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درجة توظيف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
بقطاع غزة ألدوات التغيير العشر

أ .سامي سعيد أبو حسب اهلل
أ.د .سليمان حسني املزين

املقدمة:
امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل حتديد درجة توظيف مديري
مدار�س وكالة الغوث الدولية يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة
عما �إذا كان هناك فروق ذات
لأدوات التغيري الع�رش ،وكذلك الك�شف ّ
داللة �إح�صائية تبع ًا ملتغريات (اجلن�س� ،سنوات اخلدمة ،امل�ؤهل
العلمي) على متو�سطات تقديرات مديري املدار�س لدرجة توظيف
�أدوات التغيري الع�رش ،وقد اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
فيما ا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة �أ�سا�سية جلمع البيانات من خالل
تطبيقها على عينة الدرا�سة البالغ عددها ( )57مديراً ومديرة للعام
الدرا�سي (2020 - 2021م)  ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن درجة توظيف
املديرين لأدوات التغيري الع�رش جاءت بدرجة كبرية جداً وبن�سبة
ت�أييد ( ، )85.33%و�أن �أعلى درجة توظيف كانت (لأداة املراجعة)
وكانت بدرجة كبرية جداً ،وبن�سبة ت�أييد ( ، )91.32%و�أقل درجة
توظيف كانت (لأداة التخطيط ب�أ�سلوب امل�سارب امل�ستقيمة) وكانت
بدرجة كبرية ،وبن�سبة ت�أييد ( ، )76.40%و�أنه ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية ملتو�سطات تقديرات عينة الدار�سة لدرجة توظيف
�أدوات التغيري الع�رش تعزى ملتغريات اجلن�س و�سنوات اخلدمة
وامل�ؤهل العلمي.
الكلمات املفتاحية :درجة توظيف – مديرو املدار�س –
مدار�س وكالة الغوث � -أدوات التغيري الع�رش.

Abstract:
This study aimed to determine the degree to
which school principals of UNRWA in the middle area
of the Gaza Strip utilize the Ten Tools of Change. It
also reveals whether there are statistically significant
differences according to the variables of gender,
years of service, and academic qualification on the
averages of school principals’ estimates of the degree
of utilizing the tools. The study used the descriptive
approach, while the questionnaire was used as a basic
tool for collecting data by applying it to the study
sample of 57male and female school principals during
2020 - 2019. The results indicated that the degree to
which UNRWA school principals utilize the ten tools
of change was very large, with 85.33%. The highest
degree was the review tool and was very large, with a
percentage of 91.32%, and the lowest degree was the
straight lanes method which was a large extent, with
a percentage of 76.40%. There are no statistically
significant differences for the averages of the study
sample’s estimates of the degree of utilizing the ten
tools of change due to the variables of gender, years
of service, and academic qualification.
Keywords: Degree of utilization, school
principals, UNRWA schools, Ten Tools of Change.
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التغيري �سنة كونية ت�شمل مناحي احلياة الإن�سانية والطبيعية
جميعها ،وت�سعى م�ؤ�س�ساتنا الرتبوية للإفادة من هذا التغيري
وا�ستثماره يف االرتقاء بامل�ؤ�س�سة والعاملني.
ويتطلب التغيري ا�ستخدام طرق و�أ�ساليب منا�سبة ،لكي يكون
مبني ًا على درا�سة مت�أنية ،وتخطيط �سليم مع توفري الإمكانيات
الالزمة ،واختيار الوقت املنا�سب لإحداثه ،لأن التغيري الع�شوائي ال
يحقق الأهداف املن�شودة (ديري ، )45 :2011 ،ولأن التغيري قانون
حياة ،فقد �أكدت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية �أهمية التغيري
وحاولت جاهدة رفع م�ستوى العملية التعليمية من خالل تبني
م�شاريع تطويرية متنوعة تهدف �إىل بناء مناهج جديدة وتدريب
العاملني ،وحت�سني قدرات الإدارات املدر�سية�(.رسور)2008 :5 ،
وعليه ف�إن بقاء الو�ضع على ما هو عليه الآن لي�س خياراً
مطروح ًا لدى الأونروا ،فقد �أجمعت التقارير وور�ش العمل الرتبوية
�إىل �أن ا�سرتاتيجية الإ�صالح قد تو�صلت �إيل نتيجة مفادها �أن
الأونروا تعمل على �إعداد موظفني يتمتعون باملرونة والقدرة
على التكيف ،وقادرين على موا�صلة التعلم مدى احلياة ،ومهيئني
للتعامل مع التحديات يف القرن احلادي والع�رشين ،ومن هنا �أطلقت
الأونروا ا�سرتاتيجية �إ�صالح التعليم ملدة خم�س �سنوات (= 2011
 )2015يف مناطق عملياتها اخلم�س (الأردن ،و�سوريا ،ولبنان،
وال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة)  ،والتي من �ش�أنها متكني �إدارات
املدار�س وتطوير املعلمني من خالل طرح برنامج القيادة من �أجل
امل�ستقبل الذي ي�ستهدف باملقام الأول حت�سني املمار�سات القيادية
ملديري املدار�س من خالل بناء الفرق وتوزيع القيادة ،وميكن القول
�إن برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل �ساعد يف عملية الربط بني
ا�سرتاتيجية �إ�صالح التعليم ،وبني انخراط مديري املدار�س بر�ؤية
�إ�صالح التعليم وغاياته ،وتوجيه اهتمامهم للرتكيز على امل�س�ؤولية
وامل�ساءلة املتعلقة بهم باعتبارهم قادة تربويني ،ف�ض ًال عن تطوير
املعرفة والفهم واملهارات العملية الالزمة لتنفيذ التغيري الناجح
ل�صالح الطلبة والعاملني يف املدر�سة(.دليل مديري املدار�س لتنفيذ
برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل. )2013 :6 ،
وحتى يتحقق التغيري املطلوب والناجح ،ا�شتمل برنامج
القيادة من �أجل امل�ستقبل على �أدوات للتغيري ،و�أ�ساليب تعزز
م�شاركة العاملني يف عملية التخطيط ،ومن هذه الأ�ساليب والأدوات
�أدوات التغيري الع�رش وهي (الع�صف الذهني ،واملراجعة ،وحتليل
نقاط القوة وال�ضعف والعر�ض واملخاطر ،وحتليل العوامل املعيقة
والعوامل امل�ساعدة ،وما تقوم به فع ًال ولكن ب�إمكاننا ،وم�صفوفة
حتديد الأولويات ،وتكوين الر�ؤية ،والتخطيط ب�أ�سلوب امل�سارب
امل�ستقيمة ،واال�ستق�صاء الإيجابي ،و�أخرياً �أداة الأثر) (.وثيقة �أدوات
التغيري. )2013 :
ونظرا لأهمية التغيري يف قيادة امل�ؤ�س�سات واملنظمات فقد
اهتم كثري من الباحثني بدرا�سة التغيري وا�سرتاتيجياته ،ف�سعت درا�سة
ثوم�سون (� )Thompson, 2019إىل اكت�شاف ت�صورات املعلمني حول
ا�سرتاتيجيات التغيري ،ومن �أهم نتائجها :حتى يحدث التغيري ف�إنه
يتطلب �أو ًال التغيري على م�ستوى الأفراد ،ودرجة التفاعالت وجودة
االنخراط تتوقف على م�ستوى التفاعل الذاتي للأفراد ،و�سعت درا�سة
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كوبان (� )Coban, 2017إىل اكت�شاف وحتديد العالقة بني م�ستويات
الإدارة اال�سرتاتيجية يف م�ستويات الإدارة العليا ،وقدرتهم يف �إدارة
التغيري التنظيمي ،ومن �أهم نتائجها :وجود عالقة قوية و�إيجابية
بني مديري الإدارة العليا يف �إدارة التغيري التنظيمي ،وبني م�ستويات
الإدارة اال�سرتاتيجية.و�سعت درا�سة �إيفي (� )Efe, 2018إىل التعرف
�إىل ا�سرتاتيجيات �إدارة التغيري يف ال�سيا�سات والإ�صالح وكفاية
الوظائف الإدارية يف كلية (دلتا)  ،ومن �أهم نتائجها� :أنه من �أهم
ا�سرتاتيجيات التغيري امل�ستخدمة كانت مواجهة امل�شكالت وحلها مبا
يتنا�سب مع التغيري ،و�أن الوظائف الإدارية التي متار�س التغيري هي
هيئة العاملني ،والطلبة ،وامل�ستخدمني�.أما درا�سة بعلو�شة ()2017
فهدفت التعرف �إىل واقع املمار�سات الإدارية ملديري مدار�س وكالة
الغوث الدولية مبحافظة غزة يف �ضوء �إدارة التغيري ،و�سبل حت�سينها،
وتو�صلت �إيل �أن الدرجة الكلية لواقع املمار�سات الإدارية ملديري
وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة يف �ضوء �إدارة التغيري جاءت
بوزن ن�سبي ( )71.6%مما يدل على وجود موافقة كبرية ،وال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05بني
متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لواقع املمار�سات الإدارية ملديري
وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة يف �ضوء �إدارة التغيري تعزى
ملتغريي اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،بينما توجد هذه الفروق بالن�سبة
ملتغري �سنوات اخلدمة ل�صالح �أ�صحاب �سنوات اخلدمة من (� 5سنوات
�إيل �أقل من �10سنوات)  ،كذلك درا�سة الكردي ( )2016وهدفت �إيل
�صياغة ا�سرتاتيجية لتطوير قيادة التغيري يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل مبحافظات غزة ،يف �ضوء مبادئ التنمية امل�ستدامة ،وذلك
من خالل التعرف �إىل واقع قيادة التغيري يف اجلامعة الإ�سالمية
بغزة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إيل و�ضع ا�سرتاتيجية مقرتحة لتطوير
قيادة التغيري يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �ضوء مبادئ التنمية
امل�ستدامة كذلك بلغت الدرجة الكلية ال�ستبانة تطوير قيادة التغيري
يف �ضوء مبادئ التنمية امل�ستدامة من وجهة نظر (عميد ،نائب
عميد ،رئي�س ق�سم ،مدير) بوزن ن�سبي ( )96.2%وهي درجة موافقة
كبرية�.أما درا�سة �آرجون ( )Argon, 2016فقد هدفت الدرا�سة �إىل
حتديد م�صادر القوى التنظيمية ملديري املدار�س و�سلوكياتهم يف
�إدارة التغيري يف منطقة ( )Beluلآراء معلمي املدار�س االبتدائية
والثانوية ،ومن �أهم نتائجها :وجود �أثر وا�ضح يف �سلوك م�صادر
القوى التنظيمية ،واخلربة املهنية يعزى ملتغري اجلن�س ،ووجود
عالقة �إيجابية وقوية بني �آراء املعلمني حول �سلوكيات �إدارة التغيري
وم�صادر القوى التنظيمية�.أما درا�سة �أبو ح�سنني ( )2015فقد هدفت
التعرف �إىل درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني لإدارة التغيري،
وعالقتها مب�ستوى �أداء معلميهم يف املدار�س الإعدادية مبحافظات
غزة ،ومن �أهم نتائجها� :أن درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني
لإدارة التغيري يف مدار�س وكالة الغوث الدولية الإعدادية مبحافظات
غزة جاءت بدرجة جيدة وبوزن ن�سبي (. )71.2%و�سعت درا�سة �أبو
�سمرة ( )2014التعرف �إىل درجة فاعلية اتخاذ القرار ،وتبني قيادة
التغيري لدى ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية يف اجلامعات الفل�سطينية،
ودرا�سة العالقة بني اتخاذ القرار وقيادة التغيري لديهم ،ومن �أهم
نتائجها �أنه بلغ املتو�سط احل�سابي لفقرات اال�ستبانة جميعها
اخلا�صة بدرجة فاعلية اتخاذ القرار لدى ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية
يف اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظرهم ( )4.24بوزن ن�سبي
(� )84.82%أي �أن هناك درجة موافقة كبرية.

وقد �أكدت الدرا�سات على �أهمية دور مدير املدر�سة يف
التخطيط ب�أدوات و�أ�ساليب تعمل على تغيري الواقع امل�ألوف مثل
درا�سة ال�صو�ص ( )2012التي كان من �أهم نتائجها �أن التخطيط
يلعب دوراً كبرياً يف تطوير �أداء املعلمني ،وحث �إدارات املدار�س على
م�شاركة معلميهم يف عملية التخطيط منذ بداية العام الدرا�سي.
ومن جهة �أخرى ،فقد اختلفت الدرا�سات ال�سابقة عن الدرا�سات
احلالية يف تركيز الدرا�سة احلالية على حتديد درجة توظيف مديري
املدار�س لأدوات التغيري الع�رش ،ومدى الإفادة منها يف التخطيط
لأن�شطتهم اليومية وال�سنوية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نظمت دائرة الرتبية والتعليم تدريب ًا �شام ًال ملديري مدار�س
وكالة الغوث الدولية على برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل
والذي ي�شتمل على رزمة �أدوات التغيري الع�رش ،وعلى الرغم من
تنظيم الربامج التدريبية ،وور�ش العمل ،ومن خالل ا�ستطالع ر�أي
امل�رشفني الرتبويني ،وبع�ض مديري املدار�س ،مل�س الباحثان �ضعف ًا
وا�ضح ًا لدى املديرين ب�أنهم ال يقومون با�ستخدام الأدوات ب�صورة
منا�سبة� ،أو ال ي�ستخدمونها من الأ�سا�س �أثناء عملية التخطيط ،وعدم
وجود ا�ستمرارية ودميومة لعملية اال�ستخدام وهذا ما �أكدته درا�سة
خطاب ( ، )2018ومن هنا تبلورت م�شكلة الدرا�سة والتي حتددت
يف ال�س�ؤال التايل:
ما درجة توظيف مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية يف
املحافظة الو�سطى بقطاع غزة لأدوات التغيري الع�رش من وجهة
نظرهم؟
ويتفرع منه الأ�سئلة التالية:
● ●ما درجة توظيف مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية
يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة لأدوات التغيري الع�رش من وجهة
نظرهم؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لتوظيف �أدوات
التغيري الع�رش تعزى ملتغريات (اجلن�س� ،سنوات اخلدمة ،امل�ؤهل
العلمي) ؟

فرضيات الدراسة:
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات مديري مدار�س وكالة الغوث
يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة لدرجة توظيف �أدوات التغيري
الع�رش تعزى ملتغري اجلن�س (ذكر� ،أنثى) .
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات مديري مدار�س وكالة الغوث
يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة لدرجة توظيف �أدوات التغيري
الع�رش تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة (�أقل من �5سنوات ،من � 5إىل 10
�سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) .
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات مديري مدار�س وكالة الغوث
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يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة لدرجة توظيف �أدوات التغيري
الع�رش تعزي ملتغري امل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س ،درا�سات عليا) .

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل:
♦ ♦حتديد درجة توظيف مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية
يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة لأدوات التغيري الع�رش من وجهة
نظرهم.
♦ ♦الك�شف عما �إذا كانت توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة
توظيف مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية يف املحافظة الو�سطى
بقطاع غزة لأدوات التغيري الع�رش وفق ًا ملتغريات (اجلن�س� ،سنوات
اخلدمة ،امل�ؤهل العلمي) .

أهمية الدراسة:

امل�شوقة من �أجل م�ساعدة مديري املدار�س على قيادة
والأ�ساليب
ّ
التغيري ،و�إدارتهم ملدار�سهم بنجاح(.وثيقة رزمة �أدوات التغيري:
. )2013
ويعرفها الباحثان �إجرائي ًا ب�أنها جمموعة من �أدوات عملية،
متكن املديرين يف وكالة الغوث الدولية من �إحداث التغيري يف
املدار�س ،وت�سمح مب�شاركة املعلمني وامل�رشفني يف عملية التغيري،
وكذلك مراجعة الأو�ضاع احلالية يف املدر�سة ،وتطوير اخلطط،
وتنفيذها ،و�ضمان خربات تعليمية ن�شطة للطلبة جميعهم وهي:
الع�صف الذهني ،واملراجعة ،وحتليل نقاط القوة وال�ضعف والعر�ض
واملخاطر ،وحتليل العوامل املعيقة والعوامل امل�ساعدة ،وهذا ما
نقوم به فع ًال لكن ب�إمكاننا �أن ،وم�صفوفة حتديد الأولويات ،وتكوين
الر�ؤية ،والتخطيط ب�أ�سلوب امل�سارب امل�ستقيمة ،واال�ستق�صاء
االيجابي ،و�أداة الأثر.
◄◄مفهوم التغيري:

Ú Úالأهمية النظرية:
تنبع �أهمية الدرا�سة النظرية من حداثتها ،وعالقتها بقيادة
التغيري لدى مديري املدار�س �ضمن برنامج القيادة من �أجل
امل�ستقبل ،الذي يعترب �أحد حماور �سيا�سة الإ�صالح بوكالة الغوث،
مما قد يعمل على زيادة املعرفة النظرية ال�ستخدام �أدوات التغيري
الع�رش.
Ú Úالأهمية التطبيقية:
 قد يتم الإفادة من هذه الدرا�سة يف حت�سني �أداء املديرين
واملديرات يف مدار�س وكالة الغوث الدولية.
 قد حتدث هذه الدار�سة التطوير املن�شود يف التخطيط
الرتبوي لدى املديرين واملديرات يف مدار�س وكالة الغوث الدولية.
 قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف �إفادة املديرين ،وامل�رشفني،
واملعلمني يف االندماج يف دورات تدريبية حول توظيف �أدوات
التغيري الع�رش.

حدود الدراسة:
Ú Úاحلد املو�ضوعي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على حتديد درجة
التوظيف لأدوات التغيري الع�رش وهي (الع�صف الذهني ،واملراجعة،
وحتليل نقاط القوة وال�ضعف والعر�ض واملخاطر ،وحتليل العوامل
املعيقة والعوامل امل�ساعدة ،وما تقوم به فع ًال ولكن ب�إمكاننا،
وم�صفوفة حتديد الأولويات ،وتكوين الر�ؤية ،والتخطيط ب�أ�سلوب
امل�سارب امل�ستقيمة ،واال�ستق�صاء الإيجابي ،و�أخرياً �أداة الأثر) .
Ú Úاحلد املكاين :املحافظة الو�سطى بقطاع غزة.
Ú Úاحلد امل�ؤ�س�سي :مدار�س وكالة الغوث الدولية.
Ú Úاحلد الزماين :العام الدرا�سي ( 2021 /2020م) .
Ú Úاحلد الب�رشي :مديرو املدار�س ومديراتها.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
◄◄�أدوات التغيري الع�رش:
جمموعة من الأدوات املليئة بالأفكار ،والن�صائح ،والأدوات
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التغيري لغة ا�سم من الفعل « غيرّ « يقال :نزل القوم يغريون
ال�شيء �أي بدل به غريه ،ويقال :غريت دابتي ،وغريت ثيابي� ،أي:
جعله على غري ما كان عليه(.جممع اللغة العربية. )668 :2004 ،
ويرى حمود (� )2010أن التغيري « عملية �إدخال حت�سني �أو
تطوير على املنظمة بحيث تكون خمتلفة عن و�ضعها احلايل ،وبحيث
تتمكن من حتقيق �أهدافها ب�شكل �أف�ضل «(.حمود، )239 :2010 ،
ويعرف ب�أنه « حترك ديناميكي ب�إتباع طرق و�أ�ساليب م�ستحدثة
ّ
ناجمة من االبتكارات املادية والفكرية ،ليحمل بني ثناياه �آما ًال
للبع�ض ،ويف الأحوال جميعها هي ظاهرة ي�صعب جتنبها»(.عامر،
 ، )255 :2001وميكن ا�ستنتاج مفهوم التغيري ب�أنه االنتقال من
الواقع احلايل �إىل الواقع امل�أمول ،واملرغوب فيه خالل فرتة زمنية
حمددة ،وبو�سائل معروفة كي حتقق امل�ؤ�س�سة �أهدافها ب�أقل وقت
وجهد ممكن.
◄◄�أدوات التغيري الع�رش:
ت�شري رزمة �أدوات التغيري �أن هناك �أدوات ميكن �أن
ي�ستخدمها القادة يف �إدارة التغيري ميكن تلخي�صها كالتايل:
(وثيقة �أدوات التغيري)46 - 2 :2013 ،
 الع�صف الذهني :وهي �أداة فعالة لتوليد عدد كبري من
الأفكار
 �أداة املراجعة :هي �أداة مفيدة يف اكت�شاف ت�صورات
الأفراد عن مفاهيم معينة وت�صويبها يف �أي مرحلة من مراحل تنفيذ
التغيري ،ملراجعة م�سار التقدم واالحتفاء مبا حتقق من جناح.
 �أداة حتليل نقاط القوة وال�ضعف والعر�ض واملخاطر :وهي
ت�ستخدم للم�ساعدة يف مناق�شة ال�صورة الكبرية للم�ؤ�س�سة ولتبادل
الآراء واملعلومات.
 �أداة حتليل العوامل املعيقة والعوامل امل�ساعدة :هذه الأداة
ت�ساعد على ا�ستك�شاف ما الذي يعيق التغيري وما الذي ي�ساعد على
تنفيذه.
 �أداة هذا ما نقوم به فعال ً ولكن ب�إمكاننا :هذه الأداة مفيدة
من �أجل �إظهار العرفان للممار�سات احلالية ،وتعزيزها والبناء عليها
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عندما يتم البدء بالتغيري.

جدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 م�صفوفة حتديد الأولويات :ت�ساعد هذه الأداة على �إجراء
مناق�شة منهجية حول عملية جتديد الأولويات ،وحتديد �أهم التغريات
و�أ�شدها ت�أثرياً ،وت�ستخدم عند مناق�شة مو�ضوع التح�سني والتطوير.

املتغري

 �أداة تكوين الر�ؤية :ت�ستخدم لت�شكيل �صورة م�شرتكة
عن امل�ستقبل ،وزيادة وعي الأفراد والأطراف املعنية فيما يتعلق
ب�إ�سهاماتهم نحو ت�شكيل ر�ؤية للم�ستقبل ،وتنفذ من خالل مراحل
مت�سل�سلة هي :التفكري ،ال�شعور ،الفعل ،القول.
 �أداة التخطيط ب�أ�سلوب امل�سارب امل�ستقيمة :ت�ساعد على
حتديد الأن�شطة الالزمة لتنفيذ خطة التح�سني ،وميكن من خاللها
تتبع بداية ونهاية الأن�شطة اخلا�صة بالأولويات.
 اال�ستق�صاء الإيجابي :ي�ساعد هذا الأ�سلوب على اتباع
منحى �إيجابي ،نحو التغيري التنظيمي ،ويركز على العمل التعاوين
ويتكون من �أربع مراحل :االكت�شاف ،واحللم ،و�ضع الت�صميم،
والتنفيذ.
 �أداة الأثر :ت�ساعد هذه الأداة على النظر يف �أثر امل�شاريع
التي يتم تنفيذها على غايات و�أولويات بعيدة املدى.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان با�ستخدام
املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي يحاول من خالله و�صف الظاهرة
مو�ضوع الدرا�سة ،وتتمثل يف «الطريقة التي يعتمد عليها الباحثان
يف احل�صول على معلومات وافية ودقيقة ت�صور الواقع االجتماعي،
وت�سهم يف حتليل ظواهره(.دروي�ش. )2018 :118 ،
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية
جميعهم يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة للعام الدرا�سي (/2020
2021م)  ،والبالغ عددهم ( )60مديراً ومدير ًة.
عينة الدراسة:
متثلت عينة الدرا�سة اال�ستطالعية باختيار ( )25ا�ستجابة
ع�شوائياً ،ومت تطبيق �أداة الدرا�سة عليهم من �أجل قيا�س �صدق وثبات
�أداة الدرا�سة ،والعمل على تقنني الأداة وتطويرها ،وقد تبني �أن
هناك جتان�س ًا كبرياً بني �أفراد العينة اال�ستطالعية و�أفراد املجتمع
الأ�صلي ،مما �أدى �إىل ت�ضمني هذه العينة �إىل العينة الفعلية عند
تطبيق الدرا�سة على �أفراد جمتمع الدار�سة املكون من ( )60مديراً
ومديرة ،وا�ستجاب منهم ( )57مديراً ومديرة بن�سبة ()95.00%
وهي ن�سبة كافية من �أجل تطبيق �أداة الدرا�سة.

ذكر

30

52.63%

�أنثى

27

47.37%

املجموع

57

%100

�أقل من � 5سنوات

2

3.51%

من�10 - 5سنوات

11

19.30%

�أكرث من �10سنوات

44

77.19%

املجموع

57

%100

بكالوريو�س

40

70.18%

ماج�ستري ف�أعلى

17

29.82%

املجموع

57

%100

اجلن�س

�سنوات اخلدمة

امل�ؤهل العلمي

أداة الدراسة:
قام الباحثان بتحليل حمتوى وم�ضمون وثيقة �أدوات التغيري
الع�رش ال�صادرة عن وكالة الغوث الدولية ( ، )2013واالطالع على
الأدب الرتبوي ،وبع�ض الدرا�سات ال�سابقة لت�صميم ا�ستبانة لقيا�س
درجة توظيف �أدوات التغيري الع�رش لدى مديري مدار�س وكالة الغوث
الدولية يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة ،وقد تكونت اال�ستبانة
ب�شكلها الأويل من ( )54فقرة ،وعر�ضت اال�ستبانة على ( )7حمكمني
من ذوي اخلربة تربوياً ،ويف �ضوء مالحظاتهم �أجريت التعديالت
الالزمة على بع�ض الفقرات ،وحذف البع�ض منها لت�صبح اال�ستبانة
يف �صورتها النهائية مكونة من ( )47فقرة.
�Ú Úصدق الأداة:
للتحقق من �صدق الأداة قام الباحثان بالإجراءات التالية:
�Ú Úصدق االت�ساق الداخلي:
ويق�صـد ب�صـدق االت�سـاق الـداخلي لعبـارات الإ�ستبانة :مـدى
ات�سـاق فقـرات الإ�ستبانة جميعها مـع املجال الـذي تنتمي �إليه� ،أي
�أن العبارة تقي�س ما و�ضعت لقيا�سه ،وال تقي�س �شيئ ًا �آخراً ،وعليه
قمنا بح�ساب معامل االرتباط (بري�سون) بني درجة كل عبارة من
عبارات املحور ،والدرجـة الكليـة للمحـور الذي تنتمي �إليه هذه
الفقرة.
ال�صدق البنائي :يعترب ال�صدق البنائي �أحد مقايي�س �صدق
الأداة الذي يقي�س مدى حتقق الأهداف التي تريد الأداة الو�صول
�إليها وحتقيقها ،ويبني مدى ارتباط كل جمال من جماالت الدرا�سة
بالدرجة الكلية لفقرات اال�ستبانة.
جدول ()2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغرياتها:
وي�شمل توزيع البيانات ال�شخ�صية للمفحو�صني ،والتي تتعلق
مبتغريات (اجلن�س� ،سنوات اخلدمة ،امل�ؤهل العلمي) واجلدول الآتي
يو�ضح خ�صائ�ص عينة الدار�سة:

الفئات

العدد

الن�سبة

معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة

م
1
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املجال
�أداة الع�صف الذهني

معامل االرتباط
بري�سون

االحتمالية Sig

القيمة

.82

.00

درجة توظيف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
بقطاع غزة ألدوات التغيير العشر

أ .سامي سعيد أبو حسب اهلل
أ.د .سليمان حسني املزين

جدول ()3

معامل االرتباط
بري�سون

االحتمالية Sig

القيمة

2

�أداة املراجعة

.54

.00

3

�أداة حتديد نقاط القوة وال�ضعف

.72

.00

4

�أداة الأثر

.81

.00

5

�أداة حتديد العوامل املعيقة والعوامل
امل�ساعدة

.80

.00

املجال

م

سلم مقياس درجة توظيف أدوات التغيير العشر

طول اخللية

الوزن الن�سبي املقابل له

درجة التوافر

1 – 1.8

20% - 36%

قليلة جداً

�أكرب من 2.6 – 1.8

�أكرب من 52% - 36%

قليلة

�أكرب من 3.4 – 2.6

�أكرب من 68% - 52%

متو�سطة

6

�أداة " هذا ما نقوم به فع ًال لكن ب�إمكاننا

.79

.00

�أكرب من 4.2 – 3.4

�أكرب من 84% - 68%

كبرية

7

�أداة م�صفوفة حتديد الأولويات

.71

.00

�أكرب من 5 – 4.2

�أكرب من 100% - 84%

كبرية جداً

8

�أداة تكوين الر�ؤية

.84

.00

9

�أداة التخطيط ب�أ�سلوب امل�سارب
امل�ستقيمة

.64

.00

.80

.00

� 10أداة اال�ستق�صاء الإيجابي

نتائج الدراسة ومناقشتها:

من املالحظ يف اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباط بني
جماالت اال�ستبانة والدرجة الكلية لفقرات اال�ستبانة دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05للمجاالت جميعها ،وتراوحت
معامالت االرتباط بني ( ، )0.84– 0.54وهذا يدل على �أن حماور
اال�ستبانة جميعها �صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.
Ú Úثبات اال�ستبانة:
الثبات يدل على ات�ساق النتائج ،مبعنى �إذا كرر القيا�س ف�إنك
حت�صل على نف�س ات�ساق داخلي للنتائج ،ويف �أغلب حاالته هو
معامل ارتباط ،وهناك عدد من الطرق لقيا�سه ومن �أكرثها �شيوع ًا
هي طريقة (كرونباخ �ألفا) (.الوادي والزعبي ، )2011 :216 ،وقد
ا�ستخدم الباحثان طريقة (�ألفا كرونباخ) وهي �أ�شهر الطرق يف قيا�س
ثبات الأداة ،وتك�شف هذه الطريقة مدى ت�شتت درجات امل�ستجيبني،
وقد الحظ الباحثان �أن معامل (�ألفا كرونباخ) ملحاور اال�ستبانة
جميعها يزيد عن ( )77فقرة ،وهذا يدل على ثبات مرتفع ملحاور
واال�ستبانة ب�شكل عام ،وبعد �أن ت�أكد الباحثان من �صدق اال�ستبانة
وثباتها ،و�إجراء التعديالت خرجت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية
م�شتملة على ( )47فقرة ،وهذا عامل مطمئن لتطبيق اال�ستبانة على
عينة الدرا�سة لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
Ú Úدرجة ت�صحيح �أداة الدرا�سة:
لتحديد املحك املعتمد يف الدرا�سة قام الباحثان بالرجوع
�إىل الأدب الرتبوي اخلا�ص باملقايي�س املحكية ،وكذلك بع�ض
الدرا�سات ال�سابقة التي اعتمدت املقيا�س اخلما�سي نف�سه لتحديد
م�ستوى اال�ستجابة حيث مت حتديد طول اخلاليا يف مقيا�س (ليكارت
اخلما�سي) من خالل ح�ساب املدى بني درجات املقيا�س (1 – 5
ثم تق�سيمه على �أكرب قيمة يف املقيا�س للح�صول على
=  ، )4ومن ّ
طول اخللية ( ، )8.= 5 ÷ 4وبعد ذلك مت �إ�ضافة هذه القيمة �إىل �أقل
قيمة يف املقيا�س (بداية املقيا�س الواحد ال�صحيح) وذلك لتحديد
احلد الأعلى لهذه اخللية وهكذا �أ�صبح طول اخلاليا كما هو مو�ضح
يف املحك التايل:
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◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما درجة توظيف مديري مدار�س
وكالة الغوث الدولية يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة لأدوات
التغيري الع�رش من وجهة نظرهم؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال مت حتليل فقرات اال�ستبانة ككل
وفقرات كل جمال منفرداً وفق املحك املعتمد يف الدرا�سة ،وكانت
النتائج كالتايل:
جدول ()4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط النسبي والقيمة االحتمالية  Sigلجميع
مجاالت االستبانة وقيمة جميع المجالت معاً N=57

املتو�سط
الن�سبي

الرتتيب

الدرجة

الع�صف الذهني

4.39

.39

87.82%

2

كبرية جداً

املراجعة

4.57

.40

91.32%

1

كبرية جداً

نقاط القوة وال�ضعف

4.26

.43

85.26%

5

كبرية جداً

الأثر

4.32

.48

86.32%

4

كبرية جداً

4.22

.47

84.49%

8

كبرية جداً

4.21

.56

84.21%

9

كبرية جداً

4.23

.53

84.56%

7

كبرية جداً

تكوين الر�ؤية

4.32

.49

86.46%

3

كبرية جداً

املجال

العوامل املعيقة
والعوامل امل�ساعدة
�أداة " هذا ما نقوم
به فعالً ،لكن
ب�إمكاننا �أن
م�صفوفة حتديد
الأولويات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

التخطيط ب�أ�سلوب
امل�سارب امل�ستقيمة

3.82

.59

76.40%

10

كبرية

اال�ستق�صاء الإيجابي

4.23

.57

84.62%

6

كبرية جداً

الدرجة الكلية
لال�ستبانة

4.27

.37

85.33%

كبرية جداً

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
 بلغ املتو�سط احل�سابي للمقيا�س ككل ( ، )4.27بوزن
ن�سبي ( ، )85.33%وبدرجة ممار�سة كبرية جداً ،وهذا يعني �أن
عينة الدرا�سة ترى �أن درجة توظيف مديري مدار�س وكالة الغوث
الدولية لأدوات التغيري الع�رش يف قطاع غزة من وجهة نظرهم جاءت
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بدرجة كبرية جداً وبن�سبة ت�أييد .85.33%
 املجاالت جميعها دالة �إح�صائي ًا ح�سب املحك املعتمد،
واملجاالت كانت بدرجة كبرية جداً ما عدا املجال التا�سع (�أداة
التخطيط ب�أ�سلوب امل�سارب امل�ستقيمة) فقد جاء بدرجة كبرية.
 ح�صل املجال الثاين (�أداة املراجعة) على املرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.57ومتو�سط ن�سبي ( ،)91.32%وبدرجة
ممار�سة كبرية جداً ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل وجود ر�ؤية وا�ضحة
من مديري املدار�س حول �آليات توظيفها مع املعلمني وامل�رشفني،
وتو�صيل فكرتها وخطوات ا�ستخدامها ب�سهولة للجميع� ،أما املجال
التا�سع (�أداة التخطيط ب�أ�سلوب امل�سارب امل�ستقيمة) فقد ح�صل
على املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.82ومتو�سط ن�سبي
( ، )76.40%وبدرجة ممار�سة كبرية ،ويعزو الباحثان ذلك
�إىل �ضعف تناول دليل �أدوات التغيري الع�رش هذه الأداة بال�رشح
والتف�صيل ،وحمدودية تبيان خطوات ا�ستخدامها ،ومدى الإفادة
منها ،فهي ال تخدم �إداري ًا ب�شكل مبا�رش يف الك�شف عن احتياجات
و�أولويات املدر�سة ،واال�ستغناء عنها بباقي الأدوات الأخرى.
◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة :مت اختبار
الفر�ضية الأوىل والتي تن�ص على« :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات تقديرات عينة
الدار�سة لدرجة توظيف مديري املدار�س بوكالة الغوث الدولية يف
املحافظة الو�سطى بقطاع غزة لأدوات التغيري الع�رش تعزى ملتغري
اجلن�س (ذكر� ،أنثى) ».
الختبار هذه الفر�ضية قام الباحثان با�ستخدام ()TEST T
لعينتني م�ستقلتني؛ وذلك للتعرف على داللة الفروق يف كل جمال
من جماالت اال�ستبانة ،وكذلك اال�ستبانة ككل.
جدول ()5
تحليل اختبار  TEST Tللمقارنة بين تقديرات أفراد العينة تعزي لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى) .

االنحراف قيمة
اجلن�س العدد املتو�سط
املعياري االختبار
املقيا�س
ككل

ذكر

30

4.27

.39

�أنثى

27

4.26

.35

.16

القيمة االحتمالية
sig
.87

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
�أن (قيمة  )sig>0.05وعليه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات عينة
الدار�سة لدرجة توظيف مديري املدار�س بوكالة الغوث الدولية يف
قطاع غزة لأدوات التغيري الع�رش تعزى ملتغري اجلن�س (ذكر� ،أنثى)
 ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن املديرين واملديرات تلقوا التدريب
نف�سه ،وخ�ضعوا لور�ش عمل ب�شكل جماعي ،والعمل بالتوجيهات
والتعليمات ال�صادرة عن وحدة اجلودة بوكالة الغوث نف�سها ،وتتفق
هذه النتيجة مع درا�سة �أبي ح�شي�ش وال�صاحلي ( ، )2018حيث �أكدت
�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية لتقديرات �أفراد العينة يعزى
ملتغري اجلن�س لدرجة الإفادة من برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل

الذي ي�شمل يف حمتواه �أدوات التغيري الع�رش ،وكذلك درا�سة �صيام
( )2017التي �أكدت �أنه ال توجد فروق داللة �إح�صائية لتقديرات
�أفراد العينة تعزى ملتغري اجلن�س حول التخطيط اال�سرتاتيجي
با�ستخدام �أدوات التغيري الع�رش.
اختبار الفر�ضية الثانية التي تن�ص على” :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات
عينة الدار�سة لدرجة توظيف مديري املدار�س بوكالة الغوث الدولية
يف قطاع غزة لأدوات التغيري الع�رش تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة
(�أقل من �5سنوات ،من � 5إىل � 10سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) ،
والختبار هذه الفر�ضية قام الباحثان با�ستخدام اختبار التباين
الأحادي ( )ANOVAوذلك للتعرف على داللة الفروق يف كل جمال
من جماالت اال�ستبانة ،وكذلك اال�ستبانة ككل.
جدول ()6
تحليل اختبار التباين األحادي ( )ANOVAللمقارنة بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير
سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات ،من  5إلى  10سنوات ،أكثر من  10سنوات)

املقيا�س
ككل

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات

م�ستوى
قيمة
جمموع درجة متو�سط
املربعات احلرية املربعات االختبار  Fالداللة
.232

2

.116

7.292

54

.135

.86

غري
دال

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
�أن (قيمة  ، )F >0.05وعليه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات عينة
الدار�سة لدرجة توظيف مديري املدار�س بوكالة الغوث الدولية يف
قطاع غزة لأدوات التغيري الع�رش تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة (�أقل
من �5سنوات ،من � 5إىل � 10سنوات� ،أكرث من � 10سنوات)  ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل �أن املديرين تلقوا التدريب على ا�ستخدام �أدوات
التغيري الع�رش� ،سواء �أكانوا مديرين جدد �أو من هم يف اخلدمة منذ
�سنوات ،لأن هذه الأدوات تندرج �ضمن برنامج القيادة من �أجل
امل�ستقبل ،والذي يتوجب على كل مدير �سواء �أكان جديداً �أو قدمي ًا
�أن ينجز هذا الربنامج ،وهذا ما �أكدته درا�سة مو�سى ( )2017ب�أنه
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية لدور برنامج القيادة من �أجل
امل�ستقبل يعزى ملتغري �سنوات اخلدمة لت�شابه ظروف التدريب،
ومواد التعلم اخلا�صة بالربنامج.
اختبار الفر�ضية الثالثة والتي تن�ص على” :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات
عينة الدار�سة لدرجة توظيف مديري املدار�س بوكالة الغوث الدولية
يف قطاع غزة لأدوات التغيري الع�رش تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
(بكالوريو�س ،درا�سات عليا) .
الختبار هذه الفر�ضية قام الباحثان با�ستخدام اختبار
لعينتني م�ستقلتني وذلك للتعرف على داللة الفروق يف كل جمال من
جماالت اال�ستبانة ،وكذلك اال�ستبانة ككل.
()T
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درجة توظيف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
بقطاع غزة ألدوات التغيير العشر

أ .سامي سعيد أبو حسب اهلل
أ.د .سليمان حسني املزين

جدول ()7
تحليل اختبار  Tللمقارنة بين تقديرات أفراد العينة لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس،
دراسات عليا) .

امل�ؤهل
العلمي
املقيا�س
ككل

االنحراف قيمة
العدد املتو�سط
املعياري االختبار

بكالوريو�س

40

4.33

.35

درا�سات عليا

17

4.12

.38

1.98

القيمة
االحتمالية
sig
.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
�أن (قيمة  )sig=0.05وعليه ف�إنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات عينة
الدار�سة لدرجة توظيف مديري املدار�س بوكالة الغوث الدولية يف
قطاع غزة لأدوات التغيري تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س،
درا�سات عليا)  ،ويعزو الباحثان ذلك �أن املديرين ،واملديرات قد
خ�ضعوا للتدريب نف�سه ،والظروف وامل�ؤثرات نف�سها ،وتلقيهم نف�س
املتابعة وامل�ساندة ،كذلك �إ�رشاف املدربني نف�سهم على عملية
التدريب ،وتتوافق هذه النتيجة مع درا�سة �صيام ( )2017التي
�أكدت �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية لتقديرات �أفراد العينة
يعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي حول توظيف �أدوات التغيري الع�رش
�ضمن برنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
�أبرز النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة:
�1 .1أظهرت الدار�سة �أن درجة توظيف مديري مدار�س وكالة
الغوث الدولية يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة لأدوات التغيري
الع�رش من وجهة نظرهم جاءت بدرجة كبرية جداً وبن�سبة ت�أييد
(. )85.33%
�2 .2أن �أعلى درجة لتوظيف مديري مدار�س وكالة الغوث
الدولية يف املحافظة الو�سطى بقطاع غزة لأدوات التغيري الع�رش
كانت لأداة املراجعة وكانت بدرجة كبرية جداً ،وبن�سبة ت�أييد
( ، )91.32%و�أقل درجة كانت لأداة التخطيط ب�أ�سلوب امل�سارب
امل�ستقيمة وكانت بدرجة كبرية ،وبن�سبة ت�أييد (. )76.40%
�3 .3أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدرجة توظيف
مديري املدار�س بوكالة الغوث الدولية يف قطاع غزة لأدوات التغيري
الع�رش تعزى ملتغريات (اجلن�س و�سنوات اخلدمة ،وامل�ؤهل العلمي) .

التوصيات:
1 .1عقد الدورات التدريبية الدورية وامل�ستمرة ،ملديري
املدار�س حول �آليات ا�ستخدام �أدوات التغيري ككل ،وعدم االقت�صار
على �أدوات حمددة ،و�إعداد �رشح مف�صل عن كل �أداة واملجاالت التي
ت�ستخدم فيها كل �أداة.
2 .2تعزيز ا�ستخدام الأدوات التي ح�صلت على �أعلى درجات
التوظيف ك�أدوات (املراجعة ،والع�صف الذهني ،وتكوين الر�ؤية) ،
وتقدمي �رشح مف�صل حول �آلية ا�ستخدام الأدوات و�أهميتها التي
ح�صلت على �أقل درجات التوظيف ك�أدوات (التخطيط ب�أ�سلوب
امل�سارب امل�ستقيمة ،وهذا ما نقوم به فع ًال لكن ب�إمكاننا �أن ،وحتديد
العوامل املعيقة والعوامل امل�ساعدة) .
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3 .3تكثيف الزيارات للمدار�س وخا�صة يف بداية العام
الدرا�سي ،من فرق وحدة اجلودة وكذلك من مديري املناطق
التعليمية ،وتقدمي الدعم الالزم للمدار�س.
4 .4تخ�صي�ص جزء من وقت امل�رشفني الرتبويني �أثناء
زياراتهم للمدار�س لالطالع على خطط مديري املدار�س ،ومدى
توظيفهم لأدوات التغيري الع�رش.
5 .5عمل بند يف تقرير زيارات فرق وحدة اجلودة لتقومي
املدار�س ي�شتمل على مدى توظيف مدير املدر�سة لأدوات التغيري
الع�رش ،ودرجة الإفادة منها.

املقرتحات:
تقدم الدرا�سة بع�ض املقرتحات مثل:
�1 .1إجراء درا�سة بعنوان " معوقات ا�ستخدام �أدوات التغيري
الع�رش لدى مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية و�سبل التغلب عليها".
�2 .2إجراء درا�سة بعنوان " �أثر ا�ستخدام �أدوات التغيري الع�رش
على حت�سني �أداء مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ".

املصادر واملراجع العربية:
 بعلو�شة ،حممد. )2017(.واقع املمار�سات الإدارية ملديري مدار�س وكالة
الغوث الدولية مبحافظات غزة يف �ضوء �إدارة التغيري و�سبل حت�سينه،
�أطروحة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،اجلامعة اال�سالمية ،غزة،
فل�سطني.
 �أبو ح�سنني ،حممد. )2015(.درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني لإدارة
التغيري وعالقتها مب�ستوى �أداء معلميهم يف املدار�س الإعدادية مبحافظات
غزة� ،أطروحة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،اجلامعة الإ�سالمية،
غزة ،فل�سطني.
 �أبوح�شي�ش ،ب�سام وال�صاحلي ،نبيل. )2018(.درجة الإفادة من برنامج
القيادة من �أجل امل�ستقبل يف حت�سني �أداء مديري مدار�س وكالة الغوث
الدولية مبحافظات غزة ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث
والدرا�سات الرتبوية والنف�سية.93 – 80 : )23( 8 ،
 حمود ،خ�ضري. )2010(.منظمة املعرفة ،عمان :دار �صفاء للن�رش والتوزيع.
 خطاب� ،إبراهيم. )2018(.م�ستوى توظيف مديري املدار�س الأ�سا�سية
يف وكالة الغوث الدولية يف الأردن لربنامج القيادة من �أجل امل�ستقبل
وعالقته مب�ستوى التنمية املهنية للمعلمني من وجهة نظرهم ،ر�سالة
ماج�ستري ،كلية الرتبية ،جامعة ال�رشق الو�سط ،عمان ،الأردن.
 دروي�ش ،حممود. )2018(.مناهج البحث يف العلوم الإن�سانية ،القاهرة:
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