، أو إعــادة –مــثال
األمر الـذي یقودنـا إلـى تبنـي ثقافـة التغییـر المدرسـي وتفعیـل دور المـدیر إزاء قضـیة التغییـر المدرسـي  .ذلك

وأن یكون قادرًا علـى إحـداث التغییـر مـن الدرجـة األولـى أو الثانیـة والقـدرة علـى رسـم االسـتراتیجیات الفاعلـة 
  .شودفي إحداث التغییر المن
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  نهى إبراهیم شتات. د/ إعداد 

  
  :ملخص الدراسة 

طـــویر التعلـــیم وتحدیثـــه لـــیس عـــن طریـــق تطـــویر المنـــاهج الدراســـیة اتجهـــت كثیـــر مـــن الـــدول إلـــى ت
وتجهیــز المبــاني الدراســیة بالمعــدات واألدوات الضــروریة فقــط بــل أصــبح لزامــًا ، وتحســین العملیــة اإلشــرافیة

ومدربــــة تــــدریبًا یتناســــب ومتطلبــــات العصــــر والتطــــور  اعلــــةعلیهــــا أن تســــعى إلــــى إیجــــاد قیــــادات تربویــــة ف
  .ني من أجل تنمیة شاملة للمجتمعاالجتماعي والتق

ویعتبـــر مـــدیر المدرســـة أحـــد عناصـــر اإلدارة ووظیفتـــه هـــي مـــن أهـــم وأخطـــر الوظـــائف فـــي الســـلم 
ً لكنها مجزیة في أثرها الطیب وفیما نؤدیه مـن خـدمات للدولـة ومـا تضـیفه علـى  ً وجهدًا وشقاء الوظیفي عناء

  .صاحبها من فخر وأثر ال یزول
، المـدیر االنسبة لمدیر المدرسة مـن أهـم المهـام التـي یجـب أن یسـیطر علیهـن إدارة الوقت بإوحیث 

إن الوقـت مـورد فریـد فــي " : (Jon W. Lee & Robert Adcock)ویقـول جـون ولـي روبـرت أدكـول 
نمـــا الحـــل ، وكـــل عمـــل یحتـــاج إلـــى وقـــت ال یمكـــن شـــراؤه، راأن كـــل شـــخص یملـــك نفـــس المقـــد إذ، نوعـــه ٕ وا

وعلــى هــذا ینبغــي علــى اإلداریــین والمــدیرین أن یتعلمــوا ، م أفضــل للوقــت المتــاحالحقیقــي الوحیــد هــو اســتخدا
  ".كیف یدیرون عملیة استغالل الوقت

هي إحدى المشكالت التي تواجه مـدیري المـدراس وال سـیما أن أكثـر  بفاعلیةإن مشكلة إدارة الوقت 
 عالیــةع هــذا إـلـى عــدم فشــكوى نســمعها مــن مــدیري المــدارس هــي عــدم وجــود الوقــت الخــاص بهــم وقــد یرجــ

  .إدارتهم لوقتهم
ثــم إلقــاء الضــوء علــى بعــض ، إبــراز أهمیــة الوقــت كمــورد نــادر وثمــین إـلـىلــذا فقــد هــدفت الدراســة 

ثـم التعـرف علـى ، وبیـان المعوقـات التـي تحـول دون ذلـك، الممارسـات التـي یـدیر بهـا مـدیرو المـدارس وقـتهم
  .إدارة الوقت بفاعلیة مدى تأثیر كل من الجنس والمرحلة الدراسیة عل

مـدیرًا ومـدیرة فـي محافظـة ) ٦١(فقـرة طبقـت علـى عینـة قوامهـا ) ٣٠(استخدمت الباحثة اسـتبانة مكونـة مـن 
  .شمال غزة

  : خلصت الدراسة إلى أهم النتائج وهي 
  .هناك معوقات عدیدة تحول دون إدارة مدیري المدرسة ألوقاتهم بفاعلیة .١
ن متوســط درجــات مــدیري مــدارس التعلــیم األساســي ومتوســط وجــود فــروق ذات الدلــة إحصــائیة بــی .٢

درجـــات مـــدیري مـــدارس التعلـــیم الثـــانوي فـــي مجـــال إدارة الوقـــت وعالقتـــه بالتالمیـــذ وأولیـــاء األمـــور 
  .والجوانب اإلداریة ولصالح مدیري المدارس الثانویة
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  :مقدمة
طــویر المنـاهج الدراســیة لقـد اتجهـت كثیــر مـن الــدول إلـى تطـویر التعلــیم وتحدیثـه لــیس عـن طریـق ت

وتحســین العملیــة اإلشــرافیة، وتجهیــز المبــاني الدراســیة بالمعــدات واألدوات الضــروریة فقــط، بــل أصــبح لزامــًا 
ــــة تــــدریبًا یتناســــب ومتطلبــــات العصــــر والتطــــور  ــــة ومدرب ــــة فعال ــــادات تربوی ــــى إیجــــاد قی علیهــــا أن تســــعى إل

  .االجتماعي والتقني من أجل تنمیة شاملة للمجتمع
عتبــر مــدیر المدرســة أحــد عناصــر اإلدارة، ووظیفتــه هـــي مــن أهــم وأخطــر الوظــائف فــي الســلم الـــوظیفي وی

، لكنها مجزیـة فـي أثرهـا الطیـب وفیمـا نؤدیـه مـن خـدمات للدولـة ومـا تضـفیه علـى صـاحبها مـن  ً وجهدًا عناء
  .فخر وأثر ال یزول

ي یجــب أن یســیطر علیهــا المــدیر، حیــث وحیــث أن إدارة الوقــت بالنســبة لمــدیر المدرســة مــن أهــم المهــام التــ
إن الوقـت مـورد فریـد فـي نوعـه، إذ "  Jon W.Lee & Robert Adcockیقول جـون ولـي روبـرت أدكـول 

نمـا الحـل الحقیقـي الوحیـد  ٕ أن كل شخص یملك نفس المقدار، وكل عمل یحتاج إلى وقـت ال یمكـن شـراؤه، وا
اإلداریــین والمــدیرین أن یتعلمــوا كیــف یــدیرون  هــو اســتخدام أفضــل للوقــت المتــاح، وعلــى هــذا ینبغــي علــى

  ".عملیة استغالل الوقت
إن مشكلة إدارة الوقـت بفعالیـة هـي إحـدى المشـكالت التـي تواجـه مـدیري المـدارس وال سـیما أن أكثـر شـكوى 
نســمعها مــن مــدیري المــدارس هــي عــدم وجــود الوقــت الخــاص بهــم وقــد یرجــع هــذا إلــى عــدم فعالیــة إدارتهــم 

فــإذا كــان لــدینا المقــدرة علــى قیــاس الوقــت الــالزم لكــل عمــل یقــوم بــه اإلنســان وال ســیما األعمــال  لــوقتهم لــذا
ذات الطـــابع الیـــدوي أو األعمـــال ذات اإلنتاجیـــة المرئیـــة والتـــي یمكـــن قیاســـها، فـــإن األعمـــال ذات المجهـــود 

داري هـو باألسـاس ذا الذهني هناك صعوبة في قیاس أو تحدید الوقت الالزم لها، وعلـى ذلـك فـإن العمـل اإل
طـابع ومجهـود ذهنـي یحتـاج فیـه الفـرد إلـى اتخــاذ قـرارات إداریـة، لـذا نالحـظ مشـكلة إدارة الوقـت یعـاني فیهــا 

  .الكثیر من المدیرین، مما یستوجب النظر في هذه المشكلة وتحدید سبل معالجتها ووضع الحلول لها

  :مشكلة ا دراسة
تناولــت واقــع اإلدارة فــي المدرســة ومشــكالتها فــي قطــاع  أكــدت كثیــر مــن الدراســات واألبحــاث التــي  

غزة أن هنـاك مشـكالت ومعوقـات تحـول دون أداء مـدیر المدرسـة لعملـه علـى أتـم وجـه، ولعـل مـن بـین هـذه 
  :المشكالت كانت تشیر إلى ما یلي

  .أن مدیر المدرسة یصرف جهدًا ووقتًا كبیرًا في األعمال اإلداریة الروتینیة .١
 .سة یصرف جهدًا كبیرًا في متابعة األنشطة المدرسیةأن مدیر المدر " .٢

أن مـدیر المدرسـة مفــروض علیـه أن یقـوم بكــل الوظـائف واألدوار بمعنـى أن یرتــدي عـدة أقنعـة فــي  .٣
وقــت واحــد، لــذلك نجــد أن مــدیر المدرســة یجــد صــعوبة فــي إرضــاء كافــة المتطلبــات واألدوار فـــي 

لة الدراســـة فـــي أن اخـــتالف شخصـــیات مـــدراء ، لـــذا تتمثـــل مشـــك)١٩٩٢:نبیـــل خلیـــل(، "وقــت واحـــد



 ١١٠                                             كلیة لتربیة  -) أسس وتطبیقات( المدرسة الفاعلة 

المــدارس وأنمــاط ســلوكهم یــؤدي إلــى اخــتالف اســتغاللهم للوقــت بفاعلیــة وهــي مــن المشــكالت التــي 
 .تواجه معظم مدراء المدارس

  
  :أسئلة ا دراسة

هـل هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي إدارة الوقـت لـدى مـدیر المدرسـة الفاعلـة بمحافظـة شــمال  .١
  لمتغیر الجنس؟غزة، تعزى 

هـل هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي إدارة الوقـت لـدى مـدیر المدرسـة الفاعلـة بمحافظـة شــمال  .٢
  ؟)الثانویة –األساسیة (غزة، تعزى لمتغیر المرحلة 

  
  :أهداف ا دراسة

بیان أهمیة الوقـت كعنصـر أساسـي مـن عناصـر اإلدارة، وتوجیـه اهتمـام اإلداریـین والبـاحثین للعمـل  .١
  د.استغالل الوقت وتفعیله لتحقیق أهداف العملیة التربویة على حسن

التعرف على مدى تأثیر كل من الجنس والمرحلة الدراسـیة علـى إدارة الوقـت بفعالیـة بالنسـبة لمـدراء  .٢
 .ومدیرات مدارس محافظة شمال غزة

 .تقدیم بعض المقترحات والوصایا التي تسهم في إدارة الوقت بفعالیة في المدرس الفاعلة .٣

  
  :حدود ال راسة

تقتصر الدراسة على مـدیري ومـدیرات المـدارس فـي محافظـة شـمال غـزة وذلـك بهـدف التعـرف علـى   
  .مدى فعالیتهم في إدارة الوقت وأسباب ضیاع الوقت لدیهم

  :أهمية ا دراسة
تنبــع أهمیــة الدراســة مـــن أهمیــة الموضــوع فـــال ســیما أن حســن إدارة المـــدیر لوقتــه تســاعد فـــي أداء  

 .المناطة به على أتم وجه المهام

مــــن المــــأمول أن تفیــــد الدراســــة فــــي تحقیــــق التــــوازن بــــین الواجبــــات والمســــئولیات المناطــــة بمــــدیري  
 .ومدیرات المدارس

قد تفید الدراسة الهیئات المسئولة عن إعـداد وتـدریب مـدیري المـدارس مـن خـالل الوقـوف علـى أهـم  
الوقـت المتـاح لمـدیري المـدارس، حیـث تسـاعد تلـك المعوقات التي تحول دون اإلستفادة الكاملة مـن 

 .الجهات على أن تضعها ضمن برامج االعداد والتدریب

  
  :مصطلحات الدراسة
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  /المدرسة الفاعلة. ١
هــي تلـــك المدرســـة التـــي تســعى لزیـــادة الـــدرجات التحصـــیلیة للطــالب وزیـــادة دافعیـــتهم نحـــو الـــتعلم،   

  .لمرتبطة بالتعمق والتفكیر الناقد حول القضایا المختلفة وغرس المسئولیة الذاتیة، وتعلیم المهارات ا
ف المدرســـة الفاعلـــة بأنهـــا هـــي التـــي تتســـم بالقیـــادة المهنیـــة الحازمـــة والهادفـــة ذات المـــدخل  ّ وهنـــاك مـــن عـــر
التشـاركي، ووحــدة الهـدف بــین أعضــائها، والرؤیـة المشــتركة بیــنهم والتنـاغم فــي ممارســة العمـل، وكــذلك بیئــة 

ث علــى الــتعلم وزیــادة تحصــیل الطــالب، والمشــاركة الفعالــة بــین المنــزل والمدرســة واالهتمــام عمـل جذابــة تحــ
  .وهذا المصطلح سوف تعتمده الدراسة)١٩٨٨:شافریتز وآخرون.(بتنمیة أعضاء هیئة التدریس

  /إدارة الوقت. ٢
لتـــي ســـلوكیة تعنـــي قـــدرة الفـــرد علـــى تعـــدیل ســـلوكه وتغییـــر بعـــض العـــادات الســـلبیة اهـــي مهـــارات   

بـــام .(یمارســـها فـــي حیاتـــه لتـــدبیر وقتـــه واســـتغالله االســـتغالل األمثـــل والتغلـــب علـــى بعـــض ضـــغوط الحیـــاة
  ).١٩٩٩:سامونا

  
  :الدراسا  السابقة

لقــد تبـــین مـــن اإلطـــالع علــى األدب التربـــوي فـــي مجـــال الدراســة الحالیـــة، أن هنـــاك دراســـات وثیقـــة   
  :لعربي، ومن أهم هذه الدراساتالصلة بالدراسة الراهنة على المستوى العالمي وا

، والتـي ناقشـت أهـم األدوار اإلداریـة والفنیـة لمـدیر المدرسـة، حیـث أوضـحت "١٩٨٩نبراوي،"دراسة  .١
الدراسـة الصـعوبات التـي یعـاني منهــا مـدراء المـدارس فـي الجمـع بــین النـواحي اإلداریـة والفنیـة، كمــا 

الفنــي لمــدیر المدرســة عــن طریــق تقلیــل  أوضــحت الدراســة ضــرورة توجیــه االهتمــام والعنایــة بالــدور
العــبء اإلداري وتفــویض الصــالحیات الالزمــة التــي تمكــن مــن القیــام بــدور فعــال فــي تحســین أداء 

 .المدرسة

، والتـي تناولـت معرفـة مسـتوى فعالیـة مـدیر المدرسـة مـن حیـث "١٩٨٦محمد یوسـف حسـن،"دراسة  .٢
إلـــى أن وجــود عالقـــة طردیــة موجبـــة بـــین مهارتــه كقائـــد إداري وقائــد تربـــوي، وقــد خلصـــت الدراســة 

الفعالیـــة فـــي القیـــادة اإلداریـــة والقیـــادة التربویـــة، كمـــا أشـــارت الدراســـة إلـــى أن مهـــارات المـــدیر كقائـــد 
إداري وكقائــد تربـــوي تظهـــر فعالیتهـــا مـــن خـــالل حســن إدارة مـــدیر المدرســـة للوقـــت وحســـن تنظیمـــه 

 .وتخطیطه

أظهـرت أهـم األدوار وأنمـاط النشـاط التـي یقـوم بهـا مـدیر ، والتي "١٩٩١أحمد إبراهیم أحمد،"دراسة  .٣
المدرسة اإلبتدائیة الفاعلة وهي األهتمام بالتالمیـذ وصـیانة المدرسـة ومتابعـة النـواحي اإلداریـة، كمـا 
أشــارت الدراســة إلــى ضــرورة إعــداد بــرامج توجهیــة لتعریــف المــدیر بــدوره الحقیقــي وضــرورة تعــدیل 

 .نظام اختیار المدیرین
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، والتـي بعنـوان نحـو مدرسـة فاعلـة وسـبل تطویرهـا "١٩٩٢)Singh, Sergit(سینغ سیرجت،"ة دراس .٤
حیــث تنــاول الباحــث فیهــا ). برونــي(مــن خــالل القیــادات المدرســیة فــي دولــة مــن دول العــالم الثالــث 

مهــام المــدیرین ومهــاراتهم فــي المــدارس الثانویــة، وقــد كشــفت الدراســة عــن فــرص التطــویر والتــدریب 
مــــن مــــدیري  ٢٢ریــــدها مـــدیرو المــــدارس الثانویـــة، حیــــث تقـــدم الباحــــث باســـتبیان وجــــه إلـــى التـــي ی

المـــدارس الثانویـــة وكـــان مـــن بـــین نتـــائج الدراســـة التركیـــز علـــى التـــدریب والتطـــویر فـــي مهـــارة إدارة 
 .الوقت والتخطیط وتقویم فریق العمل

العلیـا ومـدیریها وقـد هـدفت ، والتـي بعنـوان فاعلیـة المـدارس "١٩٩٣،)Maureen(  مـاورین"دراسـة  .٥
الدراســــة إلــــى معرفــــة العوامــــل المتعلقــــة بفاعلیــــة اإلدارة وفاعلیــــة المدرســــة، حیــــث اســــتخدم الباحــــث 

مـدیر مدرسـة، وخلصـت الدراسـة إلـى نتـائج ) ٩٤(استبانة طبقت على عینة الدراسة والبالغـة عـددها 
وكـذلك حسـن التنظـیم واسـتغالل  أهمها أن لخبرة مدیر المدرسة األثر الواضح علـى فاعلیـة المدرسـة

 .الوقت یؤثر بصورة إیجابیة على فاعلیة المدرسة

  :التعليق على الدر سات السابقة
تناولت الدراسات السابقة أهم األدوار األساسیة لمـدیر المدرسـة وكـذلك معرفـة فعالیـة مـدیر المدرسـة   

دارة الوقــت، كقائــد تربــوي، كمــا أشــارت إلــى ضــرورة إعــداد وتــدریب مــدراء المــدارس ع ٕ لــى مهــارات التنظــیم وا
  :ومن ثم استخلصت الباحثة من خالل استعراض الدراسات السابقة إلى نتائج أهمها

أكثر أوقات مدراء المدارس تصرف فـي األعمـال اإلداریـة والكتابیـة علـى حسـاب الجوانـب اإلشـرافیة  •
 .والتوجیه واإلرشاد

 .هناك إهدار للوقت یرتبط بتنظیم المدرسة •

 .القة وطیدة بین فعالیة اإلدارة واالستخدام األمثل للوقتهناك ع •

ظهور حاجة ملحة ألهمیة التخطیط للوقت، ومن هنا تتضح أهمیـة إدارة الوقـت فـي العمـل الرسـمي  •
  .لدى مدراء المدارس

  :منهج ال راسة
اء اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحلیلــي الـذي یهـتم بالكشـف عــن واقـع إدارة الوقـت لـدى مــدر   

  .المدارس األساسیة والثانویة بمحافظة شمال غزة، وتحلیل النتائج وتفسیرها وتقدیم التوصیات
  :خطة الد اسة

اإلطــار العــام للدراســة حیــث یتضــمن تحدیــد المشــكلة وتســاؤالت الدراســة والدراســات الســابقة ومــنهج  - أ
 .الدراسة واإلطار النظري

جــرا: الدراســة المیدانیــة -  ب ٕ ءات تطبیــق أداة الدراســة والنتــائج التــي أســفرت عنهــا یتنــاول عینــة الدراســة وا
 .الدراسة المیدانیة، إضافة إلى التوصیات والمقترحات
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  :اإلطار ا عام ل دراسة

تعتبــر المدرســة قاعــدة الهــرم العریضــة ألي نظــام تعلیمــي، وتمثــل اإلدارة المدرســیة فــي هــذا النظــام   
وخططـــه، وبالتـــالي فمـــدیر المدرســـة هـــو الشـــخص المســـئول  اإلدارة اإلجرائیــة ألهـــداف التعلـــیم واســـتراتیجیاته

األول عن نجاح تحقیق أهداف التعلیم مـن خـالل حسـن تنفیـذه لالسـتراتیجیات والخطـط علـى المسـتوى العـام 
وعلى مستوى مدرسته، وقد كان لتغیر اتجاه اإلدارة المدرسیة في عملهـا مـن التركیـز علـى الجوانـب اإلداریـة 

داریــة واجتماعیــة، أثــر واضــح علــى  البحتــة إلــى االهتمــام ٕ بجمیــع جوانــب العملیــة التعلیمیــة والتربویــة فنیــة وا
  ).١٩٩٦:الحبیب(مسئولیات مدیري المدارس 

هذا وتؤكد جمیع نظریات اإلدارة تقریبًا على أن مدیر المدرسة فـي موقـع متمیـز واسـتراتیجي بالنسـبة لكـل مـا 
أعطنـي مـدیرًا ناجحـًا أعطیـك مدرسـة "وصـدق قـول القائـل  یدور في مدرسـته، بـل هـو رأس المدرسـة الفاعلـة،

، فهــو الــرئیس المباشــر والمتــابع الیــومي لكــل العــاملین بالمدرســة، وهــو المســئول عــن نجــاح المدرســة "ناجحــة
فــي تحقیــق أهــدافها المنشــودة، وهــو حلقــة االتصــال الثابتــة بــین المعلمــین بعضــهم بــبعض، وبــین المعلمــین 

شكل دائم في الموقع الرئیس في العملیة التربویة، وعلیه یقـع عـبء التخطـیط والتنظـیم وأولیاء األمور، وهو ب
  .والتنفیذ والمتابعة، وذلك للحصول على درجة عالیة من األداء

مــن الســلبیات الشــائعة لــدى المــدراء بشــكل عــام هــو ضــیق الوقــت الــذي ینبــع كثیــرًا مــن عــدم تنظــیم الوقــت 
دارتـــه بفعالیـــة بمـــا یـــتالءم مـــع  ٕ صـــالح العمـــل، ممـــا أدى ذلـــك إلـــى ارتبـــاط الوقـــت فـــي كثیـــر مـــن األحیـــان وا

  .بالمركزیة
  :خصائص الوقت

ال شــيء أطــول مــن الوقــت ألنــه مقیــاس الخلــود، وال أقصــر منــه ألنــه لــیس كافیــًا لتحقیــق جمیــع مــا   
حویلــه، وهـــو تغییــره أو ت) كائنــًا مــن كــان(یریــده اإلنســان، وبالتــالي فالوقــت ال یحتــرم أحــدًا فــال یمكـــن ألحــد 

سریع االنقضاء، یجري جریان الریح ومورد نـادر، ال یمكـن تجمیعـه، ومـا مضـى منـه لـن یرجـع ولـن یعـوض 
ــر عنــه الحســن البصــري بقولــه ّ مــا مــن یــوم ینشــق : "بشــيء، لــذلك فهــو أنفــس مــا یملــك اإلنســان، وهــذا مــا عب

بــي، فــإني إذا قضــیت ال أعــود  یــا ابــن آدم، أنــا خلــق جدیــد، وعلــى عملــك شــهید فتــزودوا: فجــره، إال وینــادي
  ).١٩٩١: نادر أبو شیخة(، "إلى یوم القیامة

ذا كان للوقت كل هذه األهمیة حتى لیعـد هـو الحیـاة نفسـها، فـإن علـى المـرء أن یحـرص علـى اإلفـادة منـه  ٕ وا
أحــرص مــا یكونـــوا علــى أوقــاتهم، وفــي هــذا یقـــول  -رضــي اهللا عــنهم-والمحافظــة علیــه، وقــد كــان الســـلف 

أدركـــت أقوامـــًا كـــانوا علـــى أوقـــاتهم أشـــد مـــنكم حرصـــًا علـــى دراهمكـــم ودنـــانیركم، فكـــان : "لبصـــريالحســـن ا
، وعمًال صالحاً    ).ب ت: القرضاوي".( حصاده علمًا نافعًا

  :مفهوم إدارة الوقت
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یعتبــر مفهــوم الوقــت مــن المفــاهیم المتكاملــة والشــاملة ألي زمــان ومكــان أو إنســان، فــإدارة الوقــت ال   
إداري دون غیــره وال علــى مكــان دون آخــر، أو زمـان دون آخــر، بــل تــرتبط إدارة الوقــت بشــكل تقتصـر علــى 

  .كبیر بالعمل اإلدراي
هــي مهــارات ســلوكیة تعنــي قــدرة الفــرد علــى تعــدیل ســلوكه وتغییــر بعــض العـــادات : ویقصــد بــإدارة  الوقــت

ثـــل والتغلـــب علـــى ضـــغوط الحیـــاة الســـلبیة التـــي یمارســـها فـــي حیاتـــه لتـــدبیر وقتـــه واســـتغالله االســـتغالل األم
  ).١٩٩٤:العدیلي(

دارة الوقــت عملیــة مســتمرة مــن التخطــیط والتحلیــل والتقــویم المســتمر لكــل النشــاطات التــي یقــوم بهــا الفــرد  ٕ وا
خالل فترة زمنیة محددة تهدف إلى تحقیق فعالیة مرتفعة في اسـتغالل الوقـت المتـاح للوصـول إلـى األهـداف 

  ).١٩٨٨: سالمة(المنشودة 
دارة  ٕ إن إدارة الوقـــت تعنـــي إدارة الـــذات، ألن مـــن ال یســـتطیع إدارة ذاتـــه ال یســـتطیع إدارة وقـــت اآلخـــرین، وا
الذات تشبه إدارة أي شيء آخر، فهي تتطلب مهارات التخطیط والتنظیم والتنفیـذ والرقابـة ولسـوء الحـظ، فـإن 

، فـي الوقـت الـذي فیـه  الكثیر من المدیرین ال یحرصون على الوقت والقلیل منهم یستخدمونه استخدامًا فعاًال
یعتقدون أنهم ناجحون في أعمالهم، كما أن الكثیر من المدیرین ال ینظرون إلى مشـكالت إدارة الوقـت علـى 
أنهـــا شـــيء یمكـــن مواجهتـــه أو تحقیقـــه، فنجـــدهم یـــؤدون أعمـــاًال هـــي فـــي الواقـــع لیســـت مهمـــة، وال یتمتعـــون 

یات، فتأتي جهودهم غیر مناسبة مـع النتـائج المتحققـة، وقـد یرجـع ذلـك بالقدرة على أداء المهام حسب األولو 
  .إلى أنهم ال یعرفون كیف یحددون األولویات لدیهم

وفي ضوء ما سبق یمكن أن نحدد مفهوم إدارة الوقت المقصـود فـي الدراسـة هـو األسـلوب الـذي یتبعـه مـدیر 
عـــة والتقــویم لكــل النشــاطات التــي یقــوم بهــا داخـــل المدرســة عنــد التخطــیط والتنظــیم والتنفیــذ والتوجیــه والمتاب

  .المدرسة بهدف تحقیق أعلى درجة من الفعالیة للوصول إلى األهداف التربویة المنشودة
  : المعيقا  التي ت اج  مدير المدر ة  ي إدارة الوق  في ا مدرس  الفاعلة

كثیـر مــن النـاس بشــكل عــام  البیئـة االجتماعیــة ومـا یتخللهــا مـن عــادات وتقالیـد وأعــراف، فقـد اعتــاد .١
  .على عدم االهتمام بتحدید األهداف والسعي إلى تنظیم الوقت

 .الزیارات المفاجئة أو غیر المخططة ودون المواعید المسبقة .٢

 .التأجیل المتعدد لكثیر من المهام والنشاطات .٣

 .العواطف والمجامالت االجتماعیة على حساب الوقت .٤

 .المدرسة كثرة األدوار التي یقوم بها مدیر .٥

 .عدم استخدام استراتیجیة تقویض الصالحیات .٦

 .المركزیة في العمل .٧
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  كيف يدي  مدير ا مدرسة ا فاعل  الو ت؟؟
لكي یدیر مدیر المدرسة الفاعلة وقته بطریقـة مثمـرة ال بـد أن یأخـذ فـي االعتبـار أنـواع الوقـت وهـي   
  :كالتالي

  Creative Time  الوقت  اإلبداعي. "١
صصــه مــدیر المدرســة لعملیــة التفكیــر والتحلیــل والتخطــیط المســتقبلي، عــالوة علــى وهــذا الوقــت یخ  

  .تنظیم العمل وتقویم مستوى اإلنجاز
 Preparatory Time  الوقت التحضیري. ٢

وهــذا الوقــت یمثــل فتــرة التحضــیر قبــل بــدء العمــل، ویســتغله مــدیر المدرســة فــي جمیــع المعلومــات  
  .ملوالبیانات قبل البدء في تنفیذ الع

  Productive Time  الوقت اإلنتاجي. ٣
وهي الفترة الزمنیة التي یستغرقها مدیر المدرسة في تنفیذ البرنـامج الـذي تـم التخطـیط لـه فـي الوقـت   

اإلبــداعي والتحضــیر لــه فــي الوقــت التحضــیري، لــذا یجــب علــى مــدیر المدرســة أن یــوازن بــین الوقــت الــذي 
  ).١٩٩٦:خلیل(،"ضي في اإلبداع والتحضیریستغرق في تنفیذ العمل والوقت الذي یق

  Overhead Time  الوقت غیر المباشر. ٤
وهذا الوقت یخصص للقیام بنشاطات فرعیة مهمة لها تأثیرهـا الواضـح علـى عالقـة المدرسـة بغیرهـا   

  .من المؤسسات االجتماعیة األخرى
  :مبادئ وأسس في إدارة الوقت على مدیر المدرسة الفاعلة أن یلتزم بها

بمقترحـات  John H.Jackson and RogerL. Hayenجاكسـون وروجـرل، هـاین . قـدم جـون هــ  
  :قیمة فیما یتعلق بمبادئ وأسس إدارة الوقت بالنسبة للمدیرین ومن أهمها ما یلي

  .یجب على المدیر أن یكون حذرًا من إغراق نفسه في أشیاء یمكن لغیره أن یقوم بها" .١
 .یقوم بعمل یستطیع هو أن یقوم به بشكل أسرعینبغي على المدیر أال یدع غیره  .٢

 .ینبغي أن یكون المدیر حازمًا وال یؤجل عمله .٣

ینبغــي أن یهــتم المــدیر بتوضــیح اإلرشــادات واألوامــر التــي توجــه للعــاملین معــه، فــإذا كــان علیــه أن  .٤
 .یشرح مرة ثانیة أو أن یصحح األخطاء فإن التوفیر في الوقت بالتعویض یمكن أن یضیع سدى

جـــب علـــى المـــدیر أن یخطـــط لفتـــرة غیابـــه، ومـــاذا یجـــب أن یقـــوم بـــه اآلخـــرون فـــي فتـــرة غیابـــه، ی .٥
 .فالتخطیط یمكن أن یوفر كمیات كبیرة من الوقت

على مدیر المدرسة الفاعلة أن یحدد أهداف وأولویات عمله، وقد یجد بعـض المـدراء صـعوبات فـي  .٦
واجهونهـا سـواء مــا كـان یتعلـق بــالمعلمین أو تحقیـق ذلـك عملیـًا بســبب كثـرة المطالـب والمهــام التـي ی

 .الطلبة أو الموظفین اإلداریین والعمال وأولیاء األمور
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على مدیر المدرسة أن یقـوم بتسـجیل المهـام والمسـئولیات الرئیسـیة مـن خـالل قائمـة یومیـة بمـا یریـد  .٧
إن "ول حیـث یقـ Adcockالقیام به من أعمال ولعل هـذا یتفـق مـع رأي جـون، لـي وروبـرت أدكـوك 

ـــإن وقتـــه ینبغـــي أن یكـــون مجـــزأ بـــین إنجـــاز عمـــل الیـــوم والتفكیـــر فـــي  عمـــل المـــدیر یجـــزأ، ولهـــذا ف
ــإن الفائــدة مــن وراء إدارة وقــت المــدیر ال یمكــن أن تــبخس حقهــا ، "نشــاطات وأعمــال الغــد، ولهــذا ف

 \).١٩٩١:جون د، لي وروبرت أدكوك(

إدارة الصــراع، ممــا یــوفر علیــه كثیــر مــن علــى مــدیر المدرســة أن یعــود نفســه علــى مهــارة اســتخدام  .٨
 .الوقت والجهد،ویجعله یقوم بإنجاز مهامه ومسئولیاته بشكل جید

على مدیر المدرسة الفاعلة أن یسعى إلى تبسیط العمل مـن خـالل القیـام بدراسـة كـل األعمـال التـي  .٩
روتینیـــة تـــؤدى فـــي مكتبـــه أو فـــي أقســـام المدرســـة وهـــذا یتطلـــب مراجعـــة جزئیـــات جمیـــع األنشـــطة ال

 .بهدف إلغاء االزدواج في المجهود وتقلیل الفاقد في الوقت والمال

  :أساليب  دارة ال قت في ال درسة  لفاعلة
  :اإلدارة باألهداف .١

بـــأن اإلدارة باألهـــداف تعنـــي الطـــرق التـــي ترمـــي إلـــى مزیـــد مـــن العمـــل ) ١٩٩٤:ضـــحاوي(عـــّرف 
المرامي واألهـداف األكثـر دقـة لكـل جـزء المثمر مع األفراد، وذلك عن طریق تحدید قائمة واضحة بـ

مــن أجــزاء التنظــیم، كمــا یجــب أن تــرتبط تلــك األهــداف والمرامــي بجــدول زمنــي یحــدد فیــه مواعیــد 
اإلنجــــاز، وتكــــون األهــــداف بمثابــــة عبــــارات مفصــــلة مســــتندة علــــى معــــاییر واضــــحة بشــــكل یمكــــن 

األهــداف المطلــوب تحقیقهــا  تحقیقهــا، فــي المســتقبل، وعلــى ذلــك فــإن اإلدارة باألهــداف تعنــي وضــع
بمشاركة المدیر والعـاملین بالمدرسـة فـي تحدیـدها وأن یؤخـذ فـي االعتبـار اإلمكانیـات المتاحـة حالیـًا 
وفي المستقبل، ثم تحدید المشـكالت التـي یمكـن أن تفتـرض تحقیـق هـذه األهـداف ثـم وضـع الحلـول 

  .لتلك المشاكل المتوقعة
 :اإلدارة بالتفویض .٢

نح الـــرئیس أو یكلـــف آخـــرین مـــن مرؤســـیه بجـــزء مـــن العمـــل اإلداري المنـــاط بـــه ویقصـــد بهـــا أن یمـــ
  ).١٩٩٤:حجي(

ویكــون هــذا التفــویض بمعنــى النقــل المؤقــت للصــالحیات مــن مــدیر المدرســة إلــى بعــض المــوظفین 
ض بأداء الواجبات التي یكلف بهـا المـدیر ویصـبح مسـئوًال أمـام رئیسـه عمـا قـام بـه  ّ حیث یلتزم المفو

  .من أعمال
إذن فأســـلوب اإلدارة بـــالتفویض مـــن أســـالیب المـــدیر فـــي المدرســـة الفاعلـــة ولكـــن ال یعنـــي مطلقـــًا التفـــویض 
تخلــي المـــدیر عــن مســـئولیاته وواجباتــه المكلـــف بهــا، بـــل هــو موجـــود فــي الحـــدث باســتمرار یقـــدم النصـــیحة 

رصـة لتخلـیص المـدیر والمساعدة وقت الحاجـة، فهـذا األسـلوب ال یعنـي بـأي حـال مـن األحـوال أنهـا تكـون ف
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من مهامه، بل على العكـس هـي فرصـة لصـنع قیـادات جدیـدة وتـدریبها علـى العمـل، مـع تـوفیر الوقـت علـى 
  .المدیر الستغالله في جوانب إداریة أخرى

  
  :ولقد أشار روبرت إلى أن هناك فوائد عدة لإلدارة بالتفویض أهمها

 .یعطي التفویض للمدیر وقت أكبر للتفكیر والتخطیط" •

 .یشجع التفویض المرؤسین على أخذ المبادرة لیستخدموا مهاراتهم بطریقة أفضل •

یقلـــل التفـــویض مـــن الوقـــت الـــالزم لصـــنع القـــرارات، ألنـــه یلغـــي التوصـــیات الصـــاعدة إلـــى  •
 .الرئیس حیث تصنع القرارات عادة

ینمي التفویض مهارات المرؤسین وذلك بالسـماح لهـم بصـنع قـرارات وتطبیـق معـارفهم التـي  •
 ).١٩٩١:روبرت" (صلوا علیها من برامج التدریب ومن االجتماعاتح

  
  A systematic Approach    :المنه  المنظ  لتخطي  الوقت

إن نقطة البدء في تخطیط الوقت هي تحدید األهداف بدقة ووضوح لألسـبوع التـالي، وأن یـتم ذلـك "  
تــالي ال بــد مــن وضــع األهــداف لشــهر فــي نهایــة األســبوع الــذي ســبقه، وكمــا یــتم وضــع األهــداف لألســبوع ال

أبـو " (ولثالثة أشهر ولسنة، وعند وضع األهداف لألسبوع التالي ال بد أن یسأل المـدیر نفسـه األسـئلة التالیـة
  ):١٩٩٢:شیخة والقریوتي

 ماذا یجب أن یعمل؟؟ -  أ

علــى المــدیر أن یتــذكر أنــه ال یســتطیع أن یقــوم بهــدف مــا، فالهــدف هــو نتیجــة لنشــاط یتحقــق مــن 
ـــه خـــال ل الوقـــت، بـــل إنـــه یســـتطیع أن یقـــوم بنشـــاط مـــا، ولیتـــذكر دائمـــًا المـــدیر مـــاذا یجـــب أن یفعل

  .لتحقیق الهدف
 متى یجب أن یعمل؟؟ - ب

ال بد من إدراك أن هناك ترتیبـًا للقیـام باألعمـال واألنشـطة، ال بـد مـن التأكیـد أن لـذلك تـأثیرًا مباشـرًا 
  .على تحقیق الهدف

 من الذي یجب أن یفعل؟؟ - ت
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، وال بــد مــن وهنـا  یظهــر التفــویض الفعـال الــذي ســوف یســاعد المـدیر فــي أن یكــون تخطیطـه ناجحــًا
أن یجیب المدیر في إطـار سـؤال أشـمل عـن سـؤال مفـاده، مـا الـذي یقـوم بـه بنفسـه، ومـا الـذي یقـوم 

  .به اآلخرون؟
 ما هي األولویات؟؟" - ث

ا بســبب عوامـل البیئـة المتســمة إن وضـع األولویـات أمـر مهــم، فـالخطط التـي تنفــذ أحیانـًا یـتم تـدوینه
ذا مـــا لحـــق  ٕ بالتعقیـــد والتغییـــر، وعندئـــذ فـــإن التغییـــر یجـــب أن یـــتم علـــى أســـاس األولویـــة األولـــى، وا
الفشل في وضع األولویات، فإن نسیان األنشطة المهمة یصبح أمرًا ممكنًا لـدى أیـة محاولـة لتعـدیل 

  .الخطة
 ما هو مقدار الوقت المستغرق؟؟ -  ج

تلكـــون حكمـــًا دقیقـــًا للوقـــت الـــذي یســـتغرق إتمـــام النشـــاط، ویضـــعون فـــي غالـــب معظـــم النـــاس ال یم
األحیــان وقتــًا أقــل لتنفیــذ األنشــطة، ولكــن المــدخل المناســب لتخطــیط الوقــت هــو أن تجــزأ األهــداف 

أبـو (،"األسبوعیة إلى أنشطة، وأن یحدد الوقت الالزم إلتمام كل نشـاط وفـق خطـط أسـبوعیة ویومیـة
  ).١٩٩٢:شیخة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  :عينة ال راسة

ـــغ عـــددها   مـــدیرًا ومـــدیرة ممـــن  ٦٤تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن المجتمـــع األصـــلي للدراســـة حیـــث بل
  .یعملون في محافظة شمال غزة
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  :أداة ال راسة
من خـالل اإلطـالع علـى األدب التربـوي فـي مجـال الدراسـة قامـت الباحثـة ببنـاء اسـتبانة مكونـة مـن   

إدارة الوقـــت فـــي المدرســـة الفاعلـــة وعالقتـــه بـــالمعلمین، إدارة (ة وزعـــت علـــى ثالثـــة مجـــاالت هـــي فقـــر ) ٣٠(
الوقــت فــي المدرســة الفاعلــة وعالقتــه بالتالمیــذ وأولیــاء األمــور، إدارة الوقــت فــي المدرســة الفاعلــة وعالقتــه 

  ).بالنواحي اإلداریة
  :صدق االست انة

النهائیـة علـى عـدد مـن أعضـاء هیئـة التـدریس ومـدراء قامت الباحثـة بعـرض االسـتبانة فـي صـورتها   
  .من المحكمین% ٨٠المدارس وقد كانت نسبة االتفاق علیها 

  
  :ثبات االس بانة

تم حساب ثبات االستبانة بطریقة التجزئـة النصـفیة، ثـم حسـاب معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین النصـف   
  .یؤكد ثبات االستبانةمما ) ٠.٨١٦(األول من االستبانة والنصف الثاني فوجد أنه 

  :المعالجة االحصائية
  .استخدمت الباحثة التكرارات والنسب المئویة على مجاالت االستبانة للمدراء الذكور واإلناث  

  :نتائج الدر سة وتفس راتها
هــدفت الدراســة إلــى الوقــوف علـــى فعالیــة مــدراء المــدارس الفاعلـــة فــي إدارة الوقــت وقــد أســـتخدمت   

إدارة الوقـت فـي المدرسـة الفاعلــة (عبـارة موزعـة علــى ثـالث مجـاالت هـي ) ٣٠(كونـة مـن الباحثـة اسـتبانة م
وعالقتــه بــالمعلمین، إدارة الوقـــت فــي المدرســة الفاعلـــة وعالقتــه بالتالمیــذ وأولیـــاء األمــور، إدارة الوقــت فـــي 

  .یًا بواسطة الحاسوب، ثم تم توزیع االستبانة ومعالجتها إحصائ)المدرسة الفاعلة وعالقته بالنواحي اإلداریة
  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  وًال 

هـــل هنـــاك فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة فـــي إدارة الوقـــت لـــدى مـــدیر المدرســـة الفاعلـــة تعـــزى : نـــص الســـؤال
  .لمتغیر الجنس؟

  
  )١(جدول رقم 

  مدراء  لعــــباراتا  .م
  ٢٨= ن 

%  

  مدیرات
  ٣٦= ن 

%  
      عالقته بالمعلمینإدارة الوقت في المدرسة الفاعلة و   
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  %٨٠  %٧٩  أمكث في المدرسة وقت طویل داخل مكتبي في المدرسة  .١
  %٧٦  %٧٠  یضیع وقتي بسبب زیاراتي للمعلمین في الفصول  .٢
  %٧٦  %٧٠  إطالع المعلمین على النشرات التي ترد إلى المدرسة تضیع وقتي  .٣
  %٧٥  %٧٢  ضعف مشاركة المعلمین في اتخاذ القرار یضیع وقتي  .٤
  %٧٦  %٧٥  یضیع وقتي بسبب تردد المعلمین على مكتبي  .٥
  %٧٨  %٧٣  لیس لدي وقت كاف لمتابعة المعلمین وأعمالهم المدرسیة  .٦
  %٨٦  %٨٠  كثیرًا ما أنشغل عن مشكالت معلمي مدرستي  .٧
  %٨٣  %٨٢  یضیع وقتي بسبب حضور الموجهین الفنیین إلى مكتبي  .٨
  %٨٥  %٨٣  ن بالمدرسة تضیع وقتيالمتابعة الیومیة للعاملی  .٩
  %٨٧  %٧٨  التوجیه المهني للمعلمین یضیع كثیرًا من وقتي  .١٠
      إدارة الوقت في المدرسة الفاعلة وعالقته بالطلبة وأولیاء األمور  
  %٩٠  %٨٥  أقضي وقتًا كثیرًا في متابعة مشكالت الطلبة الیومیة  .١١
  %٨٧  %٨٢  ي یضیع وقتيحضور أولیاء األمور باستمرار إلى مكتب  .١٢
  %٨٦  %٨٣  متابعة تأخر الطلبة عن طابور الصباح یضیع وقتي  .١٣
  %٨٥  %٨١  لیس لدي وقت كاف للتخطیط لألنشطة المدرسیة في مدرستي  .١٤
  %٨٩  %٨٠  ال أملك الوقت الكافي للجلوس مع طلبة المدرسة  .١٥
  %٨٥  %٨٠  لیس لدي وقت كاف لدراسة مشكالت المدرسة دراسة علمیة  .١٦
  %٨٢  %٨٠  تأخذ عملیة اإلشراف على متابعة البطاقات الشهریة كثیرًا من وقتي  .١٧
  %٧٠  %٧٥  كثیرًا ما یضیع وقتي بسبب عدم تقدیر أولیاء األمور لوقت المدرسة  .١٨
  %٨٣  %٧٩  حضور الزوار واألصدقاء باستمرار یضیع وقتي  .١٩
  %٧٠  %٧٢  ن مشاكل أبنائهملیس لدي وقت كاف للتحدث مع أولیاء األمور ع  .٢٠
      إدارة الوقت في المدرسة الفاعلة وعالقته بالجوانب اإلداریة  
  %٧٥  %٧٢  كثیرًا ما یمر الوقت في المدرسة دون أن أحقق ما خططت له  .٢١
  %٨٠  %٧٨  یكلفني استقرار الجدول الكثیر من وقتي  .٢٢
  %٨٦  %٨٥  تأخذ طلبات مدیریة التربیة كثیرًا من وقتي  .٢٣
  %٧٠  %٨٠  مركزیة مدیریة التربیة في بعض األمور یضیع وقتي  .٢٤
  %٨٨  %٧٩  نادرًا ما أهتم بتجدید وقت التخطیط والتفكیر في عملي  .٢٥
  %٨٤  %٨٥  كثیرًا ما یضیع الوقت في المسئولیات اإلداریة  .٢٦
  %٨٤  %٨٣  متابعة وتوقیع األوراق والتقاریر واالحصاءات یأخذ كثیرًا من وقتي  .٢٧
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  %٧٢  %٧٠  تأخذ عملیة اإلشراف على أعمال الصیانة كثیرًا من وقتي  .٢٨
  %٧٢  %٦٥  كثیر من  الوقت یضیع یومیًا في متابعة النواحي المالیة  .٢٩
  %٨٩  %٨٠  كثیرًا ما أرتب مواعیدي في جدول زمني  .٣٠

  
ً ذا عال) ١( بالنظر للجـدول رقـم ◌ قـة إحصـائیة علـى عـدد فقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن لمتغیـر الجـنس أثـرًا

  .من العبارات في حین لم یؤثر على عدد آخر فیها

فقــد تبــین أن هنــاك ارتفــاع عــام فــي معظــم درجــات المــدیرات علــى المــدراء الــذكور وأن هنــاك فــروق لصــالح 
  ).٣٠،١١،١٠(المدیرات اإلناث في العبارات 

مـن وقتـي، أقضـي وقتـًا كثیـرًا فـي متابعـة  التوجیـه المهنـي للمعلمـین یضـیع كثیـراً (والعبارات على التوالي هي 
ــإن معــدل اســتجابات المــدیرات )مشــكالت الطلبــة الیومیــة، كثیــرًا مــا أرتــب مواعیــدي فــي جــدول زمنــي ، لــذا ف

اإلنــاث علـــى هـــذه العبــارات األربـــع أعلـــى منهـــا عنــد المـــدراء الـــذكور، وهـــذا ممــا یفســـر أن المـــدیرات لـــدیهن 
ور لمناقشــة مشــكالت معلمــات المدرســة والتوجیــه المهنــي للمعلمــات، الوقــت الكــافي أكثــر مــن المــدراء الــذك

وكــذلك المــدیرات لــدیهن قــدرة علــى التنظــیم والتخطــیط واالســتعداد أكثــر منهــا عنــد الــذكور، وهــذا مــا تؤكــده 
كثیر من الدراسات والنتائج النهائیة للمدارس في تفوق مـدارس البنـات عـن مـدارس الـذكور وال سـیما األوائـل 

  .انویة العامة تكون أغلبها من مدارس البناتفي الث
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  انياً 

هـــل هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي إدارة الوقـــت لـــدى مـــدیر المدرســـة : نـــص الســـؤال الثـــاني علـــى 
  .؟)المرحلة األساسیة، المرحلة الثانویة(الفاعلة تعزى للمرحلة الدراسیة 

  
  
  
  

  )٢(جدول رقم 
  مدراء  لعــــباراتا  .م

  ٢٨= ن 
%  

  مدیرات
  ٣٦= ن 

%  
      إدارة الوقت في المدرسة الفاعلة وعالقته بالمعلمین  
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  %٧٥  %٧٠  أمكث في المدرسة وقت طویل داخل مكتبي في المدرسة  .١
  %٧٨  %٧٠  یضیع وقتي بسبب زیاراتي للمعلمین في الفصول  .٢
  %٦٥  %٨٠  المدرسة تضیع وقتي إطالع المعلمین على النشرات التي ترد إلى  .٣
  %٧٥  %٩٢  ضعق مشاركة المعلمین في اتخاذ القرار یضیع وقتي  .٤
  %٨٠  %٧٧  یضیع وقتي بسبب تردد المعلمین على مكتبي  .٥
  %٩٢  %٦٠  لیس لدي وقت كاف لمتابعة المعلمین وأعمالهم المدرسیة  .٦
  %٨٩  %٨٠  كثیرًا ما أنشغل عن مشكالت معلمي مدرستي  .٧
  %٨٢  %٨٢  یع وقتي بسبب حضور الموجهین الفنیین إلى مكتبيیض  .٨
  %٨٤  %٨٣  المتابعة الیومیة للعاملین بالمدرسة تضیع وقتي  .٩
  %٧٩  %٧٧  التوجیه المهني للمعلمین یضیع كثیرًا من وقتي  .١٠
      إدارة الوقت في المدرسة الفاعلة وعالقته بالطلبة وأولیاء األمور  
  %٨٣  %٨٥  في متابعة مشكالت الطلبة الیومیةأقضي وقتًا كثیرًا   .١١
  %٨٤  %٨٢  حضور أولیاء األمور باستمرار إلى مكتبي یضیع وقتي  .١٢
  %٨٣  %٨١  متابعة تأخر الطلبة عن طابور الصباح یضیع وقتي  .١٣
  %٨٥  %٨١  لیس لدي وقت كاف للتخطیط لألنشطة المدرسیة في مدرستي  .١٤
  %٩٠  %٧٢  مع طلبة المدرسةال أملك الوقت الكافي للجلوس   .١٥
  %٨٨  %٨٠  لیس لدي وقت كاف لدراسة مشكالت المدرسة دراسة علمیة  .١٦
  %٨٣  %٨٠  تأخذ عملیة اإلشراف على متابعة البطاقات الشهریة كثیرًا من وقتي  .١٧
  %٧٢  %٧٥  كثیرًا ما یضیع وقتي لسبب عدم تقدیر أولیاء األمور لوقت المدرسة  .١٨
  %٨٢  %٧٩  ألصدقاء باستمرار یضیع وقتيحضور الزوار وا  .١٩
  %٨٣  %٧٥  لیس لدي وقت كاف للتحدث مع أولیاء األمور عن مشاكل أبنائهم  .٢٠
      إدارة الوقت في المدرسة الفاعلة وعالقته بالجوانب اإلداریة  
  %٨٥  %٧٥  كثیرًا ما یمر الوقت في المدرسة دون أن أحقق ما خططت له  .٢١
  %٨٠  %٧٨  دول الكثیر من وقتيیكلفني استقرار الج  .٢٢
  %٨٨  %٨٣  تأخذ طلبات مدیریة التربیة كثیرًا من وقتي  .٢٣
  %٧٥  %٨٠  مركزیة مدیریة التربیة في بعض األمور یضیع وقتي  .٢٤
  %٧٥  %٨٩  نادرًا ما أهتم بتجدید وقت التخطیط والتفكیر في عملي  .٢٥
  %٨٣  %٨٥  كثیرًا ما یضیع الوقت في المسئولیات اإلداریة  .٢٦
  %٨٥  %٨٣  متابعة وتوقیع األوراق والتقاریر واالحصاءات یأخذ كثیرًا من وقتي  .٢٧
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  %٧٨  %٧٠  تأخذ عملیة اإلشراف على أعمال الصیانة كثیرًا من وقتي  .٢٨
  %٨٠  %٧٥  كثیر من  الوقت یضیع یومیًا في متابعة النواحي المالیة  .٢٩
  %٩٠  %٧٥  كثیرًا ما أرتب مواعیدي في جدول زمني  .٣٠

  
مــن خــالل  النظــر للجــدول الســابق یتبــین أن هنــاك فــروق بــین درجــات اســتجابات مــدراء مــدارس المرحلــة  

ـــة الثانویـــة، وأن هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة علـــى  األساســـیة وبـــین اســـتجابات مـــدراء مـــدارس المرحل
قشــة مشــكالت المعلمــین بعــض العبــارات، وقــد تبــین أن مــدیري المــدارس األساســیة لــدیهم الوقــت الكــافي لمنا

والتــي تــنص ) ٧(والمعلمــات أكثــر مــن مــدیري مــدارس المرحلــة الثانویــة حیــث أفــادت الدراســة أن الفقــرة رقــم 
بمعنــى أنهـا حــازت %) ٨٩، %٨٠(قــد حـازت علـى " كثیـرا مــا أنشـغل عـن مشــكالت معلمـي مدرسـتي"علـى 

اسـتجابات مـدراء المرحلـة األساسـیة عنهـا فـي %) ٨٩(علـى معـدل عـال السـتجابات مـدراء المرحلـة الثانویـة 
لـیس لـدي وقـت كـاف لمتابعـة المعلمـین فـي "والـت تـنص علـى ) ٦(، كذلك العبـارة رقـم %)٨٠(والتي كانت 

لمـدراء المرحلـة الثانویـة ومـدراء المرحلـة األساسـیة، %) ٦٠، %٩٢(حازت علـى التـوالي " أعمالهم المدرسیة
كنهـا نتیجـة حقیقیـة تبــین مـدى انشـغال مـدراء المرحلـة الثانویــة وهـذا یؤكـد أن هـذه النتیجـة لیســت بالصـدفة ول

  .في أعمال متعددة
فقــد حـازت عــل التــوالي " كثیــرا مــا أرتـب مواعیــدي فــي جـدول زمنــي"والــت تــنص علـى ) ٣٠(أمـا العبــارة رقـم 

الســـتجابات مـــدراء المرحلـــة الثانویــــة واســـتجابات مـــدراء المرحلــــة األساســـیة ممـــا یؤكــــد أن %) ٧٥، %٩٠(
  .راء المرحلة الثانویة لدیهم القدرة على التخطیط والتنظیم والمتابعة من نظرائهم في المرحلة اإلبتدائیةمد
  
  
  
  
  
  
  :التوصيات و لمقترحات

  :في ضوء النتائج السابقة للدراسة الحالیة توصي الباحثة بما یلي
  
مشـى مـع خصوصـیة كــل إعطـاء صـالحیات لمـدیر المدرسـة إلدارة الشـئون الداخلیـة فـي المدرسـة بمـا یت .١

  .مدرسة دون الرجوع إلى مدیریات التربیة والتعلیم
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العمل على إبراز أهمیة الوقـت فـي المدرسـة الفاعلـة وهـو مـورد ثمـین وضـرورة حسـن االسـتغالل األمثـل  .٢
 .للوقت

توجیـــه مـــدراء المـــدارس إلـــى اســـتخدام ســـجل یـــومي یرصـــد مهـــامهم الیومیـــة والتخطـــیط المســـبق وتوزیـــع  .٣
 .مهامال قت  لى ال

إعـداد دورات تدریبیــة لمــدراء المــدارس حــول أســالیب وطـرق إدارة الوقــت بفعالیــة واإلطــالع علــى كــل مــا  .٤
 .هو جدید في مجال اإلدارة المدرسیة

 .تحدید مواعید لمقابلة مدیر المدرسة ألولیاء األمور وذلك من قبل األخصائي االجتماعي .٥

ت إدارة الوقـت ضـمن بـرامج إعـداد وتـدریب ضرورة إدخال مقررات ومسـاقات متخصصـة تتضـمن مهـارا .٦
 .مدراء المدارس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
أهـم األدوار وأنمـاط النشـاط التـي یقـوم بهـا نـاظر المدرسـة االبتدائیـة،  التعرف علـى: "أحمد إبراهیم أحمد .١

  .١٩٩١: ، دار المطبوعات الجدیدة، القاهرة ٢،ط"نحو تطویر اإلدارة المدرسیة
 .١٩٩٤دار النهضة العربیة، : ، القاهرة "اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة: "ین حجيأحمد یاس .٢

مـدراء المـدارس فـي مصـر وسـطلنة عمـان فـي ضـوء الخبـرة األمریكیـة ونمـاذج : "بیـومي محمـد ضـحاوي .٣
ة ، بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر الســنوي الثــاني للجمعیــة المصــریة للتربیــة المقارنــ"الفكــر اإلداري المعاصــر
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، ١٩٩٤ینـــایر  ٢٤-٢٢واإلدارة التعلیمیـــة، المنعقـــد بكلیـــة التربیـــة جامعـــة عـــین شـــمس فـــي الفتـــرة مـــن 
 .الجزء الثاني

، ترجمـة ولیـد عبـد )المحـرر(، دایـل تیمـت"الوقـت، مـرة ثانیـة، إدارة الوقـت: "جون و، لي وروبرت أدكوك .٤
 .١٩٩١اللطیف هوانة، السعودیة، اإلدارة العامة للبحوث، 

، إدارة الوقـت، ترجمـة ولیـد عبـد "وقـت المـدیر: ترشید المـورد النـادر: "اكسون وروجرل، هاینجون هـ، ج .٥
 .١٩٩٩: اإلدارة العامة للبحوث: اللطیف هوانة، السعودیة

المنظمـــة العربیـــة للعلـــوم اإلداریـــة، : ، عمـــان"مـــنهج متطـــور للنجـــاح: إدارة ال ـقــت: "ســـهیل فهـــد ســـالمة .٦
١٩٨٨. 

، مجلـة جامعـة الملـك سـعود، العلـوم "مدیر المدرسة تجاه النمو المهني للمعلمدور : "فهد إبراهیم الحبیب .٧
 ).٤٨٧-٤٤٩(، ص١٩٩٦، ٨التربویة المجلد 

، دراســة "فعالیــة القیـادة اإلداریــة والتربویــة لمــدیري المـدارس كمــا یــدركها المعلمــون: "محمـد یوســف حســن .٨
دار : س، المجلــد الحــادي عشــر، القــاهرةمیدانیــة فــي منطقــة مكــة، الكتــاب الســنوي فــي التربیــة وعلــم الــنف

 .١٩٨٦: الفكر العربي 

 .١٩٩١، عمان دار مجدالوي، "إدارة الوقت: "نادر أحمد أبو شیخة .٩

الجامعــــة  : ، مجلـــة دراســــات، عمـــان"إدارة الو ــــت: "نـــادر أحمـــد أبــــو شـــیخة ومحمــــد قاســـم القریـــوتي .١٠
 .١٩٩٢األردنیة، 

بـــدون : ، الســـعودیة"جـــاح والفعالیـــة فـــي إدارة الوقـــتدلیلـــك للن: إدارة ال ـقــت: "ناصـــر محمـــد العـــدیلي .١١
 .١٩٩٤ناشر، 

واقــع الممارســات القیادیــة واإلداریــة لمــدیري المــدارس الثانویــة بمحافظــة ســوهاج، : "نبیــل ســعد خلیــل .١٢
 .١٩٩٢دار محسن للطباعة، : دراسة میدانیة، سوهاج

، دراسـات "س التعلـیم العـامفعالیة إدارة الوقت مـن وجهـة نظـر مـدیري ونظـار مـدار : "نبیل سعد خلیل .١٣
 ).٣٣٣ – ٢٨٧(، ص١٩٩٦تربویة واجتماعیة، المجلد الثاني، 

، مجلة كلیة التربیـة، جامعـة اإلمـارات "ناظر المدرسة ومعضلة تعدد األدوار: "یوسف إبراهیم نبراوي .١٤
 .١٩٨٩العربیة المتحدة، العدد الرابع، 

 .ة الرسالة، بدون تاریخمؤسس: ، بیروت"الوقت في حیاة المسلم: "یوسف القرضاوي .١٥
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 ٣  ةـالتربی نبـذة عن كلیـة-١  

 ٦  جدول جلسات الیوم الدراسي-٢

  ٧  أعضاء اللجنة التحضیریة-٣
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 ٨  كلمـة اللجنة التحضیریة-٤

ـي
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 ١٠  .المدرسة الفاعلة ـ مفهومها معاییرها ومؤشراتها-١

 ١٨  .القیادة التحولیة كمدخل للمدرسة الفاعلة في عالم سریع التغیر-٢

 ٣٣  .معاییر المدرسة الفاعلة-٣

ــاییر والمســتویات التحــول -٤ ــى فضــاءات المع ــة األهــداف إل مــدخل  –مــن ثقاف
  .لتطویر األداء التدریسي لمعلم المدرسة الفاعلة

٣٦ 

دور المدرسة الفاعلة في الحد من عدم االنضباط السلوكي الذي تعاني منه -٥
  . معظم المدارس

٤٤ 

 ٥٩  ).رؤیة تربویة(دور المعلم بین الواقع والمأمول في مدرسة المستقبل -٦

ــة
انی

الثـ
ـة 

لس
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ا
  

 ٦٨  .اإلستراتیجیات اإلداریة لمدیر المدرسة الفاعلة-١

 ٦٩  .خصائص المدرسة الفاعلة-٢

 ٧٥  .مقومات المدرسة الفاعلة من منظور تربوي إسالمي-٣

 ٩٠  .الكفایات الضروریة الالزمة للمعلم في المدرسة الفاعلة-٤

 ٩٧  .المدیر في تفصیل التغییر المدرسي نموذج االتصال في المدرسة الحدیثة ودور-٥

  ١٠٨  .مدي فاعلیة مدیر المدرسة في إدارة الوقت بالمدرسة الفاعلة-٦

  ١٢٧  الفهـرس-٧  
  


