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 موافقة املشرفني 
 بعد اإلطالع على رسالة املاجستري اليت أعدهتا الطالبة:
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 إقرار الطالبة
 

 أان املوقعة أدانه، وبياانيت كاآليت: 
 االسم: زينب حممد حممد الفقي 

 04007751رقم التسجيل: 
دراسة احلالة يف )العنوان: الدور القيادي ملدراء املدارس الليبية يف توفري متطلبات التغيري 

 كواالملبور(-املدرسة الليبية كواالملبور ومدرسة داماي مباليزاي 
 

أقر أبن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يف اإلدارة 
لعليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، اإلسالمية كلية الدراسات ا

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو من أتليف اآلخر. وإذا ادعى أحد 
استقباال أهنا من أتليفه وتبني أهنا فعاًل ليست من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، 

على كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 هذا وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك.   
 

                                                                    
 الطالبة املقرة:                                                                   

 زينب حممد حممد الفقي
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 استهالل
 

 قال هللا تعاىل:
ََبِن "   1"فَِبَأيِ  آالء رَبِ ُكَما ُتَكذِ 

 صدق هللا العظيم
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 إهداء
 

األعلى ومبعث إهلامي، إىل من علمين كيف تكون احلياة وكيف حنافظ عليها  مثلي إىل

 العطوف إىل أبــــــــي...                                             بكرامة وكربايء وحنياها

إىل من تعجز أجبدايت الكون أن تصوغ هلا ما يليق حبقها، إىل فرحة العمر وملحمة 

 احلب والعطف والتفان...                                           إىل أمـــــــــــي احلنونة

إىل احلب الذي ال حيتمل املزامحة، إىل رفيق دريب وعمري، رمز الوفاء واإلخالص، 

 صاحب العزمية، الذي ذّلل الصعاب أمامي ومنحين دعماً وتعزيزاً منقطع النظري...              

 إىل زوجـــي احلبيب                                                                     

فلذات كبدي الذين حتملوا انشغايل عنهم وشاطروين الصرب والعناء، إىل من هبم إىل 

 يكون العمر أحلى، وحلظات الزمان أغلى وأمثن "آالء، إيلني، تسنيم"     

 بناتــــــــــــــــــــي                                                                           

، أقران أفراحي وأحزاين، إىل من شاركوين حلو احلياة وتعاقب سنني عمري، إىل ورود داري

 إىل إخويت األعزاء            إىل من أستمد منهم القدرة على العطاء...              

  إىل كل من له حق علي، أهدي هذا اجلهد العلمي املتواضع

 الباحثة                                                                           
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 مستخلص البحث

م، عنوان البحث: الدور القيادي ملدراء املدارس الليبية 0700زينب حممد حممد الفقي، 
داماي مباليزاي  احلالة يف املدرسة الليبية كواالملبور ومدرسةيف توفري متطلبات التغيري )دراسة 

مية الدراسات العليا قسم اإلدارة الرتبوية اإلسال ماجستري مقدمة لكلية رسالة، كواالملبور(-
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف األول: الدكتور منري–

 العابدين، املشرف الثاين: نور أسناوي.

 –اليزاي معرفة أنواع التغيري والعوامل املؤثرة للتغيري ابملدارس الليبية يف مهدفت الدراسة إىل 
ومعرفة  كواالملبور، وإىل معرفة االسرتاتيجيات اليت تقوم هبا املدارس الليبية يف ماليزاي للتغيري،

املتطلبات األساسية الواجب توفرها لنجاح عملية التغيري للمدارس الليبية يف ماليزاي، وإىل 
 بية مباليزاي يفي، ومعرفة املعوقات اليت تواجه املدارس اللالتغيري معرفة دور القيادة يف إدارة

 التغيري.

 ملقابلة، : اهي ساسية جلمع املعلوماتاألطرق والفي الكيومنهج هذا البحث هو املنهج 
  ةملدرساب املعلمني واملعلماتجمموعة من  شتمل الدراسة علىوت .واملالحظة، ودراسة الواثئق

  .يف العاصمة املاليزية كواالملبور كواالملبور ومدرسة دامايالليبية  

 التغيريهو االملبور كو –أنواع التغيري ابملدارس الليبية مباليزاي من أظهرت نتائج البحث أن 
االهتمام مبختلف و  واختيار أفضل املعلمني يف التعليم من الطريقة التقليدية إىل الطرق احلديثة

كواالملبور –يزاي العوامل املؤثرة يف التغيري ابملدارس الليبية مبالومن األنشطة الرتبوية والرايضية، 
د من املدارس وجود منافسني جد، و تغيري عناصر العملية التعليمية بشكل دائم ومفاجئهي 

اختيار املعلمني ي هاالسرتاتيجيات اليت تقوم هبا املدارس الليبية مباليزاي للتغيري أما األخرى، 
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ديثة للرفع من  استخدام طرق التعليم احل، و لتسهيالت املطلوبة للطلبةتوفري ا، و املتميزين
 اليزاياملتطلبات األساسية الواجب توفرها لنجاح عملية التغيري مبو ، كفاءة التعليم ابملدرسة

وجود املدير الرتبوي الذي ميتلك الرؤية التنافسية الالزمة إلدارة املدرسة، ووجود املعلم هي 
الدور القيادي و  ،وجود كوادر جيدة بقيادة إدارية حمرتفة، و ى البذل والعطاءالرتبوي القادر عل

سهيالت الرفع من كفاءة املعلمني وأتهيلهم، و توفري التهو  ملدراء املدارس الليبية مباليزاي
املدارس الليبية  املعوقات اليت تواجهأما ، تطوير وسائل التعليم وحتقيق التنافس ، وللمدرسة
 ارجية ليستانشغال املدرسة أبمور خ، و مشكلة املعروض من املعلمنيهي  التغيري مباليزاي يف

 .من مهامها، وعدم وجود هيكل إداري مستقر

 ، إلغاء اللوائح القدمية اليت تتعارض مع التحديث املطلوبوتوصيات الدراسة: العمل على 
وإدخال لوائح وأنظمة جديدة تتماشى مع متطلبات التغيري. وكذلك رفع مستوى أتهيل 

تطوير  مع العمل علىمديري املدارس من أجل تعزيز قدرهتم على إدارة التغيري بنجاح. 
أساليب التدريب السائدة يف إدارات املدارس بشكل يساعد العاملني على إتقان مهارات 

 امج التدريبية الالزمة لتطوير أداء مديري املدارس يف ضوءالتغيري، وكذلك تصميم الرب 
 متطلبات التغيري. 
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Ringkasan Pembahasan 

Zenib Mohamed M Alfegeh, 2017, Judul pembahasan : Peran 
kepemimpinan  bagi para kepala sekolah di Lipia dalam menyediakan 
tuntutan perubahan ( studi kasus di sekolah Lipia, Kuala Lumpur dan 
sekolah Damay di Kuala lumpur, Malaysia) Tesis magister yang diajukan 
untuk  akademi sekolah tinggi jurusan Administrasi Pendidikan Islam 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 
1: Dr. Munir al ‘Abidin, Pembimbing 2: Nur Asnawi. 

Pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam 
perubahan dan faktor yang mempengaruhi perubahan sekolah di Lipia, 
Kuala Lumpur Malaysia, dan mengetahui strategi yang diterapkan di 
berbagai sekolah Lipia utnuk perubahan, dan untuk mengetahui tuntutan 
pokok yang wajib disediakan untuk mensukseskan proses perubahan di 
berbagai sekolah di Lipia Malaysia, dan untuk mengetahui peran 
kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Dan untuk mengetahui 
hambatan yang dihadapi berbagai sekolah di lipia Malaysia dalam  
perubahan. 

 Metode kajian ini adalah metode kualitatif dan langkah-langkah 
dasar untuk mengumpulkan informasi, yaitu wawancara, pengamatan  
dan studi dokumentasi. Pembelajaran ini mencakup sekumpulan guru 
laki-laki dan perempuan di sekolah Lipia Kuala Lumpur dan sekolah 
Damay di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. 

 Hasil kajian ini menunjukkan bahwasannya dari macam-macam 
perubahan di sekolah Lipia, Kuala Lumpur adalah perubahan dalam 
pengajaran dengan metode tradisional ke arah modern dan memilih guru 
terbaik dan memperhatikan perbedaan kegiatan pendidikan dan 
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keolahragaan, dan dari faktor yang berpengaruh di sekolah Libia, Kuala 
Lumpur, Malaysia yaitu perubahan unsur proses pembelajaran dengan 
bentuk yang permanen dan tiba-tiba, dan adanya para kompetitor baru 
dari beberapa sekolah lain. Adapun strategi yang diterapkan di berbagai 
sekolah Lipia utnuk perubahan adalah memilih guru yang berkompeten, 
dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan siswa, menggunakan metode 
pembelajaran modern untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran di 
sekolah, persyaratan dasar yang wajib disediakan sekolah untuk 
mensukseskan proses pembelajaran di Malaysia, yaitu dengan adanya 
kepala pendidikan yang memiliki visi kompetitif yang diperlukan untuk 
manajemen sekolah, adanya guru pendidik yang mampu memberi dan 
mendedikasi. Dan adanya kader-kader baru yang bagus dengan 
profesionalitas memimpin manajemen, dan Peran kepemimpinan  bagi 
para kepala sekolah Lipia dalam meningkatkan kompetensi pendidik  dan 
kesiapan mereka, meyediakan fasilitas untuk sekolah dan pengembangan 
media pembelajaran dan merealisasikan kompetensi tersebut, adapaun 
hambatan yang dihadapai beberapa sekolah di Lipia, Malaysia dalam 
perubahan adalah permasalahan yang tampak dari guru, kesibukan 
sekolah dengan urusan-urusan eksternal yang bukan termasuk 
kepentingannya, dan tidak adanya bentuk manajemen yang tetap. 
Rekomendasi pembelajaran: usaha pembatalan konsorsium klasik yang 
berlawanan dengan tuntutan modern, dan pemasukan konsorsium dan 
aturan-aturan baru yang sejalan dengan tuntutan perubahan. Begitu juga 
peningkatan persiapan para kepala sekolah dari segi penguatan kapasitas 
mereka dalam manajemen perubahan dengan baik. Bersama usaha untuk 
mengembangkan pola-pola latihan yang menyenangkan dalam 
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manajemen berbagai sekolah dengan membantu guru untuk menekuni 
keterampilan perubahan, juga rancangan acara pelatihan yang diperlukan 
untuk mengembangkan implementasi para kepala sekolah dalam tuntutan 
perubahan. 
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Abstract 

Zenib Mohamed M Alfegeh, 2017, Title: The Role of Leadership 
for Headmasters in Lipia to Accomplish the Requirements for Change 
(A Case Study of Lipia and Damay Schools in Kuala Lumpur, Malaysia). 
This thesis is presented for the Master Degree of Administrastion of 
Islamic Education in Malik Ibrahim Islamic State University of Malang. 
Supervisor 1: Dr. Munir al ‘Abidin, Supervisor 2: Nur Asnawi. 

This study aims to investigate the categories of change and its 
factors in Lipia schools of Kuala Lumpur, Malaysia. Furthermore, the 
objectives of the study are to recognize the strategies used and the basic 
requirements to fulfill aiming to succeed the change process of Lipia 
schools in Malaysia. The role of leadership in change management and 
obstacles overcome by Lipia schools in Malaysia are examined in this 
study as well. 

 Qualitative approach has been employed to collect the data. They 
were obtained by doing interview, observation and documentation 
study. This research focused on both group of male and female teachers 
in Lipia and Damay schools, Kuala Lumpur, Malaysia. 

The findings of the study show that change experienced by schools 
in Lipia are mostly found in the form of transforming traditional teaching 
method into the modern one, occupying high-qualified teachers, and 
more concerning to the distinction between academic and non-academic 
activities. Other factors affecting on Lipia schools are the existence of 
particular unsure in the teaching process which are permanent, 
happening all at once and the appearance of new competitors from other 
schools. Strategies for change used in Lipia schools are selecting high-
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competence teachers, providing adequate facilities for students and 
implementing modern teaching method to enhance the teaching 
competence at schools. Basic requirements to succeed teaching process 
in Malaysia are also accomplished by involving the role of headmaster and 
dedicated teachers for the school management. Professionalism and 
leadership skills are significant for the headmasters of Lipia schools to 
improve the teachers’ competence and their preparedness, to provide 
adequate schools facility, to develop teaching media and to objectify the 
competence. On the other hand, there are some problems overcome by 
Lipia schools in Malaysia during the change process, ranging from the 
teachers’ unnecessary external business to the indeterminate 
management. Therefore, the recommended teaching system to solve the 
problem is by declining classic consortium opposed to the modern needs 
for change and integrating the consortium and new regulations that 
support the change itself. The headmasters’ preparedness also should be 
improved to strengthen their capacity in change management. 
Moreover, developing creative yet attractive management practice and 
workshop from various schools could help teachers and headmasters to 
develop the design and pursue the requirements for change. 
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 شكر وتقدير

  "قال تعاىل".... َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيَك َعِظيًما 

 001اآلية -سورة النساء 

احلمد هلل الذي أعانين على إمتام هذا العمل املتواضع وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة 

 للعاملني سيدان ومعلمنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم.

يسعدين ويشرفين أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل أساتذيت األفاضل الدكتور/ منري 

قدماه يل من نصح وتوجيه طوال فرتة هذه العابدين، والدكتور/ نور أسناوي لكل ما 

 الدراسة وحيث كان لتوجيهاهتما ابلغ األثر، ممّا أعطى هذه األطروحة البعد املأمول.

ويسرين كذلك أن أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل األساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة لتفضلهم 

 بقبول مناقشة هذه الرسالة.

كواالملبور –قدموا يل املساعدة يف املدارس الليبية مباليزاي وأغتنم الفرصة ألشكر مجيع الذين 

 ملا قدموه من مسامهة فاعلة يف مجع البياانت اخلاصة هبذه الدراسة.

 احلياة...هذه سندي يف  همن يوزوجـــــــــــــي اللذ يّ دوالكما وأشكر بصفة خاصة 

 الباحثة
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 اإلطار العام :الفصل األول

 

  خلفية البحث .أ

يف ظل املتغريات املتسارعة يف العامل على كل األصعدة واجملاالت، وظهور ظاهرة        

العوملة وتدخالهتا يف كل اجلوانب، كان لزاماً على القيادات اإلدارية أن تواكب هذه التغريات 

 وتستعد للتغيري. فالقيادات الفعالة هي اليت تعمل للوصول إىل ما يرجتيه أفراد منظمتها من

أهداف من خالل السياسات واالسرتاتيجيات ومهارات التعامل مع التغريات وحماكاة البيئة 

 يطة.احمل

ال شك إن قضية التغيري قد أصبحت من القضااي األساسية يف عامل اليوم، عامل        

مبا أننا  .التطورات السريعة، عامل ال تتوقف مسريته، ويتأخر من ال يعد العدة يف خضمه

إداراتنا ومنظماتنا وعلى رأسهم مؤسساتنا التعليمية والرتبوية هي جزء من هذه املسرية فالبد 

من التأثر واالستجابة هلذه التغيريات ولكن مبا يتفق مع خصوصياتنا الثقافية والعقائدية، 

 2.عيشنحىت نستطيع احملافظة على ذاتيتنا، وحىت ال نتأخر عن ركب التقدم والعامل الذي 

وله والرتبوية هي يف األصل نظام اجتماعي تنموي، يتأثر مبا ح واملؤسسات التعليمية       

من العامل وخصوصا طبيعة الكائن البشري، فهي تتطور وتتقدم وتواجه التحدايت 
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والصعوابت، وتسعى للتكيف مع املتغريات. هذا التكيف ال يتسىن إال عندما تكون مسة 

 طبيعية يف ثقافة املؤسسة.التغيري ظاهرة 

وحيث أن عملية التغيري هي عملية معقدة، وغري سهلة، بل إهنا تكون يف غاية        

الصعوبة حني يتم تطبيقها يف املنظمات الرتبوية خلصوصية جمتمعها، ولكوهنا تتعامل مع 

اليت ال  هالعنصر اإلنساين الذي قد يـرى يف التغيري مهددًا الستقراره، ومقوضًا لصالحيات

يريد ألحد أن ينتزعها منه، حىت لوكان ذلك األمـر يف مصلحته، أو يف مصلحة املنظمة 

 3.إليههبا، أو حىت يف مصلحة اجملتمع الذي ينتمي  اليت يعمل

ويؤكد القحطاين أنه إذا كان العامل املشرتك فـي املتغيـرات العاملية املستقبلية هو        

 جيب االتفاق عليه جتاه هذه املتغريات هو دور القيادة يف إدارةالتغيري، فإن األمر الذي 

التغيري، فاملنظمات حباجة إىل إدارة جديدة قادرة على القيادة واإلبداع واالبتكار والتجديد 

 4 .والتعامل مع املتغريات بشكل أكثر كفاءة

وير واسعة طوالتغيري ال يكون من أجل التغيري نفسه، فالتغيري جزء من عملية ت       

 ومستمرة الغرض منها مواكبة التغريات احلادثة يف البيئات احمليطة.

                                                           
 تركي بن كدمييس العتييب، قيادة التغيري يف اجلامعات السعودية أمنوذج مقرتح لدور رئيس القسم األكادميي كقائد للتغيري، ندوة القيادة   3

    0م. ص0770ومسئولية اخلدمة أمارة املنطقة الشرقية، جامعة الطائف، السعودية، 
 .000م. ص 0770ذج القيـادة العاملي "، مكتبة العبيكان، الرايض، سامل القحطاين، القيادة اإلدارية " التحول حنو منـو  4
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ومن هنا يتضح لنا انه البد من اجلدية واإلرادة والنّية الصادقة واالستعداد للتغيري مع        

 القيادات املتوازنة.

عقد وال كما أن األحداث املتالحقة اليت شهدها العقد األخري من القرن العشرين       

األول من القرن الواحد والعشرين أحدثت تغريات كثرية يف النظم االقتصادية واالجتماعية 

تلفة والثقافية، تركت بصماهتا قسراً أو اختيارا على كثري من النظم التعليمية يف اجملتمعات املخ

ن التحدايت موجعلت التغري ضرورة لالرتقاء ابلتعليم حنو اجلودة النوعية والتميز يف األداء و 

 .5اليت تواجه مؤسسات التعليم يف العامل العريب

ومبا أن تقدم اجملتمع وتطوره مرهون بنجاح املنظومة التعليمية فيه فقد أصبح ينظر        

إىل املدرسة مبفهومها املعاصر على أهنا عملية تغيري ابعتبارها عاماًل أساسيًا يف إحداث 

ة امللقاة يف ضوء هذه التحدايت والتغريات تزداد املسؤوليالتغيري يف شىت جماالت احلياة، و 

على القيادات يف املنظمات التعليمية ابعتبارها املسئولة عن إحداث التغيري، وذلك بسبب 

ما تتطلبه هذه املرحلة من تغيري سريع يشمل مجيع أعمال املنظمة ملواكبة التغريات والتطورات 

رسة قد ال شك يف أن النظرة احلديثة إىل مدير املدو  يل.السريعة اليت يتميز هبا عصران احلا

 تغريت عما كانت عليه يف املاضي، فالنظرة احلديثة تؤكد دوره كقائد تربوي يشرف على 

                                                           
 شرف إبراهيم هادي، إدارة تغيري مؤسسات التعليم العايل حنو جودة النوعية ومتيز األداء، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، 5

  .051م. ص 0701، احتاد اجلامعات العربية، مصر، 00العدد 



4 

 

 .مؤسسة تربوية، مهمتها إعداد النشء وتربية األجيال

من هنا و والقائد داعية للتغري، ومطلوب منه أن حيدث تغيريات يف البناء والتنظيم.        

 .ميكن أن ينظر إليه على أنه عامل تغيري لألوضاع الراهنة يف عمله

وال شك أن جناح املؤسسة الرتبوية وخاصة املدرسة ال يتوقف فقط علـى وضـوح        

الرؤية ابلنسبة لفلسفة التعليم وأهدافه، أو على تطوير مناهجه وأسـاليبه، وتـوفري أفـضل 

مبان وجتهيزات وموارد مالية، أو على حـسن إعـداد وتـدريب اإلمكانيات املادية له من 

معلميه وإمنا يتوقف أيضًا على توفري قيادات واعية إلدارته، قادرة على التخطيط الـسليم، 

والتنفيذ الدقيق خلطط التعليم. ومما ال شك فيه أن الدقة يف اختيار القيـادات الرتبويـة يعـد 

  6التطـوير.و نه ميثل شرطاً أساسياً لنجاح أي جهد لإلصالح مفتاحا لإلصالح الرتبوي، بل ا

ملا أكدته الدراسات واجلهود السابقة من أمهية وفعالية النمط القيادي يف العملية  نظراً        

ة كمعلمة ومن خالل عمل الباحث ،التعليمية ودوره األساسي يف تطوير املؤسسة الرتبوية

قتها هبم وما إلدارة التغيري من أمهية قوية يف مدارسنا ومن مالحظتها ملدراء املدارس وعال

ل وألمهية التطوير يف العمل الرتبوي يف ليبيا ما يستلزم وجود القائد املبدع القادر على حتوي

 إدارته التقليدية إىل إدارة تغيري تتوافق ومتطلبات العصر.

                                                           

ف عبد املعطي. أسلوب القيـادة التحويليـة لتحـسني أداء مدير املدرسة يف مصر، اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة مصطفى، يوس 6 
 .570م، ص0775واإلدارة    التعليميـة، العدد السابع، السنة اخلامسة، 
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ات يف األوضاع م استقرار وثب من تغيريات سريعة وعدلييبونظرًا ملا يعانيه شعبنا ال       

السياسية اليت تنعكس بـدورها علـى الوضع التعليمي. فقد رأت الباحثة إجراء الدراسة 

لالستفادة من هـذا الـنمط القيـادي فـي مدارسنا واالرتقاء هبا للمستوى األفضل حيث أن 

 .أفضل وضعهذا النمط يركز علـى مواكبـة التطـوير والتجديد لالرتقاء ابملؤسسة إىل 

من جهة أخرى فإنه استنادًا لتقارير جلان متابعة املدارس الليبية يف اخلارج الذي        

يصدر سنوايً، والذي جاء تصديقا ملا تراه الباحثة ابعتبارها طالبًة مبتعثًة وولية أمر، واليت 

كون املدارس تتنص مجيعها على ضرورة التطوير ومواكبة املعايري العاملية يف التدريس حىت 

من هنا برزت احلاجة امللحة إلدارة   .7الليبية منافساً قوي للمدارس العاملية يف تلك الدول

لليبية يف ماليزاي رس ااالتغيري كمطلب ضروري لرفع مستوى أداء املدارس الليبية عموماً، واملد

مسؤولية  اعلى وجه اخلصوص. وصار األمل يف إجناح إدارة التغيري والوصول للمأمول منه

 القيادات اإلدارية يف املدارس من خالل توفري متطلبات تطبيق إدارة التغيري. 

عليه فإن مشكلة البحث تتمحور حول دراسة دور القيادات اإلدارية يف توفري        

 متطلبات تطبيق إدارة التغيري.
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 أمهية البحث .د

للبحث أمهيته املوضوعية يف كونه يتناول مفهومني من مفاهيم اإلدارة احلديثة، ومها        

فلقد أصبح جناح املنظمات عمومًا واملؤسسات التعليمية على وجه  وإدارة التغيري القيادة

 وممارسة ابستيعاب مرهون وصار جناح القيادة اخلصوص مرتكزًا على القيادة الواعية.

إبدارة التغيري، وجناح إدارة التغيري مرهوانً بتوفري متطلبات  املرتبطة سرتاتيجياتواال املفاهيم

ملدراء  القيادية األدوار حتديد أمهية معه تتأكد الذي تطبيقها من قبل القيادات، األمر

يساعدهم على حتديد متطلبات التغيري وفق لرؤية املعلمني يف تلك  واضحاً  املدارس حتديداً 

  .املدارس

ة هي التعليمي تومن جانب أخر فإن للبحث أمهيته للمجتمع من كون أن اإلدارا       

أساس املخرجات البشرية واملهنية ألي جمتمع، انهيك عن الدور األهم يف تربية النشء 

لذا فإن االهتمام البحثي مبثل هذه املؤسسات احليوية وتطويرها ومعاجلة أوجه  وأخالقياته.

منها حمط اهتمام يف السياسات التنموية بل ركيزة من ركائز التنمية،  القصور فيها، جيعل

 وهو املرجو من هذا البحث. 

أما من الناحية العملية، فإن املبتغى والغاية من هذا البحث أن يكون مرجعاً ودليالً        

 تاسرتشادي حيوي بني نتائجه وتوصياته حمددات ألهم متطلبات تطبيق التغيري يف اإلدارا

 املدرسية، وكذلك أن يكون منبهاً للضرورة امللحة ملواكبة التغريات ومراعاة متطلبات النجاح.
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وال شك فإن جناح البحث يف الوصول إىل نتائج عملية وعلمية ووفق املناهج العلمية        

كادميية يف هذا ات البحوث األفإثرًا للمكتبات العلمية ولتصني للبحوث األكادميية سيعدّ 

 قل.احل

 حدود البحث  .ه

  ملديري  القيادية األدوار على التعرف يقتصر البحث يف موضوعه على :املوضوعي احلد .0

ت والرتكيز على أثر القيادا ،مدى واقع ممارستهم للقيادة يف إدارة املدرسة من املدارس

 املدرسية يف توفري متطلبات تطبيق إدارة التغيري.

   العاصمة يفاملعلمني ابملدرسة الليبية كواالملبور ومدرسة داماي  على دراسة :املكاين احلد .0

 املاليزية كواالملبور. 

 -0701 العام من األول الدراسي الفصل سيتم تطبيق الدراسة خالل: الزماين احلد .1

0700. 
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 الدراسات السابقة  .و

 الدراسات العربية  .0

 إلدارات املناطق القيادية للوظائف تقوميية دراسة :بعنوان (0995) الدعيج دراسة  

 8الكويت. دولة يف التعليمية

 التعليمية اخلمس املناطق إلدارات القيادية الوظائف قياس إىل الدراسة هذه هتدف       

 املرسومة حتقيق األهداف يف دورها وعلى هلا، الرتبوية القيادة على تركيزاً  الكويت، دولة يف

 مدى ملعرفة يف الكويت إنشائها منذ التعليمية املناطق جتربة تقييم إىل هتدف كما .هلا

 .املنشودة األهداف حتقيق يف إخفاقها أو جناحها

 موجهاً  15 من الدراسة عينة وتكونت الوصفي، املنهج الدراسة استخدمت وقد       

 الثالث الدراسية يف املراحل اخلمس، التعليمية املناطق ميثلون ومديرة، مدير 107و وموجهة

 .الدراسة بياانت جلمع كأداة والثانوية(، واستخدمت االستبانة واملتوسطة، )االبتدائية،

 :التايل عن الدراسة نتائج أسفرت وقد       

  اليت تساعدها اإلجيابية اإلدارية اجلوانب من العديد التعليمية املناطق إدارات يف توجد -0

                                                           

اجمللة الرتبوية، اجمللد التاسع العدد  .راسة تقوميية للوظائف القيادية إلدارات املناطق التعليمية يف دولة الكويتد العزيز الدعيج:عبد  8 
 .م(70/70/0005) .الكويت.11/0005
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 الرتبوية، األهداف حيققوا كي العاملني األفراد حث :أمهها من القيادية، وظائفها أداء على

 .نظرهم وجهات وتفهم العاملني األفراد أعمال لآلخرين وتقييم العمل وتسهيل ودعم توجيه

  مستوى أدائها تدين يف تتمثل التعليمية، املناطق إبدارات السلبية اجلوانب بعض توجد -0

 اختاذ على املالئمة، القدرة القيادية األساليب الوظائف، متمثلة يف: استخدام لبعض

 .للعاملني التدريب برامج املناسبة وتوفري القرارات

  ( بعنوان: السلوك القيادي ملديري التعليم يف اململكة  0501دراسة املالكي )ه 

 9العربية السعودية.

وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على األساليب القيادية، واالتصالية، واإلجراءات        

د استخدمت لكة العربية السعودية. وقمالسلوكية الختاذ القرارات لدى مديري التعليم يف امل

الدراسة املنهج الوصفي، واعتمدت على االستبانة كأداة جلمع البياانت، وتكونت عينة 

 .الدراسة من مديري التعليم ومساعديهم

 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية       

 م يتبعون أساليب قيادية واضحة تتمثل يف حرصهم على متابعة أن مديري التعلي -0

 احتياجات إداراهتم، ومعاجلة جوانب القصور فيها، واالهتمام ابلتعزيز، والتأكيد على 

                                                           

جامعة أم القرى،  -اجستريمأطروحة لسلوك القيادي ملديري التعليم يف اململكة العربية السعودية. حسين بن بلقاسم بن علي املالكي:  9 
 هـ.0509كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، 
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العمل بروح الفريق، والعمل على دعم خربات العاملني، والدعوة للتجديد واالبتكار، 

ق االتصال  املعلومات الصحيحة عن طريوالتخفيف من املركزية. وأهنم حيرصون على توفري

بنظرائهم اآلخرين يف االجتماعات الرمسية، واستخدام أساليب االتصال ابجتاهاته 

اهتم املختلفة. وأهنم يتبعون اإلجراءات اليت جتعل قراراهتم قابلة للتنفيذ، ويستفيدون من خرب 

 .رةالسابقة لتحقيق أتثري القرارات، وخيضعون بعض القرارات للمشاو 

 كانت حماوالت مديري التعليم يف جمال حتقيق رضا العاملني معهم جتاه القرارات منخفضة  -0

 نسبياً.

 ( بعنوان: األدوار القيادية ملديري الرتبية والتعليم يف ضوء 1779دراسة السبيعي ) 

 .10متطلبات إدارة التغيري

طلبات والتعليم يف ضوء متهدفت إىل حتديد درجة أمهية األدوار القيادية ملديري        

 ل دزن فعل هذه املمارسات أو حتد منها.إدارة التغيري ومعرفة أهم املعوقات اليت حتوّ 

مدير  077اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لعينة تكونت من        

ت يف ومساعد مدير للرتبية والتعليم حول اململكة العربية السعودية، وبتحليل االستباان

( توصل الباحث جملموعة من النتائج تركزت يف أن من أهم SPSSاحلزمة اإلحصائية )

                                                           

 يف التغيري. رسالة الدكتوراه إدارة متطلبات ضوء والتعليم يف الرتبية ملديري القيادية حبيرت السبيعي. األدوار بن هللا عبد بن عبيد 10 
 ه. 0517والتخطيط.  الرتبوية اإلدارة
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املمارسات القيادية حسب أراء العينة هو حتفيز العاملني، ومن مث القيادة التشاركية، وتليها 

 تطوير الرؤية املشرتكة، ومن مث اسرتاتيجيات التطوير، والبنية التنظيمية، وأييت أخريًا بناء

 لثقافة التنظيمية.ا

التغيري  باتمتطلومن أبرز املعوقات اليت حتد من أمهية املمارسات القيادية يف ضوء        

هو القصور يف الدعم الالزم وكذلك مجود اللوائح والقوانني واألنظمة القدمية. لذلك أوصت 

أساليب التدريب  رالدراسة بضرورة زايدة الدعم حنو التغيري ومراجعة القوانني واألنظمة وتطوي

 لدعم التغيري.

 مبكة الرتبية كليات يف التغيري إدارة ممارسة واقع :بعنوان (1700) اللحياين دراسة  

 وجهة من (القرى أم جبامعة امللحقة البنات كليات هيكلة ضوء إعادة يف املكرمة

 11) .التدريسهيئة  وأعضاء األقسام ورئيسات العميدات نظر

 مبكة الرتبية كليات يف التغيري إدارة ممارسة واقع على التعرف إىل الدراسة هدفت       

 نظر وجهة من (القرى أم جبامعة امللحقة البنات كليات إعادة هيكلة ضوء يف املكرمة

 ذات الفروق درجة على ، والتعرف) التدريس هيئة وأعضاء األقسام ورئيسات العميدات

 يف ممارسة التدريس هيئة وأعضاء األقسام ورئيسات العميدات أراء بني اإلحصائية الداللة

                                                           

أماين سرحان اللحياين. واقع ممارسة إدارة التغيري يف كليات الرتبية مبكة املكرمة يف ضوء إعادة هيكلة كليات البنات امللحقة جبامعة  11 
أم القرى. من وجهة نظر العميدات ورئيسات األقسام وأعضاء هيئة التدريس. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب والعلوم 

 م.0700.أم القرى، مكة املكرمة، السعوديةاإلدارية، جامعة 
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 العلمية، الدرجة (متغريات وفق التغيري إدارة جناح وعوامل التغيري، ومعوقات التغيري، إدارة

 عينة وبلغت املعلومات، جلمع كأداة استبياان الباحثة . وصممت) اخلربة، التخصص

 مبكة الرتبية بكليات ريستد هيئة أقسام وعضوات ورئيسات عميدات من 44 الدراسة

 ميارسن كليات الرتبية يف األقسام رئيسات ن إ :يلي ما الدراسة نتائج أبرز ومن .املكرمة

 عينة أراء أفراد بني إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم .عالية بدرجة التغيري إدارة

 إحصائية داللة ذات فروق وجود ،) التخصص العلمية، الدرجة (الدراسة وفق متغريات

 .فأكثر سنوات اخلمس فئة لصاحل سنوات اخلربة متغري أراء أفراد العينة وفق بني

 ( رسالة ماجستري بعنوان: أتثري القيادة اإلدارية على أداء 1704دراسة عمار ،) 

 12االقتصادية. املؤسسةالعاملني يف 

وى أداء على مستتناولت هذه الدراسة إشكالية املدى التأثريي للقيادات اإلدارية        

العاملني، وهدفت إىل معرفة القيادة اإلدارية ومفاهيمها وحتديد أهم املهارات القيادية خللق 

أتثري إجيايب على أداء العاملني، كما هدفت إىل حتديد أهم حمددات رفع األداء اليت جيب 

 15على القياديني استخدامها، وابعتماد املنهج الوصفي التحليلي لعينة تكونت من 

 موظف بشركة سونلغاز اجلزائرية توصلت إىل النتائج األتية:

                                                           

 التوزيع ابألغواط مديرية-كريد عمار: أتثري القيادة اإلدارية على أداء العاملني يف املؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة سونلغاز  12 
 م.0704رسالة ماجستري ختصص إدارة األعمال.  –
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 أن منط القيادة الدميقراطي يؤثر طردايً على مستوى األداء الوظيفي. -0

 هناك عالقة طردية بني بناء فرق العمل ومستوى األداء الوظيفي.  -0

 هناك عالقة طردية بني التحفيز ومستوى األداء الوظيفي. -1

جمموعة من التوصيات اليت تفيد بضرورة العمل على احملافظة على وقدم الباحث        

النمط الدميقراطي يف إدارة املوظفني، والعمل على خلق التكامل بني أنظمة احلوافز املادية 

 واملعنوية من إحداث تغيريات إجيابية يف مستوى األداء.

 ( رسالة ماجستري بعنوان:1701دراسة شقورة ،)َبإلبداع وعالقتها التغيري إدارة م  

 13.املعلمني نظر وجهة من غزة حمافظات يف الثانوية املدارس مديري لدى اإلداري

وكذلك التعرف  التغيري ةإدار  أساليب ممارسة درجة على فالتعر هتدف الدراسة إىل        

 زةغ فظاتحما يف الثانوية ساملدار ي مدير  على مستوى توفر مهارات اإلبداع اإلداري لدى

 .املعلمني رظن وجهة من

توصلت و  كونه املالئم هلذه الدراسة.اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي  كما        

 :الدراسة إىل النتائج التالية

                                                           

 نظر وجهة من غزة حمافظات يف الثانوية ابإلبداع اإلداري لدى مديري املدارسأمحد شقورة. إدارة التغيري وعالقتها  حسن منري 13 
 م. 0700بغزة.  األزهر جامعة الرتبية كلية الرتبية من أصول يف املعلمني. رسالة ماجستري
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 إدارة أساليب تب امر  أعلى يف به حيتذى كيسلو  منوذج أسلوب تصدر خبصوص       

 :أن إىل ذلك فقد يغزو الباحث التغيري

  األلفة من جو رفويو  ياجلماع لوالعم قالفري بروح لالعم عشجي قد األسلوب هذا -

 ققحي مما وادارهتا املدرسة جتاه لديهم اإلجيايب السلوكزز يع ماك العاملني بني واالخاء

 .التعليمية العملية افاهد

  لذلك اتباعهمخالل  من يف العمل وطاقة محاسة يوجدون الثانوية ساملدار  يمدير  -

 حيقق أهداف التغيري املنشود. مما األسلوب

 (1771دراسة مرزوق ،)التطوير متطلبات فعالية رسالة ماجستري بعنوان:م  

 14.الفلسطينية احلكومية غري املؤسسات لدى التغيري وإدارة التنظيمي

 وتبين التنظيمي والتطور التغيري إدارة هتدف الدراسة ابملساعدة يف مواكبة مراحل       

 واألساليب التنظيمي واهليكل املؤسسة اسرتاتيجية جمال يف خاصة اسرتاتيجية توجهات

 .األفراد ومهارات واجتاهات واألنشطة واملهام التنظيمية والثقافة املتبعة التكنولوجية

  املؤسسات تطوير يف تساعد أن شأهنا من اقرتاحات تقدمي يف تساعدكما        

  حيقق املقرتحات هذه وجناح فاعليتها على وتعمل غزة قطاع يف احلكومية غري الفلسطينية

                                                           

ابتسام إبراهيم مرزوق. فعالية متطلبات التطوير التنظيمي وإدارة التغيري لدى املؤسسات غري احلكومية الفلسطينية. رسالة ماجستري  14 
 م.0771يف إدارة األعمال بكلية التجارة. 
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 .املؤسسات هلذه مهمة فائدة

 املؤسسات يفلعينة  التحليلي الوصفي املنهج اعتمدت هذه الدراسة على       

 الداخلية وزارة احصائيات حسب عددها بلغ حيث غزة قطاع يف احلكومية غري الفلسطينية

 مؤسسة. 190يقارب ما 0775 لعام

 ( 1771دراسة الشقحاء ،)عالقة األمناط القيادية مبستوىرسالة ماجستري بعنوان :  

 15اإلبداع اإلداري.

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من تناوهلا ملوضوعني مهمني يف جمال اإلدارة ومها اإلبداع        

ارسات القادة مماإلداري واألمناط القيادية وتنبثق أمهية دراسة األمناط القيادية السائدة يف 

يف القطاعات األمنية مبدينة الرايض ابململكة العربية السعودية وعالقتها مبستوى اإلبداع 

اإلداري من زاويتني األوىل علمية والثانية عملية. واملنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو 

 املنهج الوصفي اإلرتباطي الشامل. كما تتلخص نتائج هذه الدراسة فالتايل:

  يف املديرية العامة للجوازات النمط القيادي الدميقراطي يف الرتبة األوىل يليه النمط متارس .0

 املتسلط ويليه النمط احلر. 

 متارس عناصر اإلبداع اإلداري بصورة متوسطة يف املديرية العامة للجوازات مبدينة  .0

 الرايض.

                                                           

 م.0771ض. اإلدارية. الراي عادل بن صاحل الشقحاء. عالقة األمناط القيادية مبستوى اإلبداع اإلداري. رسالة ماجستري يف العلوم 15 
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 ابملديرية. اإلداري توجد عالقة إرتباطية موجبة بني األمناط القيادية ومستوى اإلبداع .1

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اإلبداع اإلداري واخلصائص الشخصية. .5

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمناط القيادية واخلصائص الشخصية   .4

 والعاملني.

 

 الدراسات األجنبية   .1

 ،دراسةCasae)  0990،) أثر سلوك القيادة يف تسهيل عملية التغيري  بعنوان( 

 16إحدى املقاطعات التعليمية(. يف

تركزت الدراسة حول معاجلة إشكالية مواكبة التغريات من خالل التوجه حنو عملية        

 القيادي السلوك إىل معرفة دور الدراسة التغيري من خالل السلوك القيادي، لذا هدفت

وابعتماد املنهج الوصفي  .التغيري عملية تسهيل يف التعليميةاملقاطعات  إحدى ملدير

التحليلي واداة االستبيان واملعاجلة اإلحصائية للعينة، توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج  

 تساهم يف القيادي للمدير السلوك هبا اتصف أمور مخسة كان من أمهها وأبرزها وجود

بناء مناذج و ، الرباعة الشخصية للمدير، املنظم التفكري تتمثل يف: التغيري عملية تسهيل

 روح الفريق.، بناء رؤية مشرتكة، عقالنية

                                                           

 16  Casae .م.0000. إحدى املقاطعات التعليمية أثر سلوك القيادة يف تسهيل عملية التغيري يف 
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  دراسةHood)،1707.17(، القيادة وإدارة التغيري 

هذه الدراسة اعتمدت على املنهج الوصفي وحتليل احملتوى النظري للعدد من        

 قد تقود الوصول إىل األسباب اليتالدراسات واألدبيات لتحقيق هدف الدراسة املتمثل يف 

القيادات التغيريية إىل سلوك خاطئ أثناء عملية التنفيذ وقد خلصت الدراسة إىل عدد من 

األسباب واليت من أمهها أنه يف كثري من األحيان يتم فهم التغيري التنظيمي على هنج 

 اسرتاتيجي تقليدي والذي يركز على املسائل الفنية.

الدراسة أيضًا وجود عدد من احلقائق اليت جيب أخذها بعني االعتبار  ومن نتائج       

عند عملية التغيري، كحقيقة أنه ال يوجد تغيري ميشي وفق اخلطة املرسومة بشكل متام لذا 

           جيب وجود إعادة تقييم مستمرة. 

ا درجات ضكما أن على املنظمات أن تتوقع ردود أفعال خمتلفة جتاه التغيري وأي       

 تفاعل متفاوتة من قبل املوظفني. 

 

                                                           

 م.0707: القيادة وإدارة التغيري.Hoodدراسة  17 
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 مصطلحات البحث حتديد  .ز

عرفت أبهنا " عملية ميارس من خالهلا شخص ما أتثريًا مقصودًا على األخرين القيادة: 

لغرض إرشادهم أو تنظيم وتسهيل األنشطة والعالقات بني جمموعة من األفراد يف منظمة 

 .18عالية"ما بغية حتقيق أهداف املنظمة بكفاءة 

 املدرسة إدارة يتوىل مقيم ومشرف تربوي قائد " أبنه )العمري( يعرفه :املدرسة مدير

 الكفيلة واإلمكانيات التسهيالت وتوفري اجلهود خمتلف وتنسيق عليها واإلشراف وتنظيمها

 19. "جمتمعه يف الرتبية وأهداف فلسفة من املنبثقة مدرسته أهداف بتحقيق

على أنه " إحداث تعديالت يف أهداف اإلدارة وسياساهتا أو يف أي عرفه اللوزي التغيري: 

عنصر من عناصر العمل التنظيمي بقصد حتقيق أحد أمرين أساسيني مها مالئمة أوضاع 

التنظيم أو استحداث أوضاع تنظيمية وأساليب إدارية وأوجه نشاط جديدة حتقق للتنظيم 

  20.سبقاً على غريه من املنظمات"

 عرفت على أهنا " إدارة اجلهد املخطط واملنظم للوصول إىل حتقيق األهداف  :إدارة التغيري

 ة املنشودة للتغيري من خالل التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية واملادية والفنية والتقني

                                                           

 .00م. ص 0770حممد سرحان املخاليف. القيادة الفاعلية وإدارة التغيري، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، 18 
 رسالة ماجستري ،"التدريبية حاجاهتم ضوء غزة يف بقطاع اإلعدادية املدارس مديري لتدريب مقرتح منوذج "حممد: عطية العمري، 19 

 .09ص.م0000اإلسالمية، غزة.  000اجلامعة  الرتبية، كلية ،منشورة غري
، 0، العدد 04موسى اللوزي، اجتاهات العاملني يف املؤسسات احلكومية األردنية حنو إدارة التغيري، دراسات، اجمللد  20 

 .119م. ص0009األردن،
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 21.التعليمية" املتاحة للمؤسسة

 مراحل تنفيذ الدراسة .ح
 

 الفرتة الزمنية        مراحل كتابة حمتوايت رسالة املاجستري   

 اختيار عنوان لرسالة املاجستري. .0

 جتميع البياانت واملعلومات من الواثئق وجتهيز هيكلية .0

 ومنهجية البحث. 

 املناقشة األوىل.  .1

 كتابة اإلطار النظري. .5

 املناقشة الثانية.  .4

 السفر إىل ماليزاي جلمع البياانت.  .1

 حتليل البياانت  .0

 م0701يوليو       

       

 م0701أغسطس       

 م0701سبتمرب 01       

 م0701أكتوبر/نوفمرب       

 م0701ديسمرب  00       

 م0700يناير  00       

 م0700فرباير/ مارس       

 : مراحل تنفيذ الدراسة (0جدول رقم )

                                                           
كـز الكتـاب األكادميي، لقيادة التغيري، مر مىن عماد الدين، تقومي فاعلية برانمج تطوير اإلدارة املدرسية يف إعداد مدير املدرسة يف األردن 21

 .09م. ص0771عمان، األردن، 



21 

 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 

  اإلدارية القيادة :األول املبحث

  املدرسيةاإلدارة املبحث الثاين: 

 املبحث الثالث: القيادة والتغيري 
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 اإلدارية القيادة :األول املبحث  
 

 اإلدارية  املطلب األول: مفهوم القيادة
 على هياإلدارة و  علماء عرفها قد اإلدارية للقيادة التعريفات من جمموعة هناك       

 :التايل النحو

إلقناعهم  مرؤوسيه يف املدير هبا يقوم اليت التأثري عملية " وادنيل( أبهنا عرفها )كانتز       

  22". التعاوين النشاط أداء يف جبهودهم الفعالة املسامهة على وحثهم

 ورقابة وتنسيق بتوجيه القائد قيام" أبهنا " اإلدارية القيادة (white)وايت ويعرف       

 23.اإلدارة يف اآلخرين أعمال

 الوسيلة هي " اإلدارية القيادة أن ( (Hunt &Larsonوالرسون هنت ويرى       

 املنظمة يف املوظفني بني املثمر والتعاون التآلف روح بث من املدير بواسطتها يتمكن اليت

 . 24  "املشروعة األهداف أجل حتقيق من

                                                           

    89 م، ص0090 والنشر، الرايض، التطبيقية العلوم ، دار "اإلدارية القيادة  "نواف كنعان، 22  
23 White، L.P.(1962) Introduction to The study of Pubic administration 
3rd، Macmillan Co., New York،N.Y. 

Hunt 24،JG ،Larson ،Laryl.(1977) leadership: The cutting Edge ،shouth ern  
Illinois University ptss، car bondale،Iltinois 
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القيادة اإلدارية "أبهنا قدرة الفرد على التأثري يف شخص  Likertوعّرف ليكرت        

أو مجاعة وتوجيههم وإرشادهم وحفزهم للعمل أبعلى درجة من الكفاءة من أجل حتقيق 

  25األهداف املرسومة ".

كذلك إىل "حمصلة التفاعل بني خصال شخصية   اإلداريةويشري مفهوم القيادة        

يط املهمة، ومسات النسق التنظيمي والسياق الثقايف احمل القائد، وخصائص األتباع وطبيعة

  26ابملنظمة".

إىل  املعنوية روحهم ورفع األشخاص تنسيق فن" أبهنا اإلدارية القيادة تعرفكما        

 27 ".معينة أهداف

  القيادة املطلب الثاين: نظرايت
إن النظرية هي عملية جتميع احلقائق املعروفة وترتيبها وتقدميها أو عرضها أبسلوب        

جيعل التفسري والتنبؤ ممكنني، ووفقا هلذا املعىن فإن النظرية تعد إحدى أدوات العلم 

 28األساسية، واليت قد تقدم العديد من الوظائف من أمهها: 

 طلوب الل توضيح أنواع البياانت املالعمل على حتديد االهتمامات الرئيسة للعلم من خ -

 جتميعها.

                                                           

 .017م، ص 0000حسني حرمي. السلوك التنظيمي، سلوك األفراد يف املنظمات، عمان: دار زهران للنشر والتوزيع،  25 
 .50م، ص0000طريف شوقي، السلوك القيادي وفاعلية اإلدارة: مكتبة غريب، القاهرة،  26
 000م، ص0090اجلامعية،  املعارف اإلسكندرية، دار ،"املنظمات يف اإلنساين السلوك  "صقر عاشور، امحد 27
 م.0001عبد هللا ابلقاسم العريف، عباس عبد مهدي. مدخل إىل اإلدارة الرتبوية. بنغازي: منشورات جامعة قاريونس. 28
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 تقدمي نظام فكري ميكن يف ضوئه تنظيم الظواهر وتضييقها وإجياد العالقة بينها.   -

 تلخيص احلقائق املتوفرة عن ظاهرة معينة وفقاً مبنطق معني. -

 العمل على التنبؤ ابحلقائق وأشكال السلوك املستقبلي املتوقع للظاهرة. -

 وتعد النظرية وسيلة مهمة وإطاراً مرجعياً ملدير املدرسة كي يضع من خالهلا نظاماً  -

لسلوكه اإلداري وسلوك من هلم عالقة به من املدرسني، والعاملني، والطلبة، وأولياء األمور 

 29بشكل جمرد من العواطف الشخصية وامليول والرغبات الذاتية.

 عة من النظرايت من حقل اإلدارة الرتبوية على وقد أشار األدب الرتبوي إىل ظهور جممو  -

وجه التخصيص، واكتسبت شهرة واسعة لدى القادة الرتبويني، وذلك من خالل تطبيقها 

 ومن أبرز هذه النظرايت: 30يف األنظمة الرتبوية. 

 نظرية الرجل العظيم. .0

 نظرية السمات. .0

 النظرية الوظيفية. .1

 النظرية املوقفية. .5

 النظرية التفاعلية.  .4

                                                           
 م.0770حممد عبد القادر عابدين. اإلدارة املدرسية احلديثة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان. 29
 م.0770لخدمات املكتبية، عمان.راتب سالمة السعود. اإلدارة الرتبوية، مفاهيم وأفاق، طارق ل 30 
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 املطلب الثالث: أمناط القيادة
تتعدد أمناط القيادة وتتنوع بتنوع املؤسسات واختالف الشخصيات واألدوار        

والوظائف واملواقف، فلكل منط قيادي طابعه الذي مييزه عن غريه، وقد حاولت عدة 

قول لدراسات التمييز بني أمناط القيادة، ولكن رغم هذه التصنيفات ألمناط القيادة ميكن ا

إنه وإن اختلفت يف بعض اجلوانب قد تتفق يف جوانب أخرى، ويصبح بينهما تداخل، 

وقد جيمع القائد بني أكثر من منط وإن كان مييل إىل سلوك منط قيادي ميكن تصنيفه 

  31على أساسه.

وعلى الرغم من التطورات والتغريات اليت متت يف ميدان اإلدارة الرتبوية، إال أن        

االختالف بني القادة الرتبويني من بينهم مديري املدارس مازال قائمًا حول أفضل 

األساليب اإلدارية واألمناط القيادية اليت ينبغي استخدامها عند تنفيذ املهمات اإلدارية، 

حوث والدراسات اليت أجريت هبدف الكشف عن األمناط القيادية البولقد أظهرت نتائج 

 الشائعة يف العمل اإلداري وجود ثالثة أمناط هي : 

 النمط التسلطي )األتوقراطي(. .0

 النمط التشاوري )الدميقراطي(. .0

                                                           

 م.0771حممد حسني محادات. القيادة الرتبوية يف القرن اجلديد. عمان: دار احلامد.  31 
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  32النمط املتساهل )الرتسلي(. .1

 املعاصرة املنظمات يف اإلدارية املطلب الرابع: القيادة
 يف اإلدارية القيادة لطبيعة ابلنسبة احلديثة النظر وجهة متثل اليت املفاهيم من جمموعة هناك

 :يلي فيما 33.السلمي خلصها ،املعاصرة املنظمات

      حفز أجل من والتأثري التوجيه على تعتمد ابألساس فكرية عملية اإلدارية القيادة .0

 .املنظمة أهداف حتقيق من ومتكينهم اآلخرين

 .العمل لفرق ودعم ،البشرية املوارد جلهود تنسيق اإلدارية القيادة .0

     األداء من بتمكينهم لألفراد املعنوية الروح لتنمية الرايدة مبنطق اإلدارية القيادة تعمل .1

 .حبرية

  املركز سلطة على اعتماده من أكثر والتوجيه التأثري سلطة على اإلداري القائد يعتمد .5

 .الوظيفة أو

  وزايدة واملعارف املهارات اكتساب يف التابعني مساندة على اإلداري القائد يعمل .4

 .األداء تطوير يف واستثماره املعريف رصيدهم

  واخلصائص واملهارات اخلربات هيكل حتديد يف أساسية مسؤولية اإلدارية القيادة حتمل .1

                                                           

 مرجع سابق. 32 
إدارة  :الثالث اإلداري للملتقى مقدم حبث .التغيري إدارة على املتغريات وانعكاساهتا عصر يف اجلدية اإلدارة مالمح .على السلمي 33

 ه0501جدة.  " فاعلة متغرية إدارة حنو " اإلداري العمل يف التطوير ومتطلباتالتطوير 
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 .املنظمة متطلبات مع املتناسبة البشرية للموارد

 .القادة من جمموعة وتنمية تكوين يف ينجح الذي هو املتفوق القائد .0

 .اإلنساين السلوك أتثري إىل العائدة التأكد وعدم املخاطرة عناصر اإلدارية القيادة تتضمن .9

 ،وميسر ،وموجه ،ومساند ،رائد إىل اإلداري القائد دور يتحول املفاهيم هذه ومبوجب    

 .ومراقب ومدير رئيس من بدالً 

 أن على فيها يؤكد اليت 34،دركر مقولة يف مالحظتها ميكن مجيعها املفاهيم وهذه       

 على وإقامتها وحتديدها املؤسسة مهمة خالل من التفكري هي الفاعلية ذات القيادة أساس

 ويبقي املعايري ويضع األولوايت ويضع األهداف القائد يضع حيث ،وجلي واضح حنو

 .عليها

 على القدرة من اإلدارية القيادة مفهوم يف التحول نالحظ املفاهيم هذه ضوء ويف       

 التغيري إحداث على القدرة إىل املنظمة أهداف حتقيق حنو وتوجيههم اآلخرين يف التأثري

 صنع يف املسامهة أي ،أفضل مستقبلية أوضاع إىل احلالية أوضاعها من املنظمات ونقل

 ويدرك ،عنه يبحث فهو ،ساحنة فرصة ابعتباره التغيري إىل ينظر التغيري فقائد ،املستقبل

  داخل يف الةفعّ  التغيريات هذه جيعل كيف ويعرف ،الصحيحة التغيريات إحداث كيفية

                                                           

م، 0004القاهرة،  والتوزيع، للنشر الدولية الدار بطرس، صليب ترمجة:  ."بعدها وما التسعينيات  "للمستقبل بيرت دركر. اإلدارة 34 
 .090ص
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 .وخارجها املنظمة

 :ابلتايل القيام 35دركر.  يذكر كما القائد من تتطلب املهمة وهذه       

 .املستقبل لصناعة املناسبة السياسات وضع .0

 .حدوثه وتوقع التغيري عن للبحث منتظمة منهجية إجياد .0

 .التغيري إلحداث الصحيح األسلوب اختيار .1

 .استمراره وضمان التغيري لتوازن سياسات إجياد .5

    املستقبل صنع إىل تؤدي اليت التغيري سياسات من جمموعة إتباع التغيري لقائد وميكن       

 :أمهها من

 .النتائج يف وتقدماً  لألداء إسهاماً  يقدم يعد مل الذي املاضي عن املنظم التخلي .0

 .جوهري تغيري إىل النهاية يف يؤدي سوف الذي املستمر التحسني .0

 .عليها واإلبقاء احلالية النجاحات واستثمار النجاح استغالل .1

  .لالبتكار منهجية سياسة وجود خالل من التغيري خلق .5

  وشكل لطبيعة الدقيق التحديد الصعب من أنه  36. محادات يرى الصدد هذا ويف       

                                                           

 ص ،00ه ص0504رايض، العامة، اإلدارة معهد امللحم، إبراهيم ترمجة .والعشرين الواحد القرن يف اإلدارة حتدايت .بيرت دركر  35 
90. 

 .50ص-10مرجع سابق: ص 36 
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 هلا حتتاج اليت املستقبلية للمتطلبات وصف هو تقدميه ميكن وما ،املستقبلية التنظيمات

 :اخلصائص هذه أهم ومن ،املستقبل ملنظمات الزمة خصائص أهنا على والتنظيمات القيادة

  .املرونة .0

  .الذايت التطوير فرص توفري على الرتكيز .0

  .الفريق عمل منط على االعتماد .1

  .للتنظيم تتوفر اليت النسبية املزااي من االستفادة على الرتكيز .5

 .التنوع على التأكيد .4

 فاعلية عليها تتوقف اجلديد السلوكي للنمط عوامل ثالثة هناك أنّ  بينيس يؤكد كما       

 :هي العوامل وهذه ،والعشرين احلادي القرن يف ومتيزها القيادة

  اليت املشرتكة ابألهداف اإلحساس وإجياد ،منها البشرية خاصة ،املنظمة مصادر تنظيم .0

 .العاملني دعم تستحق

 .ابلنجاح ملتزمون قادة ويقودها التطوير أفكار فيها تتغلغل تنظيمية ثقافة ابتكار .0

  ثقافة ضمن ،النجاح يف مبسامهته املنظمة يف شخص كل يشعر الذي ،التفويض  .1

  37 .املستوايت مجيع يف والثقة االحرتام يسودها

 

                                                           

 .05ص-01نفس املرجع ص 37 
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 اإلدارة املدرسيةاملبحث الثاين: 

 املطلب األول: مفهوم اإلدارة املدرسية 
 وجلاهنا جمالسها وأعضاء املدرسة مدير يشمل واسع املدرسية اإلدارة مفهوم إن       

 تشمل كما وخارجه الصف داخل التعليمية الرتبوية العملية ميارسون الذين واملدرسني

 ،وغريهم الطالب كأولياء االجتماعية البيئة أبناء ومن اإلداري اجلهاز يف العاملني من غريهم

 يف العملية هذه ألطراف املنظمة العالقات هي املدرسية اإلدارة يف األهم احلقيقة أن إال

 مفهوم يشملها اليت اإلدارات من واحدة املدرسية واإلدارة"  .فيها والعاملني املدرسية اإلدارة

 صناعته بل اإلنسان هندسة تتم حيث- التعليمي النشاط يف وأمهيتها عام بشكل اإلدارة

 38."وفاعلية أمهية اإلدارات مقدمة يف جتعلها

 اإلدارة فإن للمجتمع العامة اإلدارة صور من صورةً  تعترب التعليمية اإلدارة كانت وإذا"     

 مكوانت يف يشرتكون وكلهم الرتبوية واإلدارة،  التعليمية اإلدارة من اً جزء تعترب املدرسية

، التعليمية املؤسسة لنجاح أساسية ركيزة املدرسية اإلدارة إن حيث وعناصرها ،اإلدارة

 حتقيق على القائمة وهي املدرسة يف واجلماعية،  الفردية اجلهود تنظيم وسائل من ووسيلة

 والقيام التصرف يف أكرب حبرية تتمتع فإهنا ابلطلبة، املباشرة صلتها خالل من املدرسة رسالة

                                                           

 م.0099دمشق، سوراي.  :الفكر دار ،"إعداده-اختياره أساليب-مهامه-صفاته-الثانوية املدرسة "مدير :عرفان الربادعي  38 
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 الرتبوية  اإلدارة حلقة يف إدارية وحدة أهم جيعلها مما القرارات، واختاذ هبا املنوطة ابألدوار

 39. " اإلدارية الناحية من كبرية مكانة ويعطيها

 :يلي كما املدرسية اإلدارة تعريفات بعض على التعرف الضروري من كان لذا       

 إبجيابية تتفاعل وظيفية وتوجيه( وتنسيق ختطيط) عمليات جمموعة " :أبهنا) العمايرة (يعرّفها

تضعها  تربوية وفلسفة عامة لسياسة اً وفق وخارجها املدرسة داخل مناسب مناخ ضمن

  40. "والدولة اجملتمع وأهداف يتفق مبا النشء إعداد يف رغبة الدولة

 من خنبة ينفذها املتكاملة الرتبوية العمليات من جمموعة :" أبهنا) )طافش ويعرفها       

 حاجات إلشباع الرامية الرتبية أهداف لتحقيق عاليا وعمليا نظراي أتهيال املؤهلني الرتبويني

 مث والتوجيه والتنفيذ والتنظيم كالتخطيط واألنشطة اإلجراءات من جمموعة عرب ،اجملتمع

 41. "املنجزات ضوء على قرارات الختاذ التقومي

 بفاعلية املدرسية األهداف إجناز تستهدف شاملة عملية هي :"أبهنا) زاهر (ويعرّفها       

 42.  "طريقهم وعن املدرسة يف العاملني جمموعة خالل من

                                                           

 م.0770.عمان :للنشر والتوزيع الشروق دار احلديثة، املدرسية اإلدارة :القادر عابدين عبد حممد  39 
 م.0770عمان، األردن.  :للنشر املسرية دار املدرسية، اإلدارة مبادئ :حسن العمايرة حممد  40 
 م.0775.عمان :الفرقان دار املدرسية، واإلدارة الرتبوي اإلشراف يف اإلبداع :حممود طافش  41 
 الرابع، العربية، العدد الرتبية جملة مستقبل نظمي، منظور من املدرسية لإلدارة احلديثة الوظائف 199) :(5الدين زاهر ضياء  42 

 .041-00م، ص0004القاهرة، مصر.
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 فعاال، حتقيقا الرتبوية األغراض ورائه من يتحقق نشاط كل :" أبهنا) )الفقي ويعرّفها       

  43."العليا اهليئات قبل من وحمددة خمتارة مناذج وفق املدرسية اخلربات وتوجيه بتنسيق ويقوم

 يف املدرسة يف العاملون هبا يقوم متكاملة منظومة هي :" أبهنا(الداعور) ويعرفها       

 الدولة، تضعها تربوية وفلسفة عامة لسياسة وفقا ،وخارجها املدرسة داخل إجيايب، تفاعل

  44. "للدولة العام والصاحل اجملتمع وأهداف يتفق مبا ،الناشئني إعداد يف رغبة

 :يلي ما على تؤكد املدرسية اإلدارة أن السابقة التعريفات من نالحظ       

 .منظم مجاعي جهد املدرسية اإلدارة •

 .ورقابة وتنفيذ وتوجيه وتنظيم ختطيط إىل حتتاج املدرسية اإلدارة •

    كامالً  إعداًدا التلميذ إعداد وهو أال األساسي هدفها حتقيق إىل املدرسية اإلدارة تسعي •

 .ووجدانياً  واجتماعياً  وأخالقياً  عقلياً  النواحي مجيع يف   

 .العصر متغريات ملواجهة والبشرية املادية املوارد استغالل على العمل •

 .واخلاصة العامة أهدافها حتقيق إىل وتسعى الدولة فلسفة ضمن تعمل املدرسية اإلدارة •

 املدرسية األهداف إجناز تستهدف شاملة عملية أبهنا املدرسية اإلدارة الباحثة وتعرف       

 .للمدرسة املتاحة والبشرية املادية للموارد األمثل االستغالل خالل من بفاعلية

                                                           

 م.0005.بنغازي قاريونس، جامعة منشورات املعاصرة، املدرسية اإلدارة :فرج الفقي املؤمن عبد 43 
 نظر وجهة من للمدرسة التنظيمية ابلثقافة غزة وعالقته حمافظات يف تربوي كقائد الثانوية املدرسة مدير دور :خضر الداعور سعيد 44 

 م.0770.اإلسالمية، غزة اجلامعة الرتبية، منشورة، كلية غري ماجستري رسالة املعلمني،
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 املطلب الثاين: أنواع التغيري 
  ويطلق للمستقبل خطوة وهو املدى، طويلة ابلقضااي الرئيسة االسرتاتيجي: يهتم التغيري .0

 واجلودة التطور حول وفلسفتها ورسالتها املؤسسة هدف ويتضمن الرؤية االسرتاتيجية عليه

 45.والتقنيات املستخدمة واحتياجات اجملتمع، العاملني، اليت ختص والقيم واالبتكار

  واهلياكل، واإلجراءات اجلديدة ابلنظم الوظيفي التغيري الوظيفي: يرتبط التغيري .0

 46.املؤسسة داخل العمل تنظيم على املباْشر أثرها هلا التم واألساليب

  أن نستطيع الشمول، درجة حسب التغيري إىل نظران إذا :اجلزئي والتغيري الشامل التغيري .1

 جوانب من واحد جانب يتناول الذ التغيري وهو اجلزئي التغيري التغيري، من بني نوعني منيز

 الشامل والتغيري األخرى، اجملاالت يف التغيري دون فقط التكنولوجي مثل التغيري املنظمة،

 .وجماالت املنظمة كافة جوانب يتناول الذي

  بني التمييز ألمكن أساساً  التغيري موضوع أخذان إذا :املعنوي والتغيري املادي التغيري .5

 النفسي املعنوي )التغيري والتغيري والتكنولوجي، اهليكلي التغيري مثل التغيري املادي

 واالجتماعي(.

  أحداث سرعة حسب التغيري ألنواع آخر تقسيم يوجد :التدرجيي والتغيري السريع التغيري .4

                                                           

 نظر وجهة من غزة حمافظات يف الثانوية شقورة. إدارة التغيري وعالقتها ابإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس أمحد حسن منري 45 
 .01م. ص0700بغزة.  األزهر جامعة الرتبية كلية الرتبية من أصول يف املعلمني. رسالة ماجستري

 .00ص. م0700والتوزيع.  والنشر دار الثقافة :عمان  .1ط.الرتبوية املؤسسات يف التغيري إدارة :عمر احلريري رافدة  46 
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 أن من الرغم وعلى .سريع تغيري يكون وقد وتدرجيي بطيء التغيري يكون التغيري، فقد

 .املفاجئ السريع التغيري من رسوخاً  أكثر عادة يكون بطيءالتدرجيي  التغيري

  قصد عن النابع اهلادف التغيري هو املخطط التغيري :العشوائي والتغيري املخطط التغيري .1

 التغيري أما ملموسة، أهداف إىل ويرمي التغيري، إلحداث واضحة خطة ويكون هناك

 47.آاثره معرفة أو نتائجه لتوقع حماولة تبذل فيه وال يتبع خطة العشوائي فال

  الدولة مستوى على التغيري :األقاليم مستوى على والتغيري الدولة مستوى على التغيري .0

 التغيري أما للتعليم، اإلدارية التنظيمات مجيع إىل ميتد أي اجلغرافية الرقعة مجيع يشمل

  48.غريها دون معينة أقاليم أو إقليم على مقصور فهو ألقاليم، مستوى على

 املدرسة يف التغيري أسباباملطلب الثالث: 
 أسباب إىل املختلفة التغيريات إحداث إىل املدرسة مدير تدعو اليت األسباب ترجع       

 داخلياً  سببها يكون قد جمتمعة األسباب وهذه وتكنولوجية وسياسية واجتماعية اقتصادية

 يلي وفيما عليهم مفروضاً  أو برغبتهم األفراد به يقوم خارجياً  يكون قد املدرسة داخل أي

 :األسباب لتلك توضيح

  اجتاهات أو نزاعات من اجملتمعات يسود ما إن :والسياسية االجتماعية األسباب .0

                                                           

 .147م. ص0774والتوزيع. للنشر وائل دار :عمان  .8ط .األعمال منظمات يف التنظيمي السلوك سليمان العميان: حممود  47 
 .44ص.م0771األزهر. جامعة :غزة .وتطبيقات نظرايت _الرتبية يوسف اخلطيب: فلسفة عامر  48 
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 كبرية أو صغرية كانت سواء اجملتمعات هذه يف فرد كل متس واليت واجتماعية سياسية

 الفردية النزعة على املرتكز االجتماعي احلياة منط حتول يف اضطراري بشكل أسهمت فقد

 .النزعات هبذه يتأثر العمل أن شك وال ،اجلماعية والنظرة النزعة ىل إ

  العصر هذا مسات من مسة أصبحت االقتصادية التغريات إن :االقتصادية األسباب .0

 ،وقفها أو عليها التغلب فرص ديعقّ  مما شديد، ببطء أو جداً  كبرية بسرعة تتم وأصبحت

 يف تغيري إىل يؤدي مما ،النقدية التدفقات أو األسعار بتقلّ  يف التغيري يكون وقد

 التحديث وعناصر احلديثة التقنية العوامل أن كما ،تقدميها وطرق واخلدمات النشاطات

 .الزمن من طويلة لفرتات اثبتة كانت أمناط هدم إىل أدت

  على كبري بشكل التكنولوجية املعلومات ثورة تؤثر :التقنية أو التكنولوجية األسباب .1

 هذه وتتصاعد ،والشراء البيع عمليات إىل إضافة اخلدمات وتقدمي اإلدارة أساليب

 االجتاه من جزءاً  أصبحت املعلومات تقنية ألن جداً  سريع وبشكل يوم بعد يوما التأثريات

   49 .أكرب بفاعلية املتداولة املهام إجناز إىل فاهلاد

 املستمرة للتغريات ومتابعة جماراة إىل حيتاجون لقادةوا املدارس مديرو أن الباحثة وترى       

 التطورات هلذه املدير مواكبة ضرورة مع ،أسباهبا ومعرفة األفراد حياة على تطرأ واليت

 عامالً  يكون حىت منها واالستفادة والسياسية االجتماعية املوضوعات على واطالعه

                                                           

 م.0770.بريوت لبنان، مكتبة اإلدارة املثلى، سلسلة املتغريات، جملاهبة وانشرون، التغيري حممد هللا، عبد 49 
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 تقنية وإتقان استخدام على والعمل ،بفعالية املختلفة التغريات إحداث عند مساعداً 

 واحلذر احليطة أخذ إىل و املدارسمدير  حيتاج وكما .البقاء أجل من للتنافس املعلومات

 البديلة ،اخلطط إبعداد املديرون يقوم أن الضروري فمن لذا ،املفاجئة التغريات مع للتوافق

 التغيري ةكثري  عاتتماجمل يف وخاصة حتدث اليت التغيريات فرتات خالل هبا لالستعانة

 .والتقلب

 
 املطلب الرابع: اسرتاتيجيات التغيري

 من بني االسرتاتيجيات املقرتحة لتنفيذ التغيري:       

 على ضرورة إشراك  اإلسرتاتيجية هذه واإلغراء: تؤكد اإلقناع طريق عن التغيري إسرتاتيجية .0

 أي اختاذ يف فيه، واملتأثرين التغيري بعملية عالقة هلم والذين التعليم، حقل يف كل العاملني

 50.جوهرية نتائجه جيعل مما التغيري بعملية سيلزمهم وذلك يتعلق ابلتغيري، قرار

  ةو قال استخدام على اتيجيةاإلسرت  هذه وتستند :القوة طريق عن التغيري اتيجيةإسرت  .0

  ،القرارات الختاذ ضحالوا ياإلدار  ياهلرم التدرج على وتشتمل الرمسية، ابلسلطة املتمثلة

  ةاإلدار  جانب من والتوجيه ةكر شاوامل ،واملوجهات واننيقوال التنفيذيةاللوائح  واستخدام

 .العليا

                                                           

 .04مرجع سابق ص 50 
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  التحديد على اتيجيةاإلسرت  هذه شتملت :املفتوح املدخل طريق عن التغيري اتيجيةإسرت  .1

 ومية،قوال واإلقليمية احمللية للموارد الواسع واالستخدام ،واإلجراءات فلألهداضح الوا

كز ا ر وامل ئاتواهلي اجملتمع ادفر أ من نكمم عدد ربكأ منة  جديد ارفكأ عن ثوالبح

 .املختلفة

  ثإحدا اتيجيةاإلسرت  هذه فتستهد :التنظيمي التجديد طريق عن التغيري اتيجيةإسرت  .5

 أو بنيته أو التغيري، عملية فأهدا يف يؤثر يوالذ ة،ظماملن يف هن ار ال عض الويف  تغيري

 ونكت قد اتيجيةاإلسرت  وهذه فيه العاملني فراداأل أو ه،قيقحت يف املستخدمة نولوجياكالت

ي الرتبو  امظالن يف داخلية قوى تسببها وقد متوقعة، غري أو متوقعة خمططة، غري أو خمططة

                                                                             51.قاعدته من أوي الرتبو  اهلرم قمة من التغيري هذا يبدأ وقد عنده خارجة قوى أو

 مني أ استخدام ألن ،أخرى على يجيةتاإسرت  ليضتف يصعب أنه ثةالباح دقعتتو        

 التغري، يتطلب يالذ عضو املو  وطبيعة اءعضاأل طبيعة علىف يتوقت اتيجيااإلسرت  هذه

 أن على دكيوالتأ ءار واإلغ اإلقناع قطري عن اتيجية التغيريإبسرت  البدء نكمي ذلك ومع

 ثحي املفتوح، لاملدخ قطري نع اتيجية التغيريإسرت  لإدخا مث اجلميع، صاحل يف التغيري

 لأو  ونونكسي كنيار شامل ألن ،خرينف لألاألهدا ضيحوتو  حتديديف  للعاملني ةشاركامل

                                                           
 .014مرجع سابق.ص  51
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 ومن له مؤيدين ونونكسيقرار ال الختاذ تالتصوي وعند للمسؤولية لحتم ثرهمكوأ نيلتزمامل

 . ةو قال قطري عن التغيري ستخداماو  خرجزء آ حتييد كنمي مث

 

 املدرسي التغيري عملية لنجاح توفرها الواجب األساسية املتطلباتاملطلب اخلامس: 

 وتطوير تغيري بطموحات يتعلق فيما اآلمال لتحقيق سبيل ال أن نستنتج سبق مما       

 :52أمهها من واليت األساسية املتطلبات توفرت إذا إال التعليمي واقعنا

 .التطوير وعزمية التغيري إدارة توفر .0

 .الكفء التنفيذ حيز إىل واملقرتحات األفكار نقل على القادرة البشرية اإلمكاانت توفر .0

 .املنشود التغيري حتقيق من متكن اليت املادية اإلمكاانت توفر .1

 .والنوعية املتعددة التطوير وعمليات الدراسات إلجراء الكايف الوقت توفر .5

 .التطويرية واخلطط املشاريع يف ومناقشتهم املدرسي التغيري يف املعلمني مشاركة تعزيز .4

 .53املدرسي التغيري قرارات الختاذ تلزم اليت والنوعية الكمية واملعلومات البياانت توفر .1

 

                                                           

 غزة. رسالة ماجستري يف حمافظات يف املدارس الثانوية مديري أداء تطوير يف التحويلية القيادة عيسى. دور عيسى حممد سناء  52 
 .01م. ص0779الرتبوية.  اإلدارة قسم الرتبية أصول

 .م2003، عمان.  1والتوزيع، ط للنشر الشروق دار التطويري، التصور :اخليف الطراونة  53 



39 

 

 القيادة والتغيرياملبحث الثالث: 
 املطلب األول: القيادة الرتبوية والتغيري

 جوهرها يف الرتبوية اإلدارة أبن القول ميكن القيادة مفهوم عن عرضه سبق ملا وفقاً        

 البشر يف التأثري على املدير قدرة فيها تتأكد حيث ،األول املقام يف قيادة عملية هي

 لطبيعة الفهم وهذا ،لتطويرها الدائم والسعي الرتبوية املؤسسة أهداف لتحقيق وحفزهم

 مسئوال قائداً  بصفته املدير ميارسها أن ينبغي اليت األدوار أمهية على يؤكد الرتبوية اإلدارة

 للحاجات استجابة الرتبوية املؤسسات يف إليه احلاجة تتأكد الذي التغيري إحداث عن

 .املتغرية واالجتماعية الفردية

 54رئيسيني جانبني الدين تشمل عماد تذكر كما الرتبوية املؤسسات يف التغيري قائد وجهود

   :مها

  ،الرمسي البناء يف مثال: التغيريات إحداث وتتضمن :املؤسسي التنظيم وهيكلة بناء إعادة .0

 يف والتطوير التحسني على مباشر غري أتثري إىل اجلهود هذه وتؤدي الوظيفية، واألدوار

 .التعليمية العملية

  املتصلة األنظمة يف التغيريات إحداث وتتضمن :املؤسسة يف الثقايف النسق بناء إعادة .0

  تعزيز إىل يؤدي مبا ،التنظيمية والعالقات ،واملهارات ،والدوافع ،والقيم ابلنماذج

                                                           

 دكتوراه رسالة التغيري، لقيادة األردن يف املدرسة إعداد مدير يف املدرسية اإلدارة تطوير برانمج فاعلية مىن عماد الدين: تقومي  54 
 .07م. ص0771عمان، الكتاب األكادميي، مركز منشورة،
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 مباشراً  تدخالً  اجلهود ههذ وتتطلب 55التعاوين. اجلماعي للعمل جديدة ووسائل أساليب

 ابلعملية املعنيني من أو معه العاملني من أو القائد من سواء االنفعايل اجلانب عزيزتل

 األفراد لدى التكيف ودرجة املرونة زايدة يف اجلهود هذه تسهم حيث ،كافة الرتبوية

 من ابلرغم التطوير جهود مواصلة على العاملني تساعد كما ،التغيري حنو واجلماعات

 عمل جماالت تتحدد التقسيم هذا ضوء ويف .التطبيق أثناء يواجهوهنا قد اليت الصعوابت

  .التنظيمية والبنية ،والناس ،التنظيمية والثقافة واألهداف، الغاايت :يلي فيما التغيري قيادة

 ال التغيري متطلبات ضوء يف املدارس ملديري القيادية األدوار أنّ  ثةالباح رأي ويف       

 يف التغيري قيادة مالمح أبز من أنّ  56  الدين عماد ترى كما.اجملاالت هذه عن خترج

 :يلي ما الرتبوية املؤسسات

 .واألهداف ابلغاايت القيادة .0

 .ابلتمكني القيادة .0

 .لإلجناز دافعة كقوة القيادة .1

 .والتفويض السلطة بنشر القيادة .5

 .النوعية ابلرقابة القيادة .4

                                                           

 يف التغيري. رسالة الدكتوراه إدارة متطلبات ضوء والتعليم يف الرتبية ملديري القيادية السبيعي. األدوار حبيرت بن هللا عبد بن عبيد 55 
 .41ه. ص0517والتخطيط.  الرتبوية اإلدارة
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 .والتطوير ابلتحويل القيادة .1

 .والوضوح ابلبساطة القيادة .0

 .الرتبوية للمؤسسة العليا ابلقيم اباللتزام القيادة .9

  .املركب املتعمق ابلتفكري القيادة .0

 دور القيادة يف إدارة التغيرياملطلب الثاين: 

 أصبحت حيث اإلدارية، املهام من أهم اجلديد اإلدارة دور أن على 57دركر يؤكد       

 على ءاً وبنا  .النامية للدول األساسي واالحتياج املتقدمة للدول األساسي املورد اإلدارة

 خالهلا من ميكنهم جديدة أدوار مبمارسة البدء هو اليوم املديرون حيتاجه الذي فإنّ  ذلك

 .املرغوب املستقبل صنع يف واملسامهة التغيري سرعة مواكبة

 :أمهها من أنّ  58  روبنسون يرى خمتلفة أبدوار القيام املدير من يتطلب وهذا       

  خطة وضع إىل ابإلضافة ،واضحة مستقبلية رؤية بتكوين يقوم الذي :املبادر املدير دور .0

 .الرؤية لتطبيق الالزمة العمل

 .أبفكاره وإقناعهم ابآلخرين ابالتصال يقوم الذي :املتصل املدير دور .0

  .وتفكريه تصرفاته يف لآلخرين قدوة يكون الذي :القدوة املدير دور .1

                                                           

 .45ص .م1996القاهرة.  والتوزيع، للنشر الدولية الدار الكرمي، حممد عبد :ترمجة .املهام :األول اجلزء  "اإلدارة بيرت دركر.  57 
م. 0009)مبيك(،  لإلدارة املهنية اخلربات مركز :تعريب .نتائج" األفكار إىل حتويل أدوات  "التغيري جيمس وروبنسون داان روبنسون، 58 

 .01ص
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 األدوار من جمموعة ممارسة القادة من تتطلب  59 بري يذكر كما التغيري وإدارة       

 ،واقعية حقيقة جلعلها مقبولة إسرتاتيجية تطوير مث ،ومقبولة جذابة رؤية وضع يف تتمثل

 مسؤولية عليهم أن كما ،والصعوابت العوائق وجه يف حىت الرؤية ملتابعة الناس وحتفيز

 واإلبقاء ،املطلوبة املوارد ومجع ،التنفيذ تفاصيل وتدبر ،بسهولة تسري الصعبة املهمات جعل

  .الصحيح االجتاه متوجهة املوظفني طاقة على

 التغيري إدارة متطلبات ضوء يف أبدوارها القيام من اإلدارية القيادات تتمكن وحىت       

 :يلي ما منها يتطلب هذا أنّ  60 .روبنسون يرى

  .للتغيري املنظمة استعداد مدى تقييم -

  .للتغيري كقائد الشخصية وإمكانياتك قدراتك تقييم -

  .وواضحة شاملة مستقبلية رؤية وبناء تكوين -

  .ومتطلباته ابلتغيري املتعلقة الشخصية االفرتاضات تقييم -

  .التغيري مقاومة مصادر مع التعامل -

  .التغيري تطبيق فريق تكوين -

  .ابلتغيري االلتزام على التأكيد -

                                                           

  .40م. ص0771لبنان، الثقايف، احلوار شركة رايض األبرش، حممد :تعريب .والتحول التغيري مايك بري. إدارة 59 
 .00صمرجع سابق   60 
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  .التغيري رسالة على إلطالعهم هبم واالتصال لآلخرين اإلنصات -

  .التغيري ضغوط مع التعامل -

 ممارستها خالل من يربز التغيري إدارة يف اإلدارية ةالقياد دور أنّ  61السلمي ويؤكد       

 :التالية لألدوار

  احمليطة الظروف ومعطيات إليها املوكلة املهام طبيعة مع ومتوافق مرن تنظيمي بناء إقامة .0

 .للمنظمة الذاتية واخلصائص

  متكامالً  وثقافياً  وفكرايً  وتقنياً  علمياً  تكويناً  التنظيم يف البشرية املوارد هيكل تكوين .0

 املستمرة التنمية سبل وتوفري ،التقنية إىل ومرتكزاً  ،ومتغرياته العصر متطلبات مع ومتوافقاً 

 .القرار وصنع ابلرأي املشاركة من ومتكينهم البشرية املوارد لتلك

  التقين والتطوير العلمي البحث واعتماد للمنظمة املعريف الرصيد وتطوير وتنمية تكوين .1

 .مشكالهتا حلل سبيالً 

  وتنمية ،الداخلية املنظمة عناصر بني العالقات وتنسيق والعمليات األنشطة تصميم .5

 .التأثري ذات اخلارجية العناصر مع عالقتها

  والتفاعل التعاون عالقات ودعم وتنمية ،اهلادف للتغيري داعمة تنظيمية ثقافة خلق .4

                                                           
 إدارة :الثالث اإلداري للملتقى مقدم حبث .التغيري إدارة على املتغريات وانعكاساهتا عصر يف اجلدية اإلدارة علي السلمي. مالمح 61

 .000ص-001ه. ص0501،، جدة "فاعلة متغرية إدارة حنو " اإلداري العمل يف التطوير التطوير ومتطلبات
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 .عناصرها بني الدميقراطي

  العمليات وإجراءات نظم ويف ،املنظمة متارسها اليت األنشطة جماالت يف التنوع إدارة .1

 .معها للتعامل واإلعداد املتغريات واستباق بل مواكبة أجل من ،املختلفة

 .اإلسرتاتيجية األعمال وحدات وتنمية والتمكني الالمركزية مفاهيم أتكيد .0

  خمتلف على ألعضائها التعبري حرية واحرتام املنظمة داخل الدميقراطي املناخ أتكيد .9

  .ومقرتحاهتم آبرائهم للمشاركة هلم التعبري قنوات وفتح املستوايت

   ينبغي اليت األساسية اإلسرتاتيجية املهام من جمموعة هناك أن 62.السلمي يرى كما       

 :يلي فيما تتبلور املتغريات مع التعامل يف اإلدارية القيادات متارسها أن

  عمليات إجراء خالل من وذلك ،واملتغريات الظروف ومتابعة املنظمة أوضاع دراسة .0

 .دوري بشكل واخلارجي الداخلي للمناخ االسرتاتيجي التحليل  

 .املستقبلية ورؤيتها املنظمة رسالة وصياغة ،اإلسرتاتيجية والتوجهات األسس حتديد .0

 .اإلجنازات على واحلكم النتائج قياس ومعايري وأسس اإلسرتاتيجية األهداف حتديد .1

     الفرص الستثمار اإلسرتاتيجية واألهداف التوجهات ضوء يف اإلسرتاتيجية اخلطط وضع .5

 .املتغريات عن الناشئة التهديدات وجتنب 

 .والتطوير البحث نظم وتفعيل ،املتغريات عن للكشف واملتابعة الرصد آليات تطوير .4

                                                           

 .0نفس املرجع، ص 62 
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  املنظمة قطاعات بني العالقات وأمنط االختصاصات وبيان التنظيمي اهليكل إعداد .1

 .املختلفة

 .تطويرها على والعمل املنظمة عمليات يف املستخدمة التقنيات مستوى وتقومي دراسة .0

  األهداف مع يتفق مبا تطويره على والعمل ،املنظمة مستوى على األداء متابعة .9

  .للمنظمة اإلسرتاتيجية والتوجهات

 أن الرتبوية املؤسسات يف التغيري عملية إدارة يتوىل من على أنّ  63  املّسادويرى        

 :أمهها من السمات من بعدد يتحلى

 .اهلدف أو الرؤية وجود .0

 .التصور أو الرسالة وجود .0

 .املهنية القيم وجود .1

 .اجليد والتواصل اجلماعي العمل على القدرة .5

 .املبادرة .4

  .املخاطرة حتمل .1

                                                           

   .09م. ص0771حممود املّساد. اإلدارة اّلفعالة. مكتبة لبنان، 63 
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 اخلروج ميكن أنه إىل والتغيري القيادة ألدبيات مراجعته خالل من64 العتييب ويشري       

 :منها ،التغيري عملية إدارة يف للقيادة احلامسة األدوار من بعدد

 :الرؤية صياغة .0

 الرؤية وإيصال صياغة وتشكل ،عملهم أساس متثل رؤية ميتلكون قادة التغيري فقادة       

 .التغيري إلجناح جوهرية خطوة فيه املرغوب املستقبلي الوضع عن الواضحة

 :اإلسرتاتيجية .0

 األداة ألهنا للمنظمة اإلسرتاتيجية واألهداف ابلرؤية ترتبط أن جيب التغيري فإدارة       

 .والرسالة الرؤية حتقيق خالهلا من ميكن اليت

 :االتصال .1

 يف القيادات دور ويربز ،التغيري عملية لنجاح األساسية العناصر أحد االتصال يعترب       

 بصورة ذلك ويعتمد .املستوايت خمتلف يف للتغيري املختلفة املراحل تنفيذ خالل االتصال

 أصحاب معواملستمر  الفعال االتصال إسرتاتيجية تبين على القيادات قدرة على أساسية

 .وخارجها املنظمة داخل ابلتغيري واملتأثرين املصاحل

 

                                                           
 التطوير ومتطلبات التطوير إدارة الثالث، اإلداري للملتقى مقدم حبث .إدارة التغيري يف التحويلية القيادة مرزوق العتييب. دور بن سعد 64

 . 005ص-000ه، ص0501جدة،  " فاعلة متغرية إدارة حنو " اإلداري يف العمل
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 :القيادة وقناعة التزام .5

 تدور اآلخرين، بل تغيري حول تدور ال "فريجسون" نظر يف الصحيحة القيادة إن       

 بضرورة اإلدارية القيادة وقناعة التزام مدى على التغيري جناح يتوقف. و 65الذات تغيري حول

 من الةفعّ  ومؤازرة دعم شكل يف ترتجم أن جيب القناعة وهذه ،التغيري برانمج لتبين احلاجة

 الوسطى املستوايت يف املديرين والتزام والء على واحلصول ،للعاملني وإيصاهلا الرؤية خالل

  .التغيري لتنفيذ

 :التحفيز .4

 خالل من التحفيز وينشأ ،العمل إلجناز التابعني حتفيز على الالفعّ  القائد يعمل       

 ضرورة مع ،واهتماماهتم وقيمهم وأهدافهم األفراد ابحتياجات املنظمة أهداف ربط

 انتصارات حتقيق خالل من كذلك التحفيز ينشأ كما .االحتكام إىل لغة إقناع إجيابية

 ومكافأة ،واضح بشكل به االعرتاف االنتصارات حتقيق ويستلزم ،القصري املدى على

 .ممكناً  االنتصارات حتقيق جعلوا الذين األفراد

 :العاملني متكني .1

  يتم أن جيب القرار اختاذ سلطة أنّ  على التمكني فكرة يف الرئيس االفرتاض يقوم       

                                                           

 م.0770.جرير مكتبة :ترمجة .املعاصر بيين. القائد فريجسون، 65 
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 لطلبات املباشرة االستجابة من يتمكنوا حىت ،األمامية الصفوف يف للموظفني تفويضها

 التقليدي النموذج عن التخلي تتطلب التمكني ففكرة .واحتياجاهتم ومشكالهتم العمالء

 يتطلب بدوره وهذا ،والتشاور ابملشاركة تؤمن قيادة إىل التوجيه على يركز الذي للقيادة

 دور يتحول حبيث واملرؤوس، الرئيس بني العالقة طبيعة مث ومن ،العمل أدوار يف تغيري

 التعليمات اتباع من املرؤوس دور ويتحول ،والتفويض الثقة إىل والتوجيه التحكم من املدير

  .القرارات اختاذ يف املشاركة إىل والقواعد

 متيزه اليت السمات ببعض يتمتع أن البد األدوار هذه التغيري قائد ميارس ولكي       

 :يلي ما66 م(.0775) الدين عماد تذكر كما أمهها من غريه عن

  .ابملساواة معه العاملني معاملة -

  .معه للعاملني اإلجيايب الدعم توفري -

  .والتعليم الرتبية بقضااي االهتمام -

  .والدافعية واحلماس املثابرة -

  .الرأي فرض وعدم اإلجيايب ابحلوار االهتمام -

  .احملسوبة واملخاطرة للتجريب االستعداد -

  .االهتمامات دائرة سعة -

                                                           

 .10مرجع سابق ص 66 



49 

 

  .واحملاوالت األخطاء من التعلم -

  .حتمية كأمور والتطوير اإلصالح تقبل -

  .األمنوذج والسلوك العملية ابألمثلة القيادة تطبيق -

 من 67الدين. عماد تذكر كما التغيري عملية يف الرتبوية القيادة دور أمهية وتتأكد       

 لذا ،والتجديد للتغيري حاجة وأكثرها العامل يف أمهية املهن أكثر مع يتعامل كونه منطلق

 ظل يف التغيري قيادة بطبيعة يتعلق ما مجيع من ممكنة استفادة أكرب حيقق أن عليه ينبغي

 وعلى التعليمي النظام على حتتم اليت ،املستقبلية التحدايت وازدايد ،التغيري معدالت تسارع

 من جمموعة توظيف طريق عن ،املستمر والتحسني التجديد ضرورة عليه القائمة اإلدارات

  .العمل أداء يف اجلديدة األساليب

 مديري ومنهم الرتبوية املؤسسات قادة على أنّ ة الباحث رىت عرضه سبق ما ضوء ويف       

 وإدارته املرغوب التغيري إحداث على تساعدهم جديدة قيادية أدواراً  ميارسوا أن املدارس

 الذي الدور أمهية منطلق من وذلك ،التغيري إدارة علم يف التقدم مواكبة هلم يضمن بشكل

  حتقيق أجل من ،واالجتماعية الرتبوية املؤسسات تطوير يف املدارس إدارات به تضطلع

 .واالجتماعي الفردي املستويني على السريعة التغريات مع املطلوب التوافق

                                                           

 .11ص-00ص-007نفس املرجع ص   67 
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 على ةالباحث ؤكدت التغيري عملية يف القيادة ألدوار املتقدم العرض على وأتسيساً        

 ميكن اليت التغيري قيادة أبعاد أبرز أن من) م0771) الدين عماد إليه أشارت ما أمهية

 التغيري إدارة طبيعة تناولت اليت امليدانية والدراسات البحوث نتائج ضوء يف إليها الوصول

 :يلي ما املدرسية البيئات يف

 .للمدرسة مشرتكة عامة رؤية تطوير .0

 .وأولوايهتا املدرسة أهداف خبصوص مجاعي اتفاق بناء .0

 .املدرسة داخل مشرتكة ثقافة بناء .1

 .حيتذى سلوكي منوذج تقدمي .5

 .املدرسة يف العاملني لدى الفردية والفروق احلاجات مراعاة .4

 .العقلية واالستثارة الذهين التحفيز .1

 .عليا أداء مستوايت توقع .0

  .التغيري هيكلة .9

 معوقات إدارة التغيرياملطلب الثالث: 
 عناصرها يف متشابكة عملية هي وإمنا بسيطة أو سهلة عملية ليست التغيري إدارة إن       

 ابلدرجة جناحها ويعتمد ممارساهتا يف واالبتكار اإلبداع وتتطلب ،مكوانهتا يف متداخلة

 من التغيري قادة محاس :مها رئيسيني جانبني يف يتمثل الذي اإلنساين العنصر على األوىل
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 ،ومركبة ونشطة معقدة عملية وألهنا أخرى، جهة من بتنفيذه ابلتغيري املتأثرين والتزام جهة

 ومن التغيري إدارة من املنشود النجاح تفشل أو حتد اليت املعوقات من العديد تواجه فقد

 :68يلي ما املعوقات هذه

  العمل، أداء يف الرتاخي من نوع وحدوث للمؤسسة احلايل الوضع عن فيه املبالغ الرضا .0

 اجنازاهتا عن الراضية فاملدرسة اجنازها، يف والسرعة املهمة بضرورة إحساساً  يتطلب فالتغيري

 إلحداث املالئمة الربامج تعد وال الضرورية الطاقات حتشد وال املناسبة اجلهود تبذل ال

 .التغيري

  قوي حتالف وجود إىل التغيري جناح حيتاج إذ ،واألفراد اإلدارة بني القوي التحالف غياب .0

 جمرد من التغيري وحتويل ذاهتا، التغيري عملية ينفذون ومن والقوة السلطة ميلكون من بني

 .عملية وممارسات أفعال إىل ومقرتحات أقوال

  املتوقعة ونواجته ومربراته التغيري ماهية حول والشاملة الواضحة الرؤية لوجود االفتقاد .1

 .ذلك حتقيق وكيفية

  ونظامها املدارس يف السائدة البريوقراطية :مثل اإلدارية العقبات من جمموعة وجود .5

  تعارض كبري نفوذ ذات خارجها أو املدرسة داخل قوى مراكز وجود وكذلك ،القائم

                                                           

 رسالة ماجسترياملعلمني،  نظر وجهة من غزة الثانوية مبحافظات املدارس مديري لدى التغيري إدارة اهلبيل، واقع أمحد عيسى أمحد 68 
 م.0779، اجلامعة اإلسالمية: غزة. الرتبوية اإلدارة قسم الرتبية أصول يف



52 

 

 .69اخلاصة مصاحلها مع يتعارض كونه التغيري

  لتغيري املبذولة اجلهود تفقد فقد ،القصري املدى على ملموسة جناحات حتقيق عدم .4

 األهداف من جمموعة هناك تكن مل إذا الدفع قوة هيكلته وإعادة العمل اسرتاتيجيات

 أفضلية على عملية كأدلة إليها ويستند هبا يشاد واليت القصري املدى على اجنازها يتم اليت

 .وجدواه التغيري

  إلحداث املبذولة اجلهود فإن وابلتايل ،املدرسة ثقافة جذور إىل التغيري وصول عدم .1

 .املنشود النجاح حتقق لن التغيري

 .إلحداثه املبذولة اجلهود وإعاقة ومعارضته للتغيري الناس مقاومة .0

 .اجملهول من واخلوف للمألوف االرتياح .9

  على القدرة وعدم ،احلايل الوضع يف والقصور الضعف نواحي إدراك على القدرة عدم .0

 .التغيري لعملية نتيجة سيتحقق الذي اجلديد الوضع مزااي إدراك

 املصاحل أو السلطة فقدان من واخلشية املعنوية أو املادية اخلسارة من العاملني خوف .07

 70 .احلايل ابلوضع املرتبطة  

 :وهي التغيري إدارة معوقات من جمموعة) كامل (يذكر كما       

                                                           
 نفس املرجع. 69
 .01ص-00مرجع سابق ص 70 
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 الغموض  مع للتعايش قابلية لديهم ليس الناس من وكثري ،التأكد عدم يعين التغيري .0

 .التأكد لعدم املصاحب

 .التغيري نتائج من التخوف .0

  جديدة مسئوليات حتمل جديدة مهارات تعليم تقبل األفراد على السهل من ليس .1

 .وخمتلفة

 .التنظيم يف مكانتهم على اجلماعات أو األفراد جانب من التخوف .5

 .التغيري عن النامجة التنظيمية اآلاثر من التخوف .4

  يؤدي مما ،إليها يسعى اليت واألهداف التغيري طبيعة معرفة عدم من الناشئ التخوف .1

 71.التغيري أهداف يف والتشكيك الشائعات إاثرة إىل

 :هي التغيري مقاومة أسباب " أن )جواد(ويرى       

 .للجديد املطلوبة والسلوكيات املهارات تطوير على القدرة عدم من اخلوف .0

 .التغيري معدالت مع يتعارض حبيث ،جديد هو ما كل ورفض القدمية ابآلراء التمسك .0

 .والتجديد التغيري مع املدراء جتاوب ضعف .1

 ،املواقف استيعاب يف الفهم سوء ،الرغبات تباين ،الثقة ختلخل ،املصاحل تضارب .5

                                                           

م، 0001القاهرة،  املفتوح، التعليم القاهرة، الصيدلة، جامعة كلية كمبيوتر مركز ،"البشرية  املوارد " إدارة :مصطفى كامل مصطفى 71 
 .010ص-011ص
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 72. "املوارد ندرة

 :يلي كما للتغيري معوقات عدة )الطراونة( ويذكر       

  الناس إحساس نتيجة الشعور هذا وأييت ،التغيري ضبط يستطيعون ال أهنم الناس يشعر" .0

 .منهم انبًعا يكن ومل عليهم فرض قد التغيري أن

  هذا يعين ماذا :الناس يسأل ما وغالباً  أكيد وغري مأمون غري املستقبل أن الناس يشعر .0

  التغيري؟

 .ذلك يف يستشاروا مل ألهنم جداً  مفيداً  التغيري كان ولو حىت املفاجآت الناس يقاوم .1

 ) .اجملهول من )خيافونلديهم  مألوف هو ما تغيري الناس يقاوم .5

 .التغيري نتيجة مكانتهم سيفقدون أهنم الناس يشعر .4

 .اجلديدة التغريات ظل يف وكفاايهتم مهاراهتم مصري على ابلقلق الناس يشعر .1

 .العمل يف أعبائهم من يزيد قد التغيري أن الناس يشعر .0

  تتم اليت األعمال وأن أخرى حاالت يف سيؤثر معينة حالة يف التغيري أن الناس يشعر .9

 .متوقعة غري بنتائج أتيت قد التغيري بواسطة

 .احرتام بعدم يعاملهم أحد قاده إذا وخباصة أحبطهم إذا التغيري الناس يقاوم .0

                                                           

 .541م، ص0777عمان، األردن،  :للنشر والتوزيع احلامد ومكتبة دار ، "كلي منظور-األعمال " إدارة :انجي جواد شوقي 72 
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 73" .التغيري حيملها قد خماطر هناك أن الناس يشعر .07

 :يلي ما الرتبوي النظام يف التغيري معوقات أهم من أن ةالباحث رىتو        

 .التغيري يف الرغبة وعدم الرتبوية املؤسسات يف السائد ابلنظام العاملني متسك .0

 .التغيري إدارة خالل من حدوثها املتوقع أعبائهم زايدة من العاملني خوف .0

 التغيري.  هتدد مناكفات يولد مما العاملني، احرتام وعدم السلطوي النمط املدير استخدام .1

 ونتائجه  ومراحله، ابلتغيري، تثقيفهم لقلة وذلك اجملهول من والعاملني املعلمني خوف .5

 .القرار صنع يف إشراكهم عدم وكذلك املتوقعة،

 .الرتبوية املؤسسات يف املتاحة والبشرية املادية املوارد قلة .4

 ميكن. ما أقل إىل املدرسة مدير صالحيات وتقليص مدارسنا، تسود اليت العمياء املركزية .1
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 

 

يف  ةسيتم يف هذا الفصل عرض اإلجراءات املنهجية للدراسة اليت اعتمدها الباحث       

 .هذا البحث

  ومنهجهالبحث مدخل  .أ

ميكن القول إن البحث العلمي هو عملية فكرية منظمة يقوم هبا شخص يسمى        

الباحث من أجل مجع املعلومات وتقصي احلقائق يف شأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى 

موضوع البحث إبتباع طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث( هبدف الوصول إىل 

املشكالت املماثلة تسمى نتائج  للتعميم على حلول مالئمة للعالج أو إىل نتائج صاحلة

 البحث. 

 قامت الدراسة. كما أهداف حتقيق أجل منفي الكياملنهج  ةالباحث تولقد اعتمد       

الكيفي ألنه: يركز على وصف الظواهر والفهم األعمق هلا،  املنهج ابستخدام الباحثة

والسؤال املطروح فاملنهج الكيفي سؤال مفتوح النهاية ويهتم ابلعملية واملعىن، كما اختارت 

الباحثة املنهج الكيفي لكونه مناسبا هلذه الدراسة ألن العدد ال يهم يف هذه الدراسة بقدر 

 سة.ما يهم الفهم األعمق ملوضوع الدرا
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يعتمد البحث الكيفي على دراسة وقراءة البياانت واألحداث أبسلوب غري  كما        

كمي، حيث ال يتم حتويل البياانت إىل أرقام كما يف حالة البحث الكمي، وإمنا يتم 

احلصول على النتائج من واقع مالحظة وحتليل األحداث واملواقف والصور والواثئق 

 .74اللفظيةواالتصاالت اللفظية وغري 

ويتم القيام ابلبحث الكيفي عادة يف ظروف طبيعية، ومن مث فإن اإلطار أو السياق        

الذي حتدث فيه الظاهرة حمل البحث يعترب جزءاً من الظاهرة ذاهتا، وهنا ال يقوم الباحث 

 أبية حماولة إلدخال ضوابط جتريبية على الظاهرة حمل الدراسة، أو أن يتحكم يف املتغريات

 ،اخلارجية احمليطة هبا، ومعىن هذا أن كل جوانب املشكلة حمل الدراسة يتم فحصها ودراستها

ويستخدم يف مجع بياانت البحث الكيفي أساليب املالحظة واملقابالت الشخصية 

واملالحظة، وقد يستخدم يف مجع البياانت أثناء املقابالت قائمة استقصاء حتتوي عدداً من 

 .75األسئلة

 ،naturalistic منها البحث الطبيعي76 قد اختذ البحث النوعي عدة أمساء،و        

ألنه يهتم بدراسة الظواهر يف سياقها الطبيعي، وقد يسمى البحث التفسريي، ألنه ال 

                                                           
74 Smith, J.K. (1983): “Quantititve versus qualitative research: An attempts to clarify 
the issue”, Educational Research, 12(3): 6-13. 

عادل حممد راين، استخدام املدخلني الكيفي والنوعي يف البحث، املؤمتر العريب الثالث للبحوث اإلدارية والتسيري، القاهرة، مصر،  75 
 .1، ص 0771

 .11، ص  2009البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس. )مكتبة اجملتمع العريب: عمان(، .اثئر أمحد غباري 76 
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اصة يف جمال خ يكتفي ابلوصف فقط بل يتعدى ذلك للتحليل والتفسري، وقد يسمى

وهناك  ،ويسمى أحياان االثنوجرايف ،fieldworkالعمل امليداين  علم اإلنسان دراسات

ن البحث إفرق بينه وبني )البحث الوصفي( الذي أييت ضمن أنواع البحث الكمي، 

 77.الوصفي يعتمد بدرجة أساس على األرقام واالستباانت

هناك أنواع متعددة من البحث تدخل حتت مسمى البحث النوعي، وهذا انتج عن        

تارة يكون هدف البحث النوعي أتسيس نظرية تنوع أهداف البحث النوعي، ف

grounded theory واترة يكون اهلدف بناء املفاهيم أو التعرف عليها، ورمبا كان ،

اهلدف الوصف. إال أنه رغم هذا التباين يف األهداف فإن كل هذه األنواع تتفق على أن 

 اليت بناء املعايناملقصد هو "الفهم" األعمق لسلوك اإلنسان وخرباته، ووصف عمليات 

 .يستخدمها الناس وما هي تلك املعاين

 مصادر البياانت .ب

 نوية.اث مصادرأولية و  مصادرمصادر البياانت يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني:    

 جمموعة من مع  املقابلة املتمثل يف امليداين من خالل اجلانب وذلك :األولية صادرامل .0

  ،كواالملبور–مدير جملس إدارة املدارس مباليزاي ربي عبدهللا اجملالدكتور على مثل املعلمني    

                                                           
77 . Gay, L.(1996). Educational Research. Merrill Prentice Hall.  p. 208 
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     اليزاي، مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مب ميلود العبديل كتورد الو    

 كتور د وال ،مصطفى بعيو مدير إدارة االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي كتورد وال   

         لى أبوالقاسم عكتور د الو  ،عبداحملسن املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزايحممود    

       دير امل يعادل رجب التاجور  كتورد الو  ،كواالملبور–احلرايب مدير املدرسة الليبية داماي    

     يتم وجمموعة أخرى من املعلمني الذين مل ،سابق للمدرسة الليبية كواالملبور مباليزايال   

     ةملدرساببالت متت املقا دقو  .رض من مقابلتهم أتكيداً ملصداقية البياانتغذكرهم وكان ال   

         الالزمة املعلومات وجتميعالعاصمة املاليزية كواالملبور يف  كواالملبور ومدرسة داماي  الليبية   

 .البحث موضوع يف   

  األكادميية والبحوث والدورايت الكتب مبراجعة حيث قامت الباحثة :الثانوية صادرامل .1

بدور القيادة اإلدارية يف  تعلقي ذيوال املتعلقة مبوضوع الدراسة، أو اخلاصةواملنشورات 

ية  العاصمة املاليز  يفكواالملبور ومدرسة داماي الليبية   ةملدرسمتطلبات التغيري اب توفري

 األسس على الدراسة للتعرف يف الثانوية الباحثة على املصادر كواالملبور، واعتمدت

 آخر عن عام تصور أخذ وكذلك الدراسات، كتابة يف العلمية السليمة والطرق

القيادة اإلدارية وعالقتها ابلتغيري يف املنظمات  يف وحتدث حدثت اليت املستجدات

 ومعرفة الفجوة األدبية واملسامهة يف ملئها مبا يتاح من مصادر ووقت.
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كواالملبور الليبية   ةملدرساباملعلمني واملعلمات جمموعة من  شتمل الدراسة علىوت       

 يف العاصمة املاليزية كواالملبور للمرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية للعام ومدرسة داماي

  .2116/2117الدراسي 

كواالملبور، -رس، ورئيس جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي ااملد اءويتم اختيار مدر        

ة حول ومعرف وعينة من املعلمني على اعتبار أن يكون املعلم أو املعلمة ممن هلم دراية،

 موضوع البحث.

 أسلوب مجع البياانت   .ج

 

هناك و  لعددية.اتتباين البياانت النوعية يف طبيعتها، وتشمل كل أنواع البياانت غري        

  .ثالث طرق أساسية جلمع املعلومات: املقابلة، واملالحظة، ودراسة الواثئق

 املقابلة: .0

مفهوم املقابلة يف البحث العلمي أبنه حمادثة أو حوار موجه بني الباحث من جهة،        

وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى، بغرض الوصول إىل معلومات تعكس حقائق 

 أو مواقف حمددة حيتاج الباحث الوصول إليها، وهي أداة مهمة للحصول على املعلومات 

 78املعمقة من املصادر البشرية.

                                                           

 .00، ص0700نبيل محيدشة، املقابلة يف البحث االجتماعي، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. العدد  78 
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ويتوقف جناح املقابلة على مستوى التخطيط هلا، واالسئلة املناسبة اليت تتفق مع        

أهداف البحث، وعلى الكيفية اليت تتبع لتسجيل املعلومات والبياانت اليت تسفر عنها 

 79هذه املقابلة.

 ور حم ويف العادة عند بدء املقابلة يبدأ الباحث بتوجيه أسئلة عامة، مث يركز تدرجييا على   

 االهتمام فيضيق من نطاق األسئلة حىت يتمكن من احلصول على املعلومات النوعية 

  80واخلاصة.

 خطوات املقابلة:

 املقابلة مكونة من خطوتني: 

اخلطوة األوىل: قبل عدة أايم من املقابلة تقوم الباحثة بتوزيع ورقة معلومات        

(information sheet)  على املعلمني حتتوي على نبذة عن البحث وأهداف

 البحث. والطلب منهم املوافقة على الدخول يف الدراسة وحتديد موعد ومكان املقابلة.

 اخلطوة الثانية: املقابلة وجها لوجه حيث تقوم الباحثة بتوجيه األسئلة للمستجيبني،       

سئلة بنية املقابلة ابألبقصد استخالص إجاابت ذات صلة بفروض البحث وتتحدد 

 وصياغتها وطريقة تتابعها.

                                                           

. 0000إبراهيم العسل، أسس النظرية واألساليب التطبيقية يف علم االجتماع، لبنان، بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  79 
 .001ص

 .071املرجع السابق ص  80 
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وصياغة االسئلة تتطلب أن يراعي القواعد العامة عند وضع االسئلة ومن أمهها طول        

االسئلة حيث ال تكون أطول من الالزم حىت ال يتطلب جهدا كبريا من اجمليبني وأيضا 

    81ة أو خارجة عن املوضوع.نوعية األسئلة حبيث ال يتم وضع أسئلة زائدة أو حمرج

 املالحظة: .0

تستخدم الباحثة املالحظة الغري منتظمة لغرض املالحظة املباشرة والتعرف على        

مدى واقع  منوذلك  الليبية ابلعاصمة املاليزية "كواالملبور" ملديري املدارس القيادية األدوار

 توفري متطلبات يفوالرتكيز على أثر القيادات املدرسية  ،ممارستهم للقيادة يف إدارة املدرسة

 تطبيق إدارة التغيري.

 بحثال تاو أد .د

وسيلة مجع  وترجع األداة إىل األداة الرئيسية يف مجع البياانت وحتليلها يه ةالباحث       

البياانت لتسهيل عملية البحث ومجع مادته واحلصول على نتيجته. وستقوم الباحثة يف 

هذه الدراسة الكيفية جبمع البياانت إبستخدام أدوات مجع البياانت الكيفية وهي على 

 النحو التايل: 

 املقابلة:  .0

 ل مجع البياانت البياانت وتعترب أهم وسائ وستعتمد الباحثة على املقابلة كوسيلة جلمع       

                                                           

 .117املرجع السابق، ص 81 
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وهي من نوع املقابلة الشخصية املفتوحة مع معلمي املدارس الليبية ابلعاصمة  هلذا البحث.

 املاليزية "كواالملبور". 

 املالحظة: .0

 وهي األداة الثانية من أدوات مجع البياانت وتستخدم الباحثة املالحظة الغري منتظمة        

الليبية ابلعاصمة  ملديري املدارس القيادية األدوارلغرض املالحظة املباشرة والتعرف على 

على  والرتكيز ،مدى واقع ممارستهم للقيادة يف إدارة املدرسة منوذلك املاليزية "كواالملبور" 

 يف توفري متطلبات تطبيق إدارة التغيري.أثر القيادات املدرسية 

 الواثئق: .1

أي  82الباحثة الواثئق جلمع البياانت واملعلومات من غري األشخاص.تستخدم        

هي و بصورة واثئق رمسية وليست شفهية مثل املقابلة، وهي األداة الثالثة جلمع البياانت. 

عني من  مكان ميفاحلقائق واملعلومات عن طريق الواثئق املوجودة  معطريقة عملية جل

 يري.       غات التري متطلبف تو يفالكتب والدراسات املتعلقة ابلدور القيادي ملدراء املدارس 

  بياانتحتليل ال .ه

متر عملية حتليل املعلومات بعدة مراحل تبدأ من تنظيم : مراحل حتليل املعلومات       

وتتنوع آراء  ير البحث(.البياانت لتسهيل الوصول هلا إىل كتابة نتائج البحث )أو تقر 

                                                           

 .004م، ص0779، رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي: أساسية النظرية وممارسة العملية، دار الفكر املعاصر 82 
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 الباحثني يف تقسيم هذه املراحل، وختتلف أساليبهم يف التحليل، وختتلف تسمياهتم هلا

بشكل قد حيدث إرابكا للقارئ. ومن خالل التتبع ميكن حتديد عدد من املراحل األساسية 

 اليت مير هبا عادة أغلب الباحثني، وهي: 

 :تنظيم البياانت .0

مدة  اهة يكون لدى الباحث كم كبري من البياانت، أمضى يف مجعيف هذه املرحل       

لحوظات ا من املزمنية طويلة، ما بني مقابلة ومالحظة وواثئق وغري ذلك. كما أن لديه كمّ 

األولية اليت سجلها أثناء مجع املعلومات. هذه املعلومات حتتاج إىل تنظيم وترتيب يساعد 

  83معها بشكل ييسر حتليلها. الرجوع هلا بشكل سريع، وعلى التعامل

 : تصنيف البياانت .0

يف القراءة األولية للبياانت يبدأ الباحث يف تسجيل نظام تصنيف يسري عليه أثناء        

التحليل. وهذا النوع من التصنيف هو عبارة عن إعطاء عناوين للمعلومات اليت حتتويها 

 عبارة أو مجلة أو فقرة كاملة.البياانت اجملموعة. وهذه اجلزئيات قد تكون كلمة أو 

 :تسجيل املالحظات .1

بعد هذا التصنيف، جيب أن يعيد الباحث القراءة ويسجل مالحظاته بعد أن استقر        

 .يف ذهنه هيكل مبدئي هلذا النظام التصنيفي

                                                           

 83 http://site.iugaza.edu.ps/eafana/files/2010/04/ppt  0701 /00/4 اتريخ النقل  

http://site.iugaza.edu.ps/eafana/files/2010/04/ppt
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 :حتديد األنساق واألمناط .5

د عالقات وعمل جياهذا النوع من التصنيف حيتاج إىل تفكري عميق وقراءة متأنية، إل       

 ليتواألنساق امقارانت بني جمموعات البياانت، حبيث حيدد الباحث ما هي األمناط 

تكونت من تصنيف البياانت، ويبدأ يف ضم بعضها لبعض واملقارنة بني تلك األنساق 

 واألمناط.

  :صياغة النتائج .4

بعد تكون األمناط واألنساق حيتاج الباحث إىل الرتقي قليال يف التجريد، ليصوغ        

تلك األمناط واألنساق على شكل نتائج للبحث، تدعمها األنساق اليت ظهرت وتشكلت 

من خالل التصنيف األساسي املفتوح.  والنتائج يف هذه املرحلة تبقى على شكل افرتاضات 

propositions. 

 :ائجالتحقق من النت .1

 يف هذه املرحلة يعود الباحث لقراءة بياانته ورمبا عاد للدراسات السابقة وأدبيات        

 موضوع الدراسة، للتحقق من النتائج اليت توصل إليها، ومناقشتها، وتعديل ما يرى تعديله 

  أو بيان رأيه فيها. 

  84وأخريا كتابة تقرير البحث.

                                                           

 د. راشد بن حسني العبد الكرمي. "حنو نظرة أعمق يف الظواهر الرتبوية". وزارة الرتبية والتعليم. 84  
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 ومناقشتها : نتائج البحث وحتليلهاالفصل الرابع
 

 املبحث التمهيدي: مدخل لعرض وحتليل البياانت 

 كواالملبور–نبذة خمتصرة عن املدارس الليبية مباليزاي   .أ

 تعترب املدرسة الليبية كواالملبور هي املدرسة الليبية األوىل يف ماليزاي. حيث أنشأت       

م، وكانت بدايتها ببعض من أبناء موظفي السفارة الليبية مباليزاي وكذلك 0007يف سنة 

ببعض من أبناء اجلالية الليبية مباليزاي، وبدأت بعدد بسيط جدًا من الطلبة، ومع مرور 

م 0701بعثات الدراسية من ليبيا إىل ماليزاي وصل عدد الطلبة يف سنة الزمن وتوافد ال

طالب وطالبة  0777طالب ويف بعض السنوات يصل أحياانً عدد الطلبة إىل  977إىل 

وتشتمل املدرسة على مجيع املراحل التعليمية من أساسي وإعدادي واثنوي ابإلضافة إىل 

املدرسة  ة الليبية كواالملبور فروع أخرى مثل:روضة األطفال والتمهيدي. كما يوجد ابملدرس

 الليبية جوهور، املدرسة الليبية بينانق، املدرسة الليبية كاجانق. 

م وهي مدرسة خاصة، 0701أما ابلنسبة للمدرسة الليبية داماي أنشأت سنة        

ويتوقف عدد الطالب يف كل سنة على وجود أبناء اجلالية الليبية يف ماليزاي، حيث 

أقيمت املدرسة بعدد بسيط من الطلبة مث بدأت تتوسع أكثر فأكثر حىت وصل عدد 

 درسة على مجيع املراحل التعليميةطالب وطالبة، كما تشتمل امل 019الطالب هبا إىل 
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من أساسي وإعدادي واثنوي ابإلضافة إىل روضة األطفال والتمهيدي. كما يوجد 

داماي يف  ماليزاي، وفرع–ابملدرسة الليبية داماي فروع أخرى مثل: فرع داماي يف قدح 

                               إندونيسيا.                                                        –ماالنج 

ويوجد العديد من املدارس الليبية األخرى اخلاصة واملعتمدة رمسياً يف ماليزاي مثل:        

مدرسة خطوات املستقبل، ومدرسة أواي، كما يوجد مدارس أخرى خاصة والكن مل يتم 

 االعتماد الرمسي فيها مثل مدرسة احلداثة الدولية ومدرسة األنس. 

 كواالملبور–ب واهلدف من وجود املدارس الليبية مباليزاي السب .ب

 ية:  كواالملبور يتلخص يف األهداف التال–سبب وجود املدارس الليبية مباليزاي        

 كواالملبور.-تزايد عدد الطلبة الليبيني الّدارسني مباليزاي  .0

 مراعاة لدراسة أولياء كواالملبور، و –توفري كافة سبل الّتعليم للطلبة الليبيني مباليزاي  .0

 أمورهم املوفدين. 

 االهتمام الكبري جداً من السفري ابلّتعليم من أجل الّتحصل على كوادر تعليمية جيدة.   .1
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 نسبة االستجابة .ج

ملبور وطلبت كواال–قامت الباحثة بتقدمي طلب إىل إدارة املدارس الليبية مباليزاي        

منهم املوافقة على حتديد موعد املقابلة من أعضاء خمتارة من مدراء ومعلمني ابملدارس 

كواالملبور. حيث كان من شروط قبول أي معلم ليكون من ضمن أفراد –الليبية مباليزاي 

ة بالعينة أن يكون له دراية ابلدور القيادي للمدراء يف توفري متطلبات التغيري. وكانت نس

املشاركة من العينة ممتازة جداً. مما يعين أن موضوع البحث كان مهمًا ابلنسبة 

 للمستجيبني.
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 كواالملبور–اهليكل التنظيمي للمدارس الليبية مباليزاي  .د

 اهليكل التنظيمي جمللس إدارة املدارس الليبية مباليزاي:
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 إدارة املدارس الليبية مباليزاي. جمللس التنظيمي اهليكل(: 1) رقم الشكل

 

 

 

 مجلس إدارة المدارسرئيس 

 الليبية

إدارة 

التوجيه 

 التربوي

المدير 

ورئيس 

مجلس 

أولياء 

 األمور

المدير  

ورئيس 

مجلس 

أولياء 

 األمور

 

إدارة 

 االمتحانات 

مدرسة 

 كوااللمبور 
مدرسة 

 كاجانق
مدرسة 

 رجوهو
مدرسة 

إدارة  بينانق

الشؤون 

اإلدارية 

 والمالية

إدارة 

الجودة 

وتحسين 

 األداء

المدير 

ورئيس 

مجلس 

أولياء 

 األمور

 

المدير 

ورئيس 

مجلس 

أولياء 

 األمور
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 اهليكل التنظيمي للمدرسة الليبية كواالملبور مباليزاي:    

 

 

 

 

 

اهليكل التنظيمي للمدرسة الليبية كواالملبور مباليزاي(: 2)الشكل رقم   

  

 اهليكل التنظيمي للمدرسة الليبية داماي كواالملبور مباليزاي: 

    
 

 

 

 

 

 

اهليكل التنظيمي للمدرسة الليبية داماي كواالملبور (:1الشكل رقم ) مباليزاي.  

 مجلس إدارة المدارس

مدير المدرسة الليبية 

 كوااللمبور

 نائب المدير

مكتب التقويم 

 والقياس
مكتب الشؤون 

 المالية
مكتب الشؤون 

 اإلدارية

مكتب االخصائية 

 االجتماعية
مكتب اإلشراف 

 المدرسي

مدير المدرسة الليبية 

 كوااللمبور-داماي 

التقويم مكتب 

 والقياس
مكتب الشؤون 

 المالية
مكتب الشؤون 

 اإلدارية
مكتب 

االخصائية 

 االجتماعية

 االدارةرئيس مجلس 

 مشرف عام للمدارس

مدير المدرسة 

 قدح-الليبية داماي 
مدير المدرسة الليبية 

 ماالنج -داماي 
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–املبحث األول: أنواع التغيري والعوامل املؤثرة يف التغيري َبملدارس الليبية مباليزاي 
 كواالملبور

 أواًل: عرض البياانت ومناقشتها وحتليلها

– بزايرة إىل املدرسة الليبية كواالملبور واملدرسة الليبية داماي مباليزاي الباحثة قامت       

كواالملبور لغرض مجع البياانت فقامت إبجراء مقابالت، وكانت املقابلة على هيئة مقابلة 

–مغلقة هبدف معرفة: أنواع التغيري والعوامل املؤثرة يف التغيري ابملدارس الليبية مباليزاي 

 كواالملبور.

 واع التغيري:أن   .أ

 التغيري يف طريقة التعليم: من الطريقة التقليدية إىل الطرق احلديثة .0

هناك العديد من أنواع التغيري املختلفة على مستوى التعليم ويف كافة اجملاالت        

توى كواالملبور. والتغيري على مستوى الشكل اإلداري وعلى مس–ابملدارس الليبية مباليزاي 

 التدريس يف املدرسة واملؤشرات كلها تدل على التغيري لألفضل.أعضاء هيئة 

 :85حيث قال مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

 "وضعت مشاريع خاصة للتعليم منها ما نّفذ، ومنها ما هو قيد التنفيذ". 

                                                           
د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف  85

 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
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كامالً مهكواالملبور –وأنواع التغيري خمتلفة ألن املدارس الليبية مباليزاي         تمة اهتماما ً

بكل ما حيتاجه الطالب بتوفري الكتب الدراسية قبل بداية العام الدراسي اجلديد، وتوفري 

السبورة البيضاء بدل السبورة التقليدية وتوفري األقالم اخلاصة ابلكتابة، مع وسائل اإليضاح 

، وهبا لحاسوبالتعليمية وجلميع املواد الدراسية. وكما الحظت الباحثة وجود معامل ل

شاشات عرض إلعطاء احلصص للطلبة داخل املعامل بدل من احلصص التقليدية، كما 

 يوجد معامل مطّورة للعلوم إلجراء التجارب هبا بشكل عملي.

 :86كواالملبور-وكما قال مدير املدرسة الليبية داماي        

بة للقرآن الكرمي، وحتفيظ الطلكواالملبور مهتمة جداً بتعليم –"إن املدارس الليبية مباليزاي  
كيفية كتابة األنواع املختلفة للخط العريب. ابإلضافة إىل مشاركة مجيع املدارس  وتعليمهم

الليبية مباليزاي كواالملبور يف العديد من املسابقات منها مسابقة "اتج الوقار" الدينية للقرآن 
ابقة احتاد مستوى ماليزاي. ومس الكرمي واملشرف عليها السفارة السعودية وهي مسابقة على

القراءة العربية املقام يف ديب، حيث تقوم إدارة النشاط مبتابعة النشاط، وذلك بعد تشكيل 
 . جلان للمتابعة، كما هو احلال يف خمتلف األنشطة األخرى"

كما استحدثت فكرة التعلم عن بعد، وذلك بسبب توافد الطلبة من اجلاليات        

لديهم مشكلة يف الّتعليم، وعدم القدرة على فهم املنهج اللّييب، والذين األخرى الذين 

يشتكون من عدم توّفر املعلمني، أو عدم توافق وجود املدارس الّليبية ابلقرب من مكان 

                                                           
زارة كواالملبور، عضو سابق يف جلنة إعداد منهج التاريخ على مستوى و –د. على أبوالقاسم احلرايب، مدير املدرسة الليبية داماي   86

 كواالملبور.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية داماي 00/0/0700الرتبية والتعليم يف ليبيا. متت املقابلة يف 
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–دراسة أولياء أمورهم. فمن هذا املنطلق طّبقت هذه الفكرة يف املدارس الليبية مباليزاي 

كواالملبور، وكانت البداية مع طلبة الشهادتني اإلعدادية والثانوية، وميكن أن يستفاد منها  

لى حد كواالملبور، والطلبة املوجودين خارج اجلالية املاليزية ع–كل الطلبة املوجودين مباليزاي 

 سواء.

 :87وقال مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

لطلبة الّذين يعانون من صعوبة التعليم، وتكمن مشكلتهم يف "يوجد مشروع خاص اب 
النطق أو الفهم، حيث استبعدان إصابتهم بتأخر العقل ألن الطفل ذوي االحتياجات 

 اخلاصة غالباً ال يدخل مدار األكادميية بل لديه مراكز خاصة به".
كواالملبور –اليزاي وترى الباحثة أن هذا املشروع هو حماولة من املدارس الليبية مب       

بطريقة تعليمية غري تقليدية ملن مل جيين مثار تعليمه بشكل جيد. أي حتصيله األكادميي 

متدين على اقرانه بعد تطبيق منهجية التعليم التقليدي، وحيتاج لطريقة خاصة به لكي 

 يتحصل على نتائج تعليمية أفضل، وهذه تعترب من أحد الوسائل التعليمية اجلديدة اليت

 تطّبق على الطلبة اّلذين يعانون من صعوابت التعليم.

 :88وقال املدير السابق للمدرسة الليبية كواالملبور مباليزاي       

                                                           
 إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس 87

 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
 املدارس الليبية يفد. عادل رجب التاجوري. مدير سابق للمدرسة الليبية كواالملبور مباليزاي، املسؤول األول عن فكرة التعلم عن بعد  88 

 واالملبور.ك–م، مبقر مكتب مدير التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي 09/0/0700مباليزاي، متت املقابلة يف 



74 

 

"من أنواع التغيري أنه مت إنشاء منظومة إلكرتونية خاصة ابلطلبة املوفدين وغري املوفدين  
 وكذلك مرتبات املعلمني كما أن النتائج الشهرية والنهائية كلها يف املنظومة".

ترى الباحثة أن املنظومة اإللكرتونية سبب يف حل مشاكل الطلبة املوفدين وغري        

 طلبة املستمر الصرف عليهم والغري مستمر الصرف عليهم وكذلك مرتباتاملوفدين وكذلك ال

املعلمني وكم منهم على حساب الدفاع وكم منهم على حساب التعليم وكم منهم على 

حساب اخلارجية وهكذا وهبذا توفر املنظومة اإللكرتونية اجلهد والوقت وتدل على مواكبة 

 التغيري من أجل التطوير.

 لمني: اختيار أفضل املعلمنيالتغيري يف املع .2
 يوجد العديد من أنواع التغيري املختلفة واملتنوعة يف شىت اجملاالت.       

 أبن:89وكما قال مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

بد فيها من التغيري، الكواالملبور تعترب بيئة متحركة وهلذا السبب –"املدارس الليبية مباليزاي  
حيث جند فيها املدير يبدع وجيد حلول جديدة دائماً لكي تستمر الدراسة، كما تسعى 

 املدرسة إىل توفري كل ما حيتاجه الطالب، وتسعى إىل التطوير والدفع به إىل األمام".
جه اترى الباحثة املدير هو املسؤول األول عن املدرسة مبعلميها وطالهبا، وإذا و        

مشاكل أو صعوابت يلجأ إىل مدير إدارة املدارس. كما الحظة الباحثة يف املدارس 

 الليبية مباليزاي كواالملبور أن احلجة واالقناع مهمة جداً وهي األسلوب املتبع لدى املدير 
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 لتطوير أداء املعلم داخل املدرسة. 

 قال: 90كوالملبور–وعند إجراء املقابلة مع مدير املدرسة الليبية داماي        

"عند قبول أعضاء هيئة التدريس يف املدرسة قمنا بعدة مراحل لتقييم املعلمني قبل قبوهلم  
 وهي: 

 تقدمي املعلم لسريته الذاتية  .0
 مقابلة شخصية للمعلم مع جلنة مكلفة ابلتقييم .0
 إعطاء حصة للمعلم على فصل افرتاضي .1
 عند القبول يبقى املعلم حتت التجربة ملدة شهر  .5

 والغرض من كل هذه املراحل السعي إىل توفري أعضاء هيئة تدريس قديرين يف العطاء".
من اجلدير ابلذكر أن املعلم هو اإلنسان الوحيد الذي ال يستطيع أن ينجح يف        

عمله مامل حيب هذا العمل. فأي موظف آخر ميكنه أن ينجح يف عمله حىت وإن مل يكن 

ملعلم إن مل يكن راضي، وحيب عمله فيمكن أن يستمر راضي على ذلك العمل، أما ا

 فيه، وال كنه سيكون معلم فاشل.

 أنه: 91وقال املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي       

 نافسية كواالملبور كان من شروطها الت-"عندما وضعت الرؤية للمدرسة الليبية مباليزاي  

                                                           
ارة كواالملبور، عضو سابق يف جلنة إعداد منهج التاريخ على مستوى وز –د. على أبوالقاسم احلرايب، مدير املدرسة الليبية داماي  90
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 ي للمدرسة".والتميّز، ومل يكن كمصطلح بل هدف فعل
ور أهنم فعالً كواالملب–من مالحظة الباحثة للمعلمني يف املدارس الليبية مباليزاي        

 يتنافسون يف طرق التدريس احلديثة ويسعون للوصول بطالهبم إىل أفضل املستوايت.

 مبختلف األنشطة الرتبوية والرايضية االهتمامالتغيري يف أنواع األنشطة:  .3

ير العام كواالملبور" فيقول املد–ابلنسبة للمدرسة اخلاصة "املدرسة الليبية داماي        
 أنه: 92للمدارس الليبية داماي مباليزاي

"مت إضافة صاالت جديدة للرايضة، ويوضح االهتمام ابجلانب الرايضي بشكل كبري من  
لنهاية على العديد ا حيث املبارايت، والدورايت، واملشاركة فيها، والفوز هبا، والتّحصل يف

 من الكؤوس، كم أهنا هتتم بتوفري حوض سباحة للمدرسة".
كواالملبور على –هناك العديد من أنواع التغيري املختلفة ابملدارس الليبية مباليزاي        

كبرياً بكل ما حيتاجه  مستوى النشاط، وأنواع التغيري خمتلفة يف املدرسة ألهنا مهتمة اهتماما ً

كما مهتمة جداً ابألنشطة املختلفة مثل األنشطة الرتبوية والرايضية. وتنوّع النشاط الطالب،  

واالهتمام ابألنشطة املختلفة، هذا يعترب من أحد أنواع التطوير وخصوصًا يف مدارس 

 اجلاليات.

 واالملبورك–أما ابلنسبة للمدرسة العامة "املدرسة الليبية كواالملبور مباليزاي        

                                                           
 نفس املستجيب السابق. 92
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 :93مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي " فيقول

" أنه مت من قبل إدارة املدرسة توفري وسائل الرتفيه املختلفة للطلبة، واألنشطة الرايضية 
املتنوعة بشكل مكثف، والطلبة حتت إشراف معلمني الرتبية البدنية، ومعلمي الرتبية 

–اليزاي رسة من املدارس الليبية مبالفنية، ومعلمي األنشطة اليدوية واحلرفية، ويف كل مد
كواالملبور لديها صفحة على الفيس بوك تعرض هبا كل أشغاهلا، وما هو جديد لديها، 

 وذلك من أجل التنافس والتميز فيما بينهم، وعلى املدارس األخرى".
مي التعلي كواالملبور مع اهتمامها ابجلانب-ترى الباحثة أن املدارس الليبية مباليزاي        

فهي مهتمة كثريًا بكافة أنواع األنشطة وتسعى فيها للتمييز واالبداع وهلا العديد من 

 املشاركات وحتصلت على العديد من اجلوائز بسبب تفوقها وحتصلها على املراتب األوىل. 

كما يوجد ابملدرسة الليبية كواالملبور فرقة كشفية، ويقول مدير جملس إدارة املدارس        
 :94كواالملبور–مباليزاي  الليبية

 "إهنا من أول الفرق العربية اليت يتم أتسيسها يف اإلقليم الكشفي األسيوي". 
تقول الباحثة إن من مهام احلركة الكشفية بشكل عام والذي تسعى إليه احلركة        

ناء اجملتمع، كواالملبور هي ترسيخ عدة نقاط يف أب-الكشفية يف املدرسة الليبية مباليزاي 

 ومن أمهها: 

 األخالق وخدمة اجملتمع .0

                                                           
اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف  د. علي عبدهللا 93
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 العمل اجلماعي  .0

 االلتزام والنظام .1

 تنظيم وإدارة الوقت  .5

 تعّلم القيادة  .4

 اكتساب مهارات جديدة  .1

 االندماج يف اجملتمع  .0

 التخطيط اجليد .9

 االعتماد على النفس  .0

 املغامرة والشجاعة  .07

 العوامل املؤثرة يف التغيري .ب

اي يوجد العديد من العوامل املؤثرة وبشكل كبري على التغيري يف املدارس الليبية مباليز        

 كواالملبور. –

 بشكل دائمتغري  عناصر العملية التعليمية  .0
 :95قال مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

                                                           
 ةد. ميلود العبديل، مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، موجه سابق مقيم يف مدرسة أخرى، متت املقابل 95
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"من أهم العوامل املؤثرة يف التغيري هي تغيري عناصر العملية التعليمية بشكل دائم،  
ومفاجئ، مما ال ميكن السيطرة عليه، وهذا رمبا يرجع إىل أنه يوجد خصوصية يف الغربة 

 ".عن الوطن 
اجلدير ابلذكر لدى الباحثة أن مدارس اجلاليات ختتلف عن املدارس األخرى        

ويكون الفرق يف العناصر األساسية للعملية التعليمية وهي: الطالب، واملعلم، واإلدارة، 

واملنهج، واملبىن. وهذه العناصر يف مدارس اجلالية متغرية ماعدا املنهج يكون اثبت نسبياً، 

 املدارس املوجودة يف ليبيا، ويكون التغيري بشكل مفاجئ وال ميكن السيطرة بعكس عناصر

عليه مبعىن يكون املعلم ممتاز والكن ال يستمر يف املدرسة حبكم أنه حتّصل على عرض 

عمل أفضل ويرجع السبب لظروف املعيشة أو حبكم السفر أو حبكم ظروف املدينة 

 واملناسب له أكثر.املتواجد هبا ويرغب يف االنتقال لألفضل 

 :96قال املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي       
 "من العوامل املؤثرة جداً ابلتغيري هي تغيري حماور العمل بشكل مستمر".

 ابإلدارة مهمة جداً وهي كما ذكرت سابقاً ترتكزحبيث ترى الباحثة إن حماور العمل        

ئة تربوية . فمثال الطالب عن طريق خلق بيواإلدارة، واملنهج، واملبىنالطالب، واملعلم، على: 

للتعليم، وغرس البيئة األخالقية للطالب بتوفري ما يلزمه الكتساب املعلومة، أما املعلم عن 

                                                           
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية داماي 00/0/0700لعام للمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف د. حممود عبداحملسن، املدير ا 96
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طريق أتهيله وحسن توجيهه واالنسجام معه، أما املنهج عن طريق القدرة على توفري الكتب 

 واخلطط واملناهج. 

 وجود هيكل إداري مستقرصعوبة  .1
 :97قال املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي       

"من العوامل املؤثرة يف التغيري هي صعوبة وجود هيكل إداري مستقر، وذلك بسبب  
ظروف السفر وابلتايل تراكم اخلربات غري موجود بسبب زايدة معدل التغيري ابإلدارة بنسبة 

 ، ".%47 الطلبة يزيد عن نسبة ، وكذلك معدل تغيري47%
ترى الباحثة أن مدارس اجلاليات الليبية بيئة متحركة فعالً وهلذا السبب جند املدير        

له دور كبري يف التغيري ألنه حمتاج دائمًا للمواجهة وتغيري اخلطط ألنه مكلف ومسؤول 

 على فريق عمل دائم التغرّي.

 قال: 98إدارة املدارس الليبية مباليزايوعند مقابلة مدير جملس        

"من العوامل املؤثرة يف التغيري هي احتمال عدم وجود معلمني تربويني وعدم وجود بديل 

 هلم".

 حلاصل ا ترى الباحثة أن أي مدير مدرسة جالية يستمر ملدة سنتني يعترب قائد ألن التغيري

                                                           
 نفس املستجيب. 97
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قود يف كما أنه ال يوجد توقيع عيف املدرسة غري متوقع ومفاجئ بسبب اإلقامة وغريها.  

 مدارس اجلاليات وال توجد شروط جزائية.

   حمدودية الكفاءات املطلوبة                                                                                 .1

 :99قال مدير املدرسة الليبية داماي كواالملبور       

يبيا  تتقيّد أحياانً بشروط اإلدارة التعليمية املوجودة يف ل" إن املدارس اليت يف اخلارج ال 
 لعدة أسباب وأمهها حمدودية الكفاءات املطلوبة"

–ترى الباحثة أن بسبب حمدودية الكفاءات املطلوبة يف املدارس الليبية مباليزاي        

كواالملبور بشكل عام ويف املدارس اخلاصة "مدرسة داماي" بشكل خاص أن املدرسة ال 

تستطيع أن تعمل وظائف مستقلة هلا مهام معينة وحمددة غري اإلدارات األربعة املذكورة 

 ابهليكل التنظيمي ألهنا مكلِّفة جداً وتسبب مشاكل كثرية فلهذا يتبعون برانمج التكليف

ملهمة معّينة تنتهي ابنتهاء املهمة. والتكليف يشمل كل شخص يف وهو عبارة عن أداء 

املدرسة سواء كان معلم أو إداري بشرط أن يكون كفء ويتحمل املسؤولية، ونظام 

التكليف يصدر من قبل مدير املدرسة إىل أحد اإلدارات األربعة املوجودة ابملدرسة 

دير بب وجود ظرف خاص مبواملذكورة سابقاً. ويتم التكليف لقضاء شغل معنّي بس
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املدرسة وتكون مدة التكليف وصالحيته حمدودة أي يف نطاق معني ومبجرد رجوع مدير 

 املدرسة تنتهي صالحية التكليف. 

 :100قال مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

 حتتاج لطاقم اإلداري كبري وبذلك ال"إن املدارس الليبية ابخلارج ال تتحمل أن يكون هبا ا
 إىل كم من اإلداريني مثل املوجود بليبيا".

–ترى الباحثة أن بسبب حمدودية الكفاءات املطلوبة يف املدارس الليبية مباليزاي        

شخص يف املدرسة مكلف مبهمة وعند مشاهدة أي مالحظة يكتب عليها  فكل كواالملبور

 املدرسة والذي بدوره يلجأ الختاذ القرار وتوفري املطلوب.تقرير ويقّدمه ملدير 

 وجود منافسني جدد: .4

 هي: 101يقول املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي       

"وجود منافسني جدد من املدارس األخرى، ويرجع الدور الكبري يف إحداث التغيري إىل  
عالقة املدارس الليبية ابلسلطة املاليزية وكذلك مستجدات القوانني املاليزية. ومن العوامل 

اولة الوصول إىل كواالملبور هو حم-األخرى املؤثرة يف التغيري يف املدارس الليبية مباليزاي 
أفضل بسبب وجود املدارس الليبية يف دولة قانون وعلم، وبذلك تسعى املدارس  نتائج

 الرتقائها إىل نفس مستوى الدولة "ماليزاي"".

                                                           
يه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، موجه سابق مقيم يف مدرسة أخرى، متت د. ميلود العبديل، مدير مكتب التوج 100

 كواالملبور.–م، مبقر مكتب مدير التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي 09/0/0700املقابلة يف 
 .سابق جيبمست 101
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ترى الباحثة أن سبب وجود املنافسني هو كثرت عدد املدارس الليبية يف ماليزاي        

وهور واملدرسة الليبية ج مثل املدرسة الليبية كواالملبور واملدرسة الليبية داماي واملدرسة

الليبية بينانق ومدرسة أواي ومدرسة احلداثة الدولية ومدرسة خطوات املستقبل ومدرسة 

األنس وغريها من املدارس الليبية واملدارس العربية األخرى. وابعتبار أن أغلب املدارس 

مواكبة و  اآلن تتبع معايري دولية وتعمل هبا، هلذا السبب البد من ضرورة التماشي معهم

 التطور املوجود، لتكون املدارس الليبية مباليزاي منافس قوي وجاذب لشرائح جديدة.

 قال: 102وعند مقابلة مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

تنافس   "بسبب كثرة املدارس الليبية والعربية مباليزاي فإن املدرسة الليبية كواالملبور مباليزاي يف
 وهي تريد أكرب قدر ممكن من الطلبة" كبري جداً 

كن ترى الباحثة أن املدرسة الليبية كواالملبور مباليزاي يف تنافس كبري وتريد أكرب قدر مم       

من الطلبة والكن هي اآلن حبكم لديها العدد الكايف من الطلبة فال تركز كثريًا على 

 التنافسية. 

 

 

 

                                                           
يف  الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس 102
 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
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 اثنياً: النتائج

 :كواالملبور هناك ثالثة أنواع وهي–من أنواع التغيري ابملدارس الليبية مباليزاي  .0

   التغيري يف التعليم من الطريقة التقليدية إىل الطرق احلديثة: حبيث وضعت مشاريع  .أ

كواالملبور –خاصة للتعليم منها ما نّفذ، ومنها ما هو قيد التنفيذ. فاملدارس الليبية مباليزاي 

اء  الكتب الدراسية قبل بداية العام الدراسي اجلديد، وتوفري السبورة البيضتقوم بتوفري

بدل السبورة التقليدية وتوفري األقالم اخلاصة ابلكتابة، مع وسائل اإليضاح التعليمية 

وجلميع املواد الدراسية. كما أنه يوجد هبا معامل للحاسوب، وهبا شاشات عرض إلعطاء 

بدل من احلصص التقليدية، كما يوجد معامل مطّورة  احلصص للطلبة داخل املعامل

للعلوم إلجراء التجارب هبا بشكل عملي. ابإلضافة على أنه استحدثت فكرة التعلم 

عن بعد. كما أنه يوجد مشروع خاص ابلطلبة اّلذين يعانون من صعوبة التعليم وهو قيد 

 املوفدين وفدين وغريمت إنشاء منظومة إلكرتونية خاصة ابلطلبة امل التنفيذ. وكذلك

 وكذلك مرتبات املعلمني كما أن النتائج الشهرية والنهائية كلها يف املنظومة.

 اختيار أفضل املعلمني: حبيث يكون التغيري على مستوى الشكل اإلداري وعلى  .ب

مستوى أعضاء هيئة التدريس يف املدرسة واملؤشرات كلها تدل على التغيري لألفضل. 

مراحل لتقييم املعلمني قبل قبوهلم للعمل ابملدرسة. كما أنه عندما حبيث تقام عدة 

 التمّيز.كواالملبور كان من شروطها التنافسية و -وضعت الرؤية للمدارس الليبية مباليزاي 
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 اإلهتمام مبختلف األنشطة الرتبوية والرايضية: إضافة صاالت جديدة للرايضة، إقامة  .ج

 تم بتوفري حوض سباحة للمدرسة. مع التدريب علىاملبارايت والدورايت، كما أهنا هت

األنشطة اليدوية واحلرفية كما أنه يوجد فرقة كشفية، وهي من أول الفرق العربية اليت مت 

 أتسيسها يف اإلقليم الكشفي األسيوي. 

 ي:كواالملبور ه–من العوامل املؤثرة يف التغيري ابملدارس الليبية مباليزاي  .0

 تغيري عناصر العملية التعليمية بشكل دائم، ومفاجئ، مع احتمال عدم وجود معلمني  .أ

تربويني وعدم وجود بديل هلم، وكذلك صعوبة وجود هيكل إداري مستقر مع حمدودية 

 الكفاءات املطلوبة.

 وجود منافسني جدد من املدارس األخرى، كما أن وجود املدارس الليبية يف دولة قانون  .ب

 وعلم جيعلها تسعى الرتقائها إىل نفس مستوى دولة ماليزاي.  
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 املبحث الثاين: االسرتاتيجيات اليت تقوم هبا املدارس الليبية يف ماليزاي للتغيري
 أواًل: عرض البياانت ومناقشتها وحتليلها

–مباليزاي  يبزايرة إىل املدرسة الليبية كواالملبور واملدرسة الليبية داما الباحثة قامت       

كواالملبور لغرض مجع البياانت فقامت إبجراء مقابالت، وكانت املقابلة على هيئة مقابلة 

 مغلقة هبدف معرفة: االسرتاتيجيات اليت تقوم هبا املدارس الليبية يف ماليزاي للتغيري.

 اسرتاتيجيات التغيري يف املعلمني: اختيار املعلمني املتميزين .1

حيث قال عن  103الباحثة للمدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزايمتت مقابلة        

 اسرتاتيجيات التغيري يف املعلمني:

يف  كواالملبور تعمل على حسن اختيار املعلمني والتشدد–"إّن املدارس الليبية مباليزاي  
اختيارهم، وذلك بوضع شروط ومعايري خاصة لتقييم، وقبول املعلمني. وبعد املوافقة 

 والقبول تبدأ املدرسة العمل بدورات أتهيلية هلم، وبشكل مكثف".
ترى الباحثة احلزم مطلوب جداً عند اختيار املعلمني، وعندما يتم قبوهلم للعمل يف        

املدرسة تقام هلم الدورات التأهيلية بشكل مكثف قبل بداية العام الدراسي ليكونوا على 

 استعداد اتم للعطاء وبكفاءة عالية يف التعليم. 

                                                           
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية 00/0/0700د. حممود عبداحملسن، املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف  103

 كواالملبور.–داماي 
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ن اسرتاتيجيات التغيري يف ع 104وقال مدير املدرسة الليبية داماي كواالملبور       

 املعلمني:

"عند بداية العام الدراسي تقام ورشة عمل للمعلمني تستمر ملدة ثالثة أايم واهلدف منها  
 تطوير املعلمني والدفع هبم حنو األفضل".

ترى الباحثة من خالل تشجيع وحتفيز إدارة املدرسة للمعلمني أن مطلب املدارس        

تعليمية االملبور هو معاجلة القصور لدى املعلمني إن وجد والرقي ابلعملية الكو –الليبية مباليزاي 

 ومساعدة املدرسة على حتقيق أهدافها. 

 قال: 105وعند مقابلة مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

" إن املدير هو املخطط االسرتاتيجي هلذه املؤسسة حيث هو من يضع اخلطة االسرتاتيجية 
 للربانمج التعليمي للعام الدراسي ابلكامل".

ترى الباحثة أن مدير املدرسة هو املسؤول عن اخلطة االسرتاتيجية يف املدرسة من        

حيث اختيار املعلمني، ووضع املرتبات هلم، واختيار رؤساء األقسام، وغري ذلك، مث 

أن يضع املدير خطته يعرضها على جملس إدارة املدارس العتماد هذا اإلجراء، وبعد 

 االسرتاتيجية يتم التحاور عليها، والنقاش فيها مث اعتمادها أو تعديلها أو إرجاعها إليه 

                                                           
ارة كواالملبور، عضو سابق يف جلنة إعداد منهج التاريخ على مستوى وز –د. على أبوالقاسم احلرايب، مدير املدرسة الليبية داماي  104

 كواالملبور.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية داماي 00/0/0700الرتبية والتعليم يف ليبيا. متت املقابلة يف 
اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف  د. علي عبدهللا 105
 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
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 كواالملبور.–من قبل جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي 

 لبةالتغيري من التسهيالت للطلبة: توفري التسهيالت املطلوبة للط تاسرتاتيجيا .2
 قال: 106املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزايعند مقابلة        

"من اسرتاتيجيات التغيري من التسهيالت للطلبة هي توفري الكتب املدرسية قبل بداية  
العام الدراسي، وتوفري الزي املدرسي للطلبة، وإضافة إىل املكتبات واملعامل، وكذلك توفري 

 أماكن للنشاط مبختلف أنواعه"
–احثة أن توفري التسهيالت مهمة جدًا ابلنسبة للمدارس الليبية مباليزاي تري الب       

كواالملبور وذلك لسري العملية التعليمية على أكمل وجه، وذلك من خالل خلق بيئة 

تربوية للتعليم، وغرس البيئة األخالقية للطالب، وتوفري كل ما يلزمه الكتساب املعلومة، 

 ل من حجم املشاكل يف املدرسة.وهذا كله ينعكس على األداء ويقل

 :107كما قال مدير املدرسة الليبية داماي كواالملبور       

"إن من اسرتاتيجيات التغيري من التسهيالت للطلبة هي توفري الكتب املدرسية والزّي  
املدرسي جماانً للطالب، وكذلك توفري املكتبات واملعامل، وتوفري أماكن للنشاط مبختلف 

 أنواعه".

                                                           
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية 00/0/7000د. حممود عبداحملسن، املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف  106

 كواالملبور.–داماي 
ارة كواالملبور، عضو سابق يف جلنة إعداد منهج التاريخ على مستوى وز –د. على أبوالقاسم احلرايب، مدير املدرسة الليبية داماي  107

 كواالملبور.–ماي م، مبقر إدارة املدرسة الليبية دا00/0/0700الرتبية والتعليم يف ليبيا. متت املقابلة يف 
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ل ما حيتاجه كواالملبور تسعى إىل توفري ك–ترى الباحثة أن املدارس الليبية مباليزاي        

الطالب، وتتحمل املدارس يف تكاليف كبرية جداً وتعترب هذا جزء من العملية التعليمية، 

وأهنا جمربة على توفريه مع العلم أن الكثري من املدارس مل هتتم هبذا املوضوع، والغرض من 

 هو منح الثقة ابملدرسة. ذلك

قال عن اسرتاتيجيات  108وعند املقابلة مع مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

 التغيري من تسهيالت الطلبة:

"إن مدير جملس إدارة املدارس أعطى كافة الصالحيات ملدير املدرسة الليبية كواالملبور  
شراف على ، ووضع اجلداول الدراسية هلم، ويف اإلمباليزاي لتوفري الكتب املدرسيّة للطلبة

 امتحاانهتم، وحرية التصرف يف مجيع امليزانية التسهيلية امللموسة من قبل مدير املدرسة".
–ترى الباحثة أنه يوجد نوعان من القرارات لدى املدير يف املدارس الليبية مباليزاي        

يذي اليومي ذية يومية وهي ختص العمل التنفكواالملبور حبيث تكون القرارات األوىل تنفي

يف املدرسة، حبيث تصدر هذه القرارات من املدير نفسه أي هو من يتخذ فيها القرار 

ألنه هو املسؤول. أما النوع الثاين من القرارات فيتعلق ابألمور اليت ختص السياسة العامة 

اختاذ القرار  نه: "من يشاركك يفللمدرسة ويتم فيها استشارة اإلدارة العليا. ومثلما يقال أب

 يشاركك يف حتمل املسؤولية".

                                                           
د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف  108
 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
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    اسرتاتيجيات التغيري من كفاءة التعليم: استخدام طرق التعليم احلديثة للرفع من  .3

 كفاءة التعليم َبملدرسة

، سألته 109عند مقابلة الباحثة ملدير إدارة االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي       

 التغيري من كفاءة التعليم فقال: اسرتاتيجياتعن 

 "يوجد أكثر من مائة خطة لالسرتاتيجية يف التعليم، واستخدمت واستفاد منها املعلمني". 
ترى الباحثة أن مركز اجلودة يف ماليزاي متركز على خطة اسرتاتيجيات التعليم النشط        

م إدارة رس، وبعد التنفيذ تقيّ حيث تصدر اخلطط من مكتب اجلودة، وتنفذ على املدا

اجلودة املدير على جناح االسرتاتيجية يف املدرسة، وعلى استجابة املعلمني لتطبيق 

االسرتاتيجية، وجنحت هذه اخلطة ومتيزت وفيها البد من تقدمي املعلمني ملا هو جديد 

 هلديهم إىل مكتب اجلودة ومن مل يقدم شيء من املعلمني ميكن بذلك االستغناء عن

 وإحضار البديل.

وسؤاله عن اسرتاتيجيات  110وعند مقابلة مدير املدرسة الليبية داماي كواالملبور       

 التغيري من كفاءة التعليم قال:

                                                           
، مبكتب مدير إدارة 09/0/0700يف ماليزاي. متت املقابلة يف  د. مصطفى بعيو، مدير إدارة االمتحاانت ابملدارس الليبية  109

 االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي. 
ارة كواالملبور، عضو سابق يف جلنة إعداد منهج التاريخ على مستوى وز –د. على أبوالقاسم احلرايب، مدير املدرسة الليبية داماي  110

 كواالملبور.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية داماي 00/0/0700ة يف الرتبية والتعليم يف ليبيا. متت املقابل
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"إّن املدرسة تستخدم برانمج العرض بواسطة احلاسوب يف مجيع املواد الدراسية داخل  
استخدام  ني وتشجّعهم علىمعمل احلاسوب بدل من احلصص التقليدية، كما حتث املعلم

 الطرق احلديثة يف التعليم، وإعطاء احلصص الدراسية للطلبة بشكل عملي".
ترى الباحثة أن املدارس الليبية تشجع املعلمني وحتثهم على التغيري من أجل التطوير         

 كما أهنا تساهم وبشكل كبري يف تنمية املقرتحات واألفكار الدالة إىل التغيري من أجل

 التطوير.

عن اسرتاتيجيات التغيري من   111وقال مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

 كفاءة التعليم:

"عند اختيار مدير املدرسة الليبية كواالملبور مباليزاي مت استخدام الّدقة الختيار مدير  
 املدرسة من قبل الّلجنة املشكلة"

بية الّدقة يف اختيار مدراء املدارس يف املدارس اللي ترى الباحثة أن بسبب استخدام       

، كواالملبور مت التحّصل على مدراء انطلقوا بسرعة كبرية يف جمال التعليم النشط-مباليزاي 

ويف جمال التعليم التعاوين، ويف جمال املشاركات على مستوى ماليزاي، وعلى مستوى شرق 

بب يف ادوا من كفاءة التعليم، ويرجع السآسيا، وكان لديهم تراتيب يف التفوق، حيث ز 

 ذلك هو أن املدراء مؤمنني بعملهم، ولديهم خربة، ورغبة يف العمل.

                                                           
د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف  111
 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
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 اثنياً: النتائج 

 من االسرتاتيجيات اليت تقوم هبا املدارس الليبية مباليزاي للتغيري هي: 

 اختيار املعلمني املتميزين: حسن اختيار املعلمني والتشدد يف اختيارهم، وعمل الدورات  .أ

التأهيلية هلم. كما تقام يف بداية العام الدراسي ورشة عمل للمعلمني تستمر ملدة ثالثة 

أايم واهلدف منها تطوير املعلمني والدفع هبم حنو األفضل. كما أنه توضع خطة 

 ير املدرسة للربانمج التعليمي للعام الدراسي ابلكامل، من حيثاسرتاتيجية من قبل مد

 اختيار املعلمني، ووضع املرتبات هلم، واختيار رؤساء األقسام، وغري ذلك

  توفري التسهيالت املطلوبة للطلبة: وهي توفري الكتب املدرسية والّزي املدرسي جماانً  .ب

ري أماكن املكتبات واملعامل، وتوفتوفري للطلبة، ووضع اجلداول الدراسية هلم، وكذلك 

 للنشاط مبختلف أنواعه. 

  استخدام طرق التعليم احلديثة للرفع من كفاءة التعليم ابملدرسة: إنه يوجد أكثر من  .ج

مائة خطة لالسرتاتيجية يف التعليم، واستخدمت واستفاد منها املعلمني، فمنها استخدام 

شّجعهم د الدراسية. كما حتث املعلمني وتبرانمج العرض بواسطة احلاسوب يف مجيع املوا

على استخدام الطرق احلديثة يف التعليم، وإعطاء احلصص الدراسية للطلبة بشكل 

عملي. كما أن استخدام الّدقة يف اختيار مدير املدرسة يكون سبب كايف يف زايدة  

 كفاءة التعليم.
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غيري َبملدارس ية التاملبحث الثالث: املتطلبات األساسية الواجب توفرها لنجاح عمل

 كواالملبور-الليبية مباليزاي 

 أواًل: عرض البياانت ومناقشتها وحتليلها

– بزايرة إىل املدرسة الليبية كواالملبور واملدرسة الليبية داماي مباليزاي الباحثة قامت       

قابلة مكواالملبور لغرض مجع البياانت فقامت إبجراء مقابالت، وكانت املقابلة على هيئة 

مغلقة هبدف معرفة: املتطلبات األساسية الواجب توفرها لنجاح عملية التغيري للمدارس 

 الليبية يف ماليزاي.

  تلك مي املتطلبات األساسية الواجب توفرها يف املدير: وجود املدير الرتبوي الذي .1

 الرؤية التنافسية الالزمة إلدارة املدرسة.

قال عن املتطلبات  112للمدارس الليبية داماي مباليزايعند مقابلة املدير العام        

 األساسية الواجب توفرها يف املدير:

 "جيب أن يكون مدير املدرسة على وعي ابملنتج التعليمي أي لديه رؤية" 
 كما ترى الباحثة أبنه البد أن يكون مدير املدرسة تربوي، ولديه اإلحساس        

 ابملسؤولية، وأن جيمع بني احلزم، والّلني، كما أّن اخلربة هلا دور كبري جداً لقيادة املدير 

                                                           
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية 00/0/0700د. حممود عبداحملسن، املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف  112

 كواالملبور.–داماي 
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 ألهنا سبب يف االتزان االنفعايل.

قال عن املتطلبات  113وعند مقابلة مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

 األساسية الواجب توفرها يف املدير:

"جيب أن يكون مدير املدرسة ذو مؤهل تربوي، وأن يكون لديه خربة يف جمال التعليم،  
وابألخص التعليم األساسي، وبعد ذلك الربط بني اخلربة، واملؤهل العلمي، وأن يكون 
مرن، وذو تفكري حديث، والبد أن تكون أفكاره، وحتقيقه حتقيق اسرتاتيجي، وينظر إىل 

 املستقبل بنظرة اعتبار"
وترى الباحثة أنه من الضروري أن يكون مدير املدرسة قائد ال مدير مهمته فقط        

التوقيع، وتنفيذ األوامر. ومن املهم أن يكون املدير رؤيته التنافسية، والتمّيز، وأن يهتم 

يهتم ابلبيئة احمليطة به، ويسعى للمساواة بني املعلمني، ويهتم بنقاط القوة لديه لتقويتها، و 

اط الضعف لديه ملعاجلتها، والبد للمدير أن يتبع أسس معينة لتسيري العمل، وجيب بنق

 أن يكون قدوة يف الدقة، واحرتام العمل.

عند مقابلته،  114وكما قال مدير إدارة االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي       

 األساسية الواجب توفرها يف املدير:وسؤاله عن املتطلبات 

                                                           
ة يف لد. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقاب 113
 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
، مبكتب مدير إدارة 09/0/0700د. مصطفى بعيو، مدير إدارة االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي. متت املقابلة يف  114

 االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي.
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يكون مدير ذو شخصية قوية، وذكي، وصبور، وال يكون اندفاعي يف اختاذ "جيب أن  
    القرارات"    

كما ترى الباحثة أبنه البد من اتباع منهج الشورى مع العاملني يف املؤسسة،        

وإعطائهم استقاللية الشغل، وأن يكون مدير املدرسة دميقراطي، والبد أن يكون عاطفي، 

 ، وعلى حسب احلاجة املطلوبة لذلك.وشديد يف نفس الوقت

   املتطلبات األساسية الواجب توفرها يف املعلم: وجود املعلم الرتبوي القادر على  .2

 البذل والعطاء.

قال عن املتطلبات  115عند مقابلة املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي       

 :املعلميف األساسية الواجب توفرها 

"جيب أن يكون املعلم تربوي، وذو خربة كبرية يف التعليم، ولديه الرغبة، والقدرة على  
 البذل والعطاء، وأن يكون منضبط يف عمله".

ابتكار وختطيط  %71ترى الباحثة أن يف العملية التعليمية تكون املدرسة الناجحة هبا    

 %31حل مشاكل و%71حاًل للمشاكل، أما املدرسة الفاشلة يكون فيها %31و

 ابتكار وتطوير.

                                                           
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية 00/0/0700مدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف د. حممود عبداحملسن، املدير العام لل 115

 كواالملبور.–داماي 
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قال عن املتطلبات  116وعند مقابلة مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

 يف املعلم:توفرها األساسية الواجب 

"جيب أن يكون املعلم تربوي، وأن يكون معلّم كفء وميتلك اخلربة والشهادة العلمية،  
 وقادر على العطاء، ومتفرّغ لعمله يف التعليم".

وهنا ترى الباحثة أبن ابالهتمام ابلتعليم واملعّلم نتحصل على كوادر جيدة وعندما        

على  وقيادة إدارية فاشلة تكون النتيجة سيئة ونتحصليبىن التعليم على خطط صحيحة 

 جيل فاشل علمياً وتربوايً.

 فقال: 117أما عن مدير إدارة االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي       

"البد من تطبيق املعلمني لالسرتاتيجيات املطلوبة منهم، واستجابتهم للدورات التأهيلية  
 املقامة هلم" 

 حيث ترى الباحثة أنه عندما يوجد خلل يف تطبيق االسرتاتيجيات من قبل املعلمني        

ابملدرسة. هذا يدل على وجود خلل ابإلدارة، وبذلك يكون احلزم والشدة مطلوبة من 

 اإلدارة.

                                                           
د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف  116
 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
، مبكتب مدير إدارة 09/0/0700قابلة يف د. مصطفى بعيو، مدير إدارة االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي. متت امل 117

 االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي.



97 

 

  املتطلبات األساسية الواجب توفرها يف املدرسة: وجود كوادر جيدة بقيادة إدارية  .3

 حمرتفة. 

قال عن املتطلبات  118مقابلة املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزايعند        

 يف املدرسة:األساسية الواجب توفرها 

 "البد من ضرورة توفر اجلانب الرتبوي يف املدارس الليبية مباليزاي". 
ترى الباحثة أنه إن وجدت بوتقة جيدة إبدارة قيادية حمرتفة سيكون املنتج طالب        

 معايري دولية معروفة، وفيه نواتج التعّلم املشهورة.ذو 

 قال: 119وعند مقابلة مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي        
"من املتطلبات األساسية الواجب توفرها يف املدرسة هي وجود االنسان القائد الكفء  

ل: وجود املعلم ري مثيف العمل مع توفري مجيع اإلمكانيات كحد أدىن إلجناح عملية التغي
اجليد الذي ميتلك الشهادة العلمية، والقدرة، واخلربة، وأن يكون قادر على العطاء. كذلك 

 ضرورة توفري املبىن التعليمي الصحيح والسليم".
ملعلمني، مدير املدرسة، والطالب، واحيث ترى الباحثة أّن املتطلبات تتمركز بني        

هذه العناصر البد من توفر الدعم املايل إلعطاء النتائج ومبىن املدرسة، ولتفاعل كل 

                                                           
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية 00/0/0700د. حممود عبداحملسن، املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف  118

 كواالملبور.–داماي 
 دارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يفد. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إ 119
 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
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املطلوبة، ومع ضرورة وجود التحفيز ألنه من أهم املتطلبات الالزم توفرها لنجاح عملية 

 التغيري.

 :120كما قال مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       
"من املتطلبات األساسية الواجب توفرها يف املدرسة ضرورة استخدام اإلدارة ألسلوب  

 الثواب والعقاب"
ترى الباحثة أن استخدام اإلدارة إلسلوب الثواب والعقاب مطلوب جداً لتحسني        

ن ألأداء املوظفني، مع ضرورة وجود املوارد البشرية، واألماكن الصاحلة، وامليزانية املطلوبة 

 الرغبة يف التغيري موجودة وبقوة.

 اثنياً: النتائج 

من املتطلبات األساسية الواجب توفرها لنجاح عملية التغيري للمدارس الليبية يف ماليزاي 

 هي:

  وجود املدير الرتبوي الذي ميتلك الرؤية التنافسية الالزمة إلدارة املدرسة: أن يكون  .أ

يمي أي لديه رؤية، وأن يكون املدير ذو مؤهل مدير املدرسة على وعي ابملنتج التعل

تربوي، وأن يكون لديه خربة يف جمال التعليم، وابألخص التعليم األساسي، وبعد ذلك 

الربط بني اخلربة، واملؤهل العلمي ولديه اإلحساس ابملسؤولية، وأن جيمع بني احلزم، 

                                                           
خرى، متت أ د. ميلود العبديل، مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، موجه سابق مقيم يف مدرسة  120

 كواالملبور.–م، مبقر مكتب مدير التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي 09/0/0700املقابلة يف 
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ه حتقيق ه، وحتقيقوالّلني، وأن يكون مرن، وذو تفكري حديث، والبد أن تكون أفكار 

اسرتاتيجي، وينظر إىل املستقبل بنظرة اعتبار، جيب أن يكون مدير قائد، وأن تكون 

، املدير رؤيته التنافسية والتمّيز، ويسعى للمساواة بني املعلمني، ويهتم بنقاط القوة لديه

وجيب أن يكون قدوة يف الدقة، واحرتام العمل. أن يكون مدير ذو شخصية قوية، 

وصبور، وال يكون اندفاعي يف اختاذ القرارات، وأن يّتبع منهج الشورى مع وذكي، 

 العاملني يف املؤسسة، وإعطائهم استقاللية الشغل، وأن يكون مدير دميقراطي.

  وجود املعلم الرتبوي القادر على البذل والعطاء: أن يكون املعلم تربوي، وأن يكون  .ب

البذل  يف التعليم، ولديه الرغبة، والقدرة علىمعّلم كفء وذو خربة كبرية وشهادة علمية 

 والعطاء، وأن يكون متفرّغ ومنضبط يف عمله.

  وجود كوادر جيدة بقيادة إدارية حمرتفة: ضرورة توفر اجلانب الرتبوي يف املدرسة، مع  .ج

وجود االنسان القائد الكفء يف العمل وكذلك توفري مجيع اإلمكانيات كحد أدىن 

فاعل التغيري. ومع ضرورة توفري املبىن التعليمي الصحيح والسليم، وكذلك لتإلجناح عملية 

عناصر العملية التعليمية البد من توفر الدعم املايل إلعطاء النتائج املطلوبة، ومع ضرورة 

وجود التحفيز ألنه من أهم املتطلبات الالزم توفرها لنجاح عملية التغيري. ضرورة 

ثواب والعقاب، مع ضرورة وجود املوارد البشرية، وامليزانية استخدام اإلدارة ألسلوب ال

 املطلوبة.
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 املبحث الرابع: الدور القيادي ملدراء املدارس الليبية مباليزاي 

 أواًل: عرض البياانت ومناقشتها وحتليلها

– قامت الباحثة بزايرة إىل املدرسة الليبية كواالملبور واملدرسة الليبية داماي مباليزاي       

كواالملبور لغرض مجع البياانت فقامت إبجراء مقابالت، وكانت املقابلة على هيئة مقابلة 

 مغلقة هبدف معرفة: الدور القيادي ملدراء املدارس الليبية مباليزاي.

  أتهيلهم والدور القيادي يف الرفع من كفاءة املعلمني: الرفع من كفاءة املعلمني  .1

 توجيههم. وحسن

وسؤاله عن الدور القيادي  121مقابلة املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزايعند        

 يف الرفع من كفاءة املعلمني فقال:

"يتمثل الدور القيادي يف أتهيل املعلمني، وحسن توجيههم، واالنسجام معهم يف بيئة  
 العمل، وإعطائهم حرية التعبري مع احرتام الرأي، والرأي اآلخر".

كما ترى الباحثة أنه البد من اختاذ مبدأ الشورى بني اإلدارة واملعلمني قبل اختاذ          

نه وضعت املعلمني. كما أالقرارات، واالهتمام الكبري، واملطلوب جداً الرضا الوظيفي لدى 

لوائح تنفيذية منها الئحة مالية ومنها الئحة جزاءات للطالب وللمعلمني سواء ابلعقاب 

يسمى بالئحة الوصف الوظيفي مبعىن التعريف ابألخصائي وما واجباته  وكذلك انتاج ما

                                                           
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية 00/0/0700د. حممود عبداحملسن، املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف  121

 ر.كواالملبو –داماي 
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ومن هو احملاسب وما واجباته ومن هو املدير وماهي واجباته وهكذا. حىت ال تتداخل 

 االختصاصات وكل واحد يشتغل يف عمله وحيرتم ابقي التخصصات.  

قال عن الدور القيادي  122وعند مقابلة مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       
نهم : " للرفع من املعلمني البد من العمل مع روح الفريق، واملساواة بييف الرفع من املعلمني

 أي عدم احليادية جملموعة معينة دون غريها من املعلمني مع التحفيز الدائم هلم".
ة بينهم من اترى الباحثة أنه للرفع من كفاءة املعلمني البد من تشجيعهم واملساو        

قبل مدير املدرسة وزرع الود واالحرتام بينهم وعدم استقطاب عناصر معينة من املعلمني 

 واملعلمات ووجودهم كحاشية حول املدير ويكونوا على حظوة من مدير املدرسة.

 :123كواالملبور-وقال مدير املدرسة الليبية داماي        
سية املعلمني وتشجيعهم على إعطاء احلصص الدرا"للرفع من كفاءة املعلمني علينا حّث 

 للطلبة بشكل عملي، ومواكبة التطور يف طرق التدريس"
ترى الباحثة أنه عندما يتعامل املدير مع املعلم بطريقة راقية وتنبيهه إىل جوانب        

القصور لديه مع النصح واإلرشاد املستمر فبهذا األسلوب يطور املعلم من نفسه ويبتكر 

رائق تدريس حديثة. مع ضرورة إعطاء شهادات تقدير جلميع املعلمني وبدون استثناء ط

 من أجل التقدير والتحفيز والتنشيط للجميع.

                                                           
د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف  122
 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
زارة كواالملبور، عضو سابق يف جلنة إعداد منهج التاريخ على مستوى و –د. على أبوالقاسم احلرايب، مدير املدرسة الليبية داماي  123

 كواالملبور.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية داماي 00/0/0700الرتبية والتعليم يف ليبيا. متت املقابلة يف 
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  الدور القيادي يف الرفع من توفري التسهيالت: توفري التسهيالت للمدرسة  .2

 لتحقيق األهداف املطلوبة.

وسؤاله عن الدور القيادي  124داماي مباليزاي عند مقابلة املدير العام للمدارس الليبية       

 يف الرفع من توفري التسهيالت قال:

"يتمثل الدور القيادي يف أن املدير هو من يدعم التغيري، مع العلم أّن املسؤولية تكاملية،  
 والكن خلربة املدير، ورغبته فالتغيري أثر كبري جداً يف حتقيق التغيري".

ترى الباحثة ان التطوير ال أييت ابألمر والقرارات واللوائح فاألوامر والقرارات        

واللوائح اليت تصدر هي يف اجلوانب التنظيمية، أما اجلوانب التطويرية ختضع للمعلم 

 نفسه. 

قال عن الدور القيادي  125وعند مقابلة مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

 يف الرفع من توفري التسهيالت: 

االختيار السليم للمدراء يف مساعديهم لتحقيق األهداف يف املدرسة. حبيث يكون "
 .املختار لديه اإلمكانية، ولديه القدرة، ويكون على قدر كبري من العلم، واملعرفة"

 عون فيه لني معه حيبون شغلهم ويبدترى الباحثة أن املدير القائد هو من جيعل العام       

                                                           
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية 00/0/0700لمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف د. حممود عبداحملسن، املدير العام ل 124

 كواالملبور.–داماي 
د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف  125
 مباليزاي.–ة الليبية كواالملبور م، مبقر إدارة املدرس00/0/0700



113 

 

وذلك أبسلوبه وحسن تصرفه معهم. ومبعىن أنه إذا ال يوجد رضا وظيفي ال توجد إنتاجية 

 وال توجد فاعلية يف العمل وال يوجد تغيري وال يوجد تطوير. 

 :126كواالملبور-وقال مدير املدرسة الليبية داماي        
"ابعتبار أن املدرسة الليبية داماي مدرسة خاصة فلها خصوصيتها يف األمور املالية وهي  

حتاول بقدر اإلمكان أن ختتزل األعمال اإلدارية يف أشخاص معيّنني للقيام أبكثر من 
 وظيفة"
كما ترى الباحثة أن املدرسة الليبية داماي كواالملبور تعتمد على أسلوب التكليف          

رات التابعة للمدرسة نفسها، حيث تستلم التقارير منهم، وتشرف عليهم فيما مت لإلدا

إجنازه وفيما مل يتم إجنازه. كما أن مدير املدرسة يف حتريض دائم ومستمر للمعلمني على 

توزيع املهام فيما بينهم بكل تفاهم. فبسبب توزيع املهام والتكليف إذا غاب مدير املدرسة 

 طل املدرسة وتستمر يف عملها الطبيعي.ألي ظرف كان ال تتع

  الدور القيادي يف تطوير وسائل التعليم وحتقيق التنافس: تطوير وسائل التعليم  .3

 وحتقيق التنافس

 قال عن الدور القيادي  127عند مقابلة املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي       

                                                           
زارة كواالملبور، عضو سابق يف جلنة إعداد منهج التاريخ على مستوى و –د. على أبوالقاسم احلرايب، مدير املدرسة الليبية داماي  126

 كواالملبور.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية داماي 00/0/0700الرتبية والتعليم يف ليبيا. متت املقابلة يف 
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية 00/0/0700. حممود عبداحملسن، املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف د 127

 كواالملبور.–داماي 
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 يف تطوير وسائل التعليم وحتقيق التنافس: 

كانت رؤية املدرسة الليبية داماي هي نقل املدرسة من مرحلة النجاح على مرحلة " 
التمييز، واآلن اجتازت مرحلة النجاح ابمسها وطالهبا وهي يف مرحلة التخطيط املستمر 

 للتميز عن اآلخرين".
ترى الباحثة أبن القيادة يف املدارس ليست مثل القيادة يف أي منظمة أخرى. ألن        

درسة تعترب مؤسسة تربوية ليس كإدارة شركة أو فندق وغريها. وهبذا حماور العمل لدى امل

اإلدارة تعتمد على أربعة جوانب وهي املعلم، واملتعلم، واملنهج، واملناخ، ويقوم اإلداري 

اجليد بتذليل العقبات من طريق هذه اجلوانب ألجل االنسجام الدائم الذي ينتج عنه 

ما نريده منه، ووعاه، وأصبح ميارسه يف احلياة واملقصود أن املخرجات منتج متعلم قد درس 

 تتوقف على املدخالت وهذا ما يسمى ابملعايري الدولية للتعليم. 

قال عن الدور القيادي  128وعند مقابلة مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

 يف تطوير وسائل التعليم وحتقيق التنافس:

 و صمام األمان يف املدرسة، وهو الذي يقودها إىل األمام""املدير ه 
 ترى الباحثة أن للمدير الدور الكبري يف حتفيز املعلمني والطلبة للتغيري من طريقة       

 اسرتاتيجية. 000التعليم من تعليم تعاوين، وتعليم نشط من 

                                                           
 يف د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة 128
 مباليزاي.–م، مبقر إدارة املدرسة الليبية كواالملبور 00/0/0700
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دور القيادي يف خبصوص ال 129كما قال مدير املدرسة الليبية داماي كواالملبور       
 تطوير وسائل التعليم وحتقيق التنافس: 

"إن دور املدير ال يقتصر على اجلانب اإلداري فقط بل يقتصر كذلك على اجلانب 
 الرتبوي واجلانب التعليمي".

كما ترى الباحثة أن املدير يقوم مبهام املفتش الرتبوي يف حالة عدم توفر املفتش        

 التعليم يف ليبيا يقول: "إن مدير املدرسة مفّتش مقيم".الرتبوي لوجود قرار يف 

قال عن  130ومدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

 الدور القيادي يف تطوير وسائل التعليم وحتقيق التنافس: 

يوجد دور كبري ألنه أي مدير يستمر يف إدارة مدارس اجلاليات ملدة سنتني يعترب قيادي "
 حمدودة ويف بعض املوجودةألنه يشتغل يف بيئة صعبة وعليه مسؤولية كبرية جداً واملوارد 

                                                                                                                          غري موجودة". األحيان  
ترى الباحثة أن مع وجود الصعوابت ابملدارس الليبية مباليزاي ومع ذلك فاملدارس        

نشطة ومنتظمة ومستمرة ويوجد هبا توجيه ورقابة وهي معتمدة ومتميزة جداً ولديها أنشطة  

 لية. كبرية وتشرتك يف مجيع املسابقات الدولية واحمل

  

                                                           
ارة كواالملبور، عضو سابق يف جلنة إعداد منهج التاريخ على مستوى وز –د. على أبوالقاسم احلرايب، مدير املدرسة الليبية داماي  129

 كواالملبور.–سة الليبية داماي م، مبقر إدارة املدر 00/0/0700الرتبية والتعليم يف ليبيا. متت املقابلة يف 
د. ميلود العبديل، مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، موجه سابق مقيم يف مدرسة أخرى، متت  130

 كواالملبور.–م، مبقر مكتب مدير التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي 09/0/0700املقابلة يف 
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 اثنياً: النتائج 

 الدور القيادي ملدراء املدارس الليبية مباليزاي يتمثل يف:

   علمني، وحسن يتمثل يف أتهيل امل الرفع من كفاءة املعلمني وأتهيلهم وحسن توجيههم: .أ

توجيههم، واالنسجام معهم يف بيئة العمل، وإعطائهم حرية التعبري مع احرتام الرأي، 

كما البد من اختاذ مبدأ الشورى بني اإلدارة واملعلمني قبل اختاذ القرارات، والرأي اآلخر،  

واالهتمام الكبري، واملطلوب جدًا ابلرضا الوظيفي للمعلمني. ابلعمل مع روح الفريق، 

واملساواة بينهم أي عدم احليادية جملموعة معينة دون غريها من املعلمني. وكذلك حبّث 

ور اء احلصص الدراسية للطلبة بشكل عملي، ومواكبة التطاملعلمني وتشجيعهم على إعط

يف طرق التدريس مع ضرورة إعطاء شهادات تقدير جلميع املعلمني وبدون استثناء من 

 أجل التقدير والتحفيز والتنشيط للجميع.

    دير هو من تتمثل يف أن املتوفري التسهيالت للمدرسة لتحقيق األهداف املطلوبة:  .ب

 أثر  مع العلم أّن املسؤولية تكاملية، والكن خلربة املدير، ورغبته فالتغيرييدعم التغيري، 

كبري جدًا يف حتقيق التغيري. كما أن االختيار السليم للمدراء يف مساعديهم لتحقيق 

األهداف يف املدرسة. حبيث يكون املختار لديه اإلمكانية، ولديه القدرة، ويكون على 

 قدر كبري من العلم، واملعرفة.

 كواالملبور وهي نقل –رؤية املدرسة الليبية مباليزاي  تطوير وسائل التعليم وحتقيق التنافس: .ج
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املدرسة من مرحلة النجاح على مرحلة التمييز، كما يقوم اإلداري اجليد بتذليل العقبات 

من طريق جوانب العملية التعليمية ألجل االنسجام الدائم الذي ينتج عنه منتج متعلم 

نريده منه، ووعاه، وأصبح ميارسه يف احلياة. يتمثل الدور القيادي يف املدير  قد درس ما

نفسه فهو صمام األمان يف املدرسة، والدور القيادي يف تطوير وسائل التعليم وحتقيق 

التنافس ال يقتصر على اجلانب اإلداري فقط بل يقتصر كذلك على اجلانب الرتبوي 

أنه أي مدير يستمر يف إدارة مدارس اجلاليات ملدة  واجلانب التعليمي. واجلدير ابلذكر

 سنتني يعترب قيادي ألنه يشتغل يف بيئة صعبة وعليه مسؤولية كبرية جداً.
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 املبحث اخلامس: املعوقات اليت تواجه املدارس الليبية مباليزاي يف التغيري

 أواًل: عرض البياانت ومناقشتها وحتليلها 

–اي زايرة إىل املدرسة الليبية كواالملبور واملدرسة الليبية داماي مباليز ب الباحثة قامت       

كواالملبور لغرض مجع البياانت فقامت إبجراء مقابالت، وكانت املقابلة على هيئة مقابلة 

 مغلقة هبدف معرفة: املعوقات اليت تواجه املدارس الليبية مباليزاي يف التغيري.

 مشكلة املعروض من املعلمنيمعوقات املعلمني يف التغيري:  .1

 قال: 131عند املقابلة مع املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي       
"إنّ من أهم املعوقات للتغيري يف املدارس الليبية مباليزاي هي املعروض من املعلمني، الحتمال 

 عدم وجود معلمني تربويني، وكذلك عدم وجود بديل هلم".
عوبة يف كواالملبور أنه عندما توجد ص–ترى الباحثة يف املدارس الليبية مباليزاي        

احلصول على معّلمني تربويني وذوي خربة يف الّتعليم يضطر مدير املدرسة للبحث عن 

البديل لتغطية العجز مع العمل على التأهيل الرتبوي للمعلمني للحصول على كوادر 

 جيدة.

 :132لتوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزايوقال مدير مكتب ا       

                                                           
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية داماي 00/0/0700د. حممود عبداحملسن، املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف  131

 كواالملبور.–
متت  ،د. ميلود العبديل، مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، موجه سابق مقيم يف مدرسة أخرى 132

 كواالملبور.–م، مبقر مكتب مدير التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي 09/0/0700املقابلة يف 
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كفاءة املعلمني ختتلف من فصل دراسي آلخر، فقد يكون املعلمني يف الفصل الدراسي "
يف غاية العطاء، ويف فصل دراسي آخر تكون هناك جمموعة جديدة من املعلمني يف 

 مستوى متدين من العطاء".
ية املعلمني ابلكفاءة املطلوبة بشكل دائم يف املدارس الليبترى الباحثة عدم وجود        

مباليزاي يرجع السبب يف عدم توّفر املعلمني ابلشكل املطلوب هو العروض املالية األخرى 

 أو بسب فرصة عمل أخرى أو بسبب ظروف السكن أو اإلقامة.

 معوقات املدير القائد يف التغيري: عدم وجود هيكل إداري مستقر .2

 قال: 133عند مقابلة مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي       

ر مدير املدرسة كواالملبور هي توفّ –"إّن من املعوقات اليت تواجه املدارس الليبية مباليزاي  
 الرتبوي الذي ميتلك اخلربة، والرؤية، ويكون ملم جبميع األمور".

ار ، ويستوعب اجلميع. ألن األفكترى الباحثة ضرورة أن يكون مدير املدرسة مرن       

 خمتلفة، ولكي يستطيع النجاح يف قيادة املدرسة.

 قال: 134كواالملبور–وعند املقابلة مع املدير العام للمدارس الليبية داماي        
 إّن من أهم املعوقات يف اإلدارة بشكل عام هي عدم وجود هيكل إداري مستقر"." 

                                                           
د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف  133
 مباليزاي.–ة املدرسة الليبية كواالملبور م، مبقر إدار 00/0/0700
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية 00/0/0700د. حممود عبداحملسن، املدير العام للمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف  134

 كواالملبور.–داماي 
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، االعتماد يف املدارس الليبية يف الغالب يكون على الّدارسنيكما ترى الباحثة أبن        

والّدارس ال يتجاوز سنة أو سنتني مث ينتقل وأييت البديل، وهكذا، وابلتايل تراكم اخلربات 

 غري موجود بسبب زايدة معدل التغيري ابإلدارة كبري جداً.

–ليزاي ارس الليبية مباكما قال مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املد       
 :135كواالملبور

إن الذهنية القيادية ملدارس اجلاليات ختتلف جدًا عن الوضع الطبيعي، وهي أحد " 
 املعوقات وحتتاج إىل قائد ديناميكي "قائد مهاجم".

ترى الباحثة أن املشاكل يف املدارس الليبية مباليزاي صعبة حيث أن عدد الّطالب        

فجأة أييت كمية من املوفدين، ومعهم أبنائهم الراغبني يف الدراسة،  متذبذب جدًا ألنه

وبعد فصل دراسي معنّي ينخفض العدد إىل أدىن مستوى فتصبح املوارد يف املدرسة غري 

مستغلة، وبعد فصل دراسي آخر ال جتد موارد كافية لألعداد املوجودة. فتحتاج إىل كيفية 

 ذلك من وكيفية تنسيق الفصول الدراسية وإىل غريالتعامل أو الّتصرف وكيفية التغيري 

 األمور األخرى. 

                                                           
د. ميلود العبديل، مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، موجه سابق مقيم يف مدرسة أخرى، متت  135

 كواالملبور.–م، مبقر مكتب مدير التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي 09/0/0700املقابلة يف 
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 املعوقات اخلارجية يف التغيري: انشغال املدرسة أبمور خارجية ليست من مهامها. .3

 قال: 136كواالملبور–عند املقابلة مع املدير العام للمدارس الليبية داماي        

عوبة القوانني املاليزية، وكذلك ص"من املعوقات اخلارجية يف التغيري هي مستجدات  
 احلصول على اإلقامة للطالب".

وترى الباحثة أن هذا ممّا يؤثر على املدرسة، وكذلك صعوبة الظروف السياسية        

 جعل املدرسة تنشغل أبمور ليست من مهامها.

 قال: 137كواالملبور–وعند مقابلة مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي        

من أهم املعوقات اخلارجية يف املدارس الليبية مباليزاي هي عدم توفّر املوارد املالية، وكذلك " 
تدّخل بعض أولياء األمور بطريقة غري صحيحة يف شؤون عمل املدرسة مع أبنائهم الطلبة،  

 يفكما أّن وزارة الرتبية والتعليم الليبية ال تتدخل يف شؤون املدارس الليبية مباليزاي إال 
 اعتماد النتائج فقط".

وترى الباحثة أن تغطية املرتبات والصيانة والدعم املايل من رسوم الطلبة اليت تدفع        

من أبناء الطلبة الّليبيني املوفدين على حساب الدولة. مع العلم أّن بعض أولياء األمور ال 

 سيطة.علمني بيدفع للمدرسة يف رسوم الطلبة ألبنائهم، وهذا ما جيعل مرتبات امل

                                                           
م، مبقر إدارة املدرسة الليبية 00/0/0700لعام للمدارس الليبية داماي مباليزاي، متت املقابلة يف د. حممود عبداحملسن، املدير ا 136

 كواالملبور.–داماي 
د. علي عبدهللا اجملربي، مدير جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، ملحق عمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي. متت املقابلة يف  137
 مباليزاي.–املدرسة الليبية كواالملبور م، مبقر إدارة 00/0/0700
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–كما قال مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي        
 :138كواالملبور

 من أحد املعوقات اخلارجية هي ضعف املوارد املادية والبشرية"."
ترى الباحثة أن من أكرب املعوقات هو ضعف املوارد املادية والبشرية بسبب عدم        

 إمكانيات ودعم من ليبيا.وجود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
د. ميلود العبديل، مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي، موجه سابق مقيم يف مدرسة أخرى، متت  138

 الملبور.كوا–م، مبقر مكتب مدير التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي 09/0/0700املقابلة يف 
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 اثنياً: النتائج 

 من املعوقات اليت تواجه املدارس الليبية مباليزاي يف التغيري:

  الحتمال عدم وجود معلمني تربويني، وكذلك عدم مشكلة املعروض من املعلمني:  .أ

دم عوجود بديل هلم. فصعوبة احلصول على معّلمني تربويني وذوي خربة يف الّتعليم. 

 . وجود املعلمني ابلكفاءة املطلوبة بشكل دائم

   مستجدات القوانني املاليزية، انشغال املدرسة أبمور خارجية ليست من مهامها:  .ب

وكذلك صعوبة احلصول على اإلقامة للطالب، وكذلك صعوبة التواصل مع الداخل 

ارد املادية والبشرية و "ليبيا" بسبب الظروف السياسية عدم توّفر املوارد املالية، وضعف امل

وكذلك تدّخل بعض أولياء األمور بطريقة غري صحيحة يف شؤون عمل املدرسة مع 

 أبنائهم الطلبة.

  توّفر مدير . عدم عدم وجود هيكل إداري مستقرعدم وجود هيكل إداري مستقر:  .ج

رن، ماملدرسة الرتبوي الذي ميتلك اخلربة، والرؤية، ويكون ملم جبميع األمور، وأن يكون 

الذهنية القيادية ملدارس اجلاليات ختتلف جدًا عن الوضع . كما أن ويستوعب اجلميع

 الطبيعي.
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 الفصل اخلامس: مناقشة النتائج
 

 كواالملبور-أواًل: نتائج أنواع التغيري والعوامل املؤثرة يف التغيري َبملدارس الليبية مباليزاي 

 نتائج أنواع التغيري: .أ

 يف التعليم التعليم: التغيري من الطريقة التقليدية إىل الطرق احلديثةالتغيري يف طريقة  .1

 لقد كانت طريقة التدريس يف املاضي تركز على توصيل املعلومات إىل ذهن التلميـذ       

يئة الفرص هت ىن إىل جانب ذلك ابلعمل علىتا تعهنا، أما حديثا فإهببطريقة تسهل استيعا

ع الدور ذا يتسهباخلربات، وذلك عن طريق النشاط واملمارسة، و التالميذ الكتساب  أمـام

به طرق التدريس، وتصبح جزءا ال يتجزأ من املنهج مبعناه الواسع املتطور بدال  الذي تقوم

       139.وسيلة لنقل املعلومات إىل التالميذ فحسب ـاهنمـن كو 

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة هناك العديد من أنواع التغيري املختلفة و        

غيري على مستوى كواالملبور. حيث أنه يوجد ت–على مستوى التعليم ابملدارس الليبية مباليزاي 

الشكل اإلداري وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس يف املدرسة واملؤشرات كلها تدل على 

كواالملبور –ل. كما أن أنواع التغيري خمتلفة وذلك ألن املدارس الليبية مباليزاي التغيري لألفض

كاماًل بكل ما حيتاجه الطالب من توفري للكتب الدراسية قبل بداية العام  مهتمة اهتماما ً

                                                           
   .197ص ،م0090، مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. الطبعة السابعة. "تطوير املناهج". لوكيلا حلمي أمحد 139 



115 

 

الدراسي اجلديد، وتوفري السبورة البيضاء بدل السبورة التقليدية وتوفري األقالم اخلاصة 

سائل التعليمية وتعرف الو  وسائل اإليضاح التعليمية وجلميع املواد الدراسية. ابلكتابة، مع 

يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم  على أهنا جمموعة أجهزة وأدوات ومواد

ائط يف نفوس التالميذ، وتعرف أيضا على أهنا: وس هبدف توضيح املعاين وشرح األفكـار

   .140التعلم عمليةتربوية يستعان هبا إلحداث 

د معامل للحاسوب، وهبا شاشات عرض و وج والحظت اطلعت الباحثة كماو        

داخل املعامل بدل من احلصص التقليدية، كما يوجد معامل مطّورة  إلعطاء احلصص للطلبة

 للعلوم إلجراء التجارب هبا بشكل عملي. 

اي كذلك تبني من أسئلة الباحثة إن من أنواع التغيري يف التعليم ابملدارس الليبية مباليز        

ية كتابة األنواع كيف كواالملبور هو تعليم الطلبة وحتفيظهم للقرآن الكرمي، وتعليمهم–

املختلفة للخط العريب. ابإلضافة إىل مشاركة مجيع املدارس الليبية مباليزاي كواالملبور يف 

د من املسابقات على مستوى ماليزاي منها مسابقة "اتج الوقار" الدينية للقرآن الكرمي العدي

واملشرف عليها السفارة السعودية، ومسابقة احتاد القراءة العربية املقام يف ديب، حيث تقوم 

إدارة النشاط مبتابعة النشاط، وذلك بعد تشكيل جلان للمتابعة، كما هو احلال يف خمتلف 

حات اخلاصة ابلنشاطات املختلة فالصعلى  الباحثة اطلعتلقد و . ألخرىاألنشطة ا

                                                           
 .م0777، عمان، األردن، 0سالمة عبد احلافظ "الوسائل التعليمية واملنهج"، دار الفكر، ط 140 
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ك(، وأتكدت من يس بو فالتواصل االجتماعي )الوقع للمدارس الليبية مباليزاي واملوجودة مب

 صحة وصدق البياانت.  

كما ترى الباحثة أنه وضعت مشاريع خاصة للتعليم منها ما نّفذ، ومنها ما هو قيد و        

ريقة للتعليم ميكن تعريفه أبنه طالذي و التنفيذ. حيث استحدثت فكرة التعلم عن بعد، 

ابسـتخدام آليات االتصال احلديثة كاحلاسب والشبكات والوسائط املتعددة وبواابت 

 علومات للمتعلمني أبسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة متكن اإلنرتنـت مـن أجـل إيصال امل

 . 141من إدارة العمليـة التعليميـة وضبطها وقياس وتقييم أداء املتعلمني

اليات األخرى بسبب توافد الطلبة من اجل استحدثت الفكرة ابملدارس الليبية مباليزايو        

الذين لديهم مشكلة يف الّتعليم، وعدم القدرة على فهم املنهج الّلييب، والذين يشتكون من 

عدم توّفر املعلمني، أو عدم توافق وجود املدارس الّليبية ابلقرب من مكان دراسة أولياء 

كواالملبور، وكانت –الليبية مباليزاي  أمورهم. فمن هذا املنطلق طّبقت هذه الفكرة يف املدارس

البداية مع طلبة الشهادتني اإلعدادية والثانوية، وميكن أن يستفاد منها كل الطلبة املوجودين 

 كواالملبور، والطلبة املوجودين خارج اجلالية املاليزيّة على حد سواء. –مباليزاي 

 الحظت  ايابملدارس الليبية مباليز  اصةاخلواثئق الاطلعت الباحثة على عندما  كما أنه       

                                                           
ملقرر  ليم اإللكرتوينورقة عمل تلقي الضوء على جتربة التع اإللكرتوين"، والتعليم التقليدي "التعليم اهلييت، إبراهيم عبدالستار د. 141 
 م.0700 ،جامعة البحرين ،قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 101لثقافة اإلسالمية إسالم ا
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د مشروع خاص ابلطلبة اّلذين يعانون من صعوبة التعليم، وتكمن مشكلتهم يف النطق و وج

أو الفهم، حيث استبعدان إصابتهم بتأخر العقل ألن الطفل ذوي االحتياجات اخلاصة 

غالباً ال يدخل مدار األكادميية بل لديه مراكز خاصة به، وهذا املشروع حماولة من املدارس 

مه بشكل جيد. الملبور بطريقة تعليمية غري تقليدية ملن مل جيين مثار تعليكوا–الليبية مباليزاي 

ريقة أي حتصيله األكادميي متدين على اقرانه بعد تطبيق منهجية التعليم التقليدي، وحيتاج لط

خاصة به لكي يتحصل على نتائج تعليمية أفضل، وهذه تعترب من أحد الوسائل التعليمية 

شك أن العلماء  الف الطلبة اّلذين يعانون من صعوابت التعليم.اجلديدة اليت تطّبق على 

خمتلف جماالت احلياة، قـد عاشـوا خبـرات تربوية وفرها هلم معلمون متميزون  يفوالبارعني 

طوال مراحل تعليمهم، األمـر الـذي أثـر فـي بنـاء شخصياهتم وصقل تفكريهم على حنو 

رة يف وتوصلوا إلـى االكتشافات واالخرتاعات املؤثمكنهم من التفوق والتميز يف جمتمعهم، 

 142.حياة البشرية وتقدمها

 التغيري يف املعلمني: اختيار أفضل املعلمني  .1

ومن خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة أن من أنواع التغيري يف املعلمني هي        

عند قبول أعضاء هيئة التدريس يف املدرسة حبيث تقام عدة مراحل لتقييم املعلمني قبل 

ييم قبوهلم وهي: تقدمي املعلم لسريته الذاتية مث مقابلة شخصية للمعلم مع جلنة مكلَّفة ابلتق

                                                           
 م.0777. الفكر العريب دار :، القاهرة"أساسيات التدريس والتطوير املهين للمعلم، "مصطفى، عبد السالم 142 
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ة من املعلم يف فصل افرتاضي وعند القبول يبقى املعلم حتت التجربة ملد مث إعطاء حصة

شهر والغرض من كل هذه املراحل السعي إىل توفري أعضاء هيئة تدريس قديرين يف 

 د الرتبوية يف هذا اجملال إىل أن مدى الفروق الفردية يتأثر بعد الدراسات تشريو  .العطاء

  .143واخلربة، التدريب، النوع مستوى األداء، املمارسة الزمنـي، أمههـا: العمـرو  العوامل من

كواالملبور  -وكما تبني للباحثة أنه عندما وضعت الرؤية للمدارس الليبية مباليزاي        

كان من شروطها التنافسية والتمّيز، ومل يكن كمصطلح بل هدف فعلي للمدرسة. ألن 

احلديثة ويسعون  واالملبور يتنافسون يف طرق التدريسك–املعلمني يف املدارس الليبية مباليزاي 

  للوصول بطالهبم إىل أفضل املستوايت.

ملدارس ميع البياانت ومن املواقع اخلاصة ابعند مقابلة املعلمني أثناء جتوالحظت الباحثة 

ملون مؤهالت تربوية ولديهم حي عالً فاملدارس الليبية مباليزاي  يف املعلمني أنماليزاي  يفالليبية 

  رة على العطاء، وميلكون روح التنافس.دالق

 التغيري يف أنواع األنشطة: االهتمام مبختلف األنشطة الرتبوية والرايضية  .1

ومن خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة إن من أنواع التغيري ابألنشطة هي        

 االهتمام والتنوع الكبري يف األنشطة املختلفة مثل األنشطة الرتبوية والرايضية. وهذا يعترب

                                                           
 م.0771عمـان: دار وائـل للنـشر والتوزيع، .1ط ."سيكلوجية الفروق الفردية والتفوق العقلـي"أديب اخلالدي،  143 
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من أحد أنواع التطوير وخصوصًا يف مدارس اجلاليات. فكل مدرسة من املدارس الليبية 

 التمّيز عن غريها من املدارس األخرى. مباليزاي تسعى إىل 

 لقد أضحت األنشطة الرتبوية جزءًا من فلسفة املدرسة احلديثة التـي لـم يقتـصرو        

 اهتمامها على العناية ابلناحية التحصيلية للطلبـة، وتلقـيهم املعـارف، واملعلومـات

 ية شخـصيةإىل تنم مبختلف أنواعها بل امتدت وظيفة املدرسة يف إطار هذه الفلسفة

 الطلبة وتوجيه ميوهلم، والكشف عن قدراهتم، واستعدادهم يف اجملـاالت املدرسـية

 .144املختلفة، اليت تشمل األنشطة كافة وبينها الرايضية، واالجتماعية، والثقافية

وكما تبني للباحثة أنه من أنواع التغيري ابألنشطة يف املدارس اخلاصة مثل املدرسة        

كواالملبور أنه مت إضافة صاالت جديدة للرايضة، واالهتمام واضح –الليبية داماي 

ابجلانب الرايضي بشكل كبري من حيث املبارايت، والدورايت، واملشاركة فيها، والفوز 

 على العديد من الكؤوس، كما أن املدرسة هتتم بتوفري حوضهبا، والّتحصل يف النهاية 

 سباحة للطالب.

ومن أنواع التغيري ابألنشطة يف املدارس العامة مثل املدرسة الليبية كواالملبور مباليزاي        

كواالملبور لقد مت من قبل إدارة املدرسة توفري وسائل الرتفيه املختلفة للطلبة، واألنشطة –

                                                           
جملة  .ناألرد. جامعة الريموك "،يف األنشطة الرايضية املدرسية معوقات مشاركة طالبات مدارس مشال األردن" كنعان، حممد عيد 144 

 م.0707الرابع، العدد 26-اجمللد –جامعة دمشق 
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لفّنية املتنوعة بشكل مكثف، حبيث يكون فيها الطلبة حتت إشراف معلمني الرايضية وا

 يرى اخلويلكما و  الرتبية البدنية، ومعلمي الرتبية الفنية، ومعلمي األنشطة اليدوية واحلرفية،

ربية متزنة، إىل تربية الفرد ت أن النشاط الرايضي أحد األنشطة البشرية اهلامة اليت هتـدف

فات ينمي يف الفرد الص للتكوين اخللقي واالجتماعي، إذ إنه وتوفري فرص عديدة

تزاز ابالنتماء النفس، واالع االجتماعية اليت تدعم حياته مثل التعاون مع اآلخرين، وضبط

أتثرياً  االجتماعية واخللقية اليت تؤثر للجماعة، واإلخالص هلا إىل غيـر ذلـك مـن الـصفات

   .145اجملتمعفعاالً يف تنمية الشخصية ومتاسك 

فيس كواالملبور لديها صفحة على ال–يف كل مدرسة من املدارس الليبية مباليزاي        

بوك تعرض هبا كل أشغاهلا، وما هو جديد لديها، وذلك من أجل التنافس والتميز فيما 

بينهم، وعلى املدارس األخرى. كما أنه يوجد ابملدرسة الليبية كواالملبور فرقة كشفية، وهي 

أول الفرق العربية اليت يتم أتسيسها يف اإلقليم الكشفي األسيوي، وتسعى احلركة  من

الكشفية لرتسيخ عدة نقاط يف أبناء جمتمعنا، ومن أمهها: األخالق وخدمة اجملتمع والعمل 

اجلماعي وااللتزام والنظام وتنظيم وإدارة الوقت وتعّلم القيادة واكتساب مهارات جديدة 

 تمع والتخطيط اجليد واالعتماد على النفس واملغامرة والشجاعة.واالندماج يف اجمل

                                                           
 ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. 216 . سلسلة عامل املعرفـة، العـدد"لرايضة واجملتمع"اأمني أنور اخلويل،  145 

 م.1996
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 كواالملبور-ابملدارس الليبية مباليزاي  التغيري أنواع نتائج :1رقم توضيحي رسم

 نتائج العوامل املؤثرة يف التغيري .ب

 التغيري يفمن خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة أن من أهم العوامل املؤثرة        

أي  .هي تغيري عناصر العملية التعليمية بشكل دائم، ومفاجئ، مما ال ميكن السيطرة عليه

ر هبا من البيئة احمليطة ابإلنسان ومدي ما يتوف: هيالعوامل اليت تؤثر يف عملية التعلم 

 146 .فعند توافرها يكون التعلم أفضل والعكس إمكاانت اقتصادية واجتماعية وتربوية

    ن الوطن. رمبا يرجع إىل أنه يوجد خصوصية يف الغربة ع عناصر العملية التعليمية تغيريو 

ومن العوامل األخرى املؤثرة يف التغيري هي صعوبة وجود هيكل إداري مستقر،        

وذلك بسبب ظروف السفر وابلتايل تراكم اخلربات غري موجود بسبب زايدة معدل التغيري 

 ، مع احتمال %47ذلك معدل تغيري الطلبة يزيد عن نسبة ، وك%47ابإلدارة بنسبة 

                                                           
 ،http://www2.askzad.comية، مصطفي كامل أبو العزم: علم النفس التعليمي، الناشـر مكتبـة أسـك زاد االلكرتون 146 

 .50-54ص م.0771

 كواالملبور-أنواع التغيري ابملدارس الليبية مباليزاي 

 

غيري التغيري يف طريقة التعليم: الت
لطرق امن الطريقة التقليدية إىل 
 احلديثة يف التعليم

 :التغيري يف املعلمني
 ضلفأاختيار 

 املعلمني

 :التغيري يف أنواع األنشطة
االهتمام مبختلف األنشطة 

 الرتبوية والرايضية
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 عدم وجود معلمني تربويني وعدم وجود بديل هلم.

وكما ترى الباحثة أن املدارس اليت يف اخلارج ال تتقّيد أحياانً بشروط اإلدارة التعليمية        

ذلك وحبكم ل املوجودة يف ليبيا لعدة أسباب وأمهها حمدودية الكفاءات املطلوبة، وإضافة

عدد الطلبة الذي قد يكون قليل إن املدارس ال تتحمل أن يكون هبا الطاقم اإلداري كبري 

وبذلك ال حتتاج إىل كم من اإلداريني مثل املوجود بليبيا. ويعترب من أهم العوامل املؤثرة 

ل ضيف التغيري هي وجود منافسني جدد من املدارس األخرى، وحملاولة الوصول إىل نتائج أف

بسبب وجود املدارس الليبية يف دولة قانون وعلم، وبذلك تسعى املدارس الرتقائها إىل 

 نفس مستوى الدولة "ماليزاي".

 

 

 

 

 

 

 واالملبورك- مباليزاي الليبية ابملدارس التغيري يف املؤثرة العوامل نتائج: 2رقم توضيحي رسم

 

العوامل املؤثرة يف التغيري ابملدارس 

 كواالملبور-الليبية مباليزاي 

 

عناصر التغيري يف 
 العملية التعليمية بشكل

 دائم، ومفاجئ

منافسني وجود 
جدد من 

 املدارس األخرى
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 اثنياً: نتائج االسرتاتيجيات اليت تقوم هبا املدارس الليبية يف ماليزاي للتغيري

 املتميزيناسرتاتيجيات التغيري يف املعلمني: اختيار املعلمني  .0

 من خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة أن من اسرتاتيجيات التغيري يف املعلمني       

هي العمل على حسن اختيار املعلمني والتشدد يف اختيارهم، وذلك بوضع شروط ومعايري 

 ةخاصة لتقييم، وقبول املعلمني. وبعد املوافقة والقبول تبدأ املدرسة العمل بدورات أتهيلي

هلم، وبشكل مكثف. كما أنه عند بداية العام الدراسي تقام ورشة عمل للمعلمني تستمر 

 عتبار أن تربيةاب. ملدة ثالثة أايم واهلدف منها تطوير املعلمني والدفع هبم حنو األفضل

 املعلم وإعداده تشكل نسقًا رئيسًا من النظام التعليمي، ذلك ألن مهنة التعليم مل تعد

مهنة له، بل أصبحت مهنة هلا أصوهلا اليت تقوم على كثري من احلقـائق من ال  مهنـة

العلمية والنفسية والرتبوية، اليت ال تكتسب ابملمارسة فقـط، وإمنـا ابلدراسـة  واملبـادئ

واملسؤول على اسرتاتيجيات التغيري يف املعلمني هو مدير املدرسة ألنه  147.اً أيض املنظمـة

هو املخطط االسرتاتيجي للمدرسة حيث هو من يضع اخلطة االسرتاتيجية للربانمج 

التعليمي للعام الدراسي ابلكامل، من حيث اختيار املعلمني، ووضع املرتبات هلم، واختيار 

لى جملس إدارة املدارس العتماد هذا اإلجراء، رؤساء األقسام وغري ذلك، مث يعرضها ع

                                                           
 ، تقومي مستوى أداء خرجيي كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية، وزارة الرتبيةوآخرونعبد احلميد بن عويد اخلطايب،  147 

 .05، صم0774اإلدارة العامة للدراسات والبحوث الرتبوية(،  (والتعليم، وكالـة الـوزارة للتطـوير الرتبوي،



124 

 

وبعد أن يضع املدير خطته االسرتاتيجية يتم التحاور عليها، والنقاش فيها مث اعتمادها أو 

 االملبور.كو –تعديلها أو إرجاعها إليه من قبل جملس إدارة املدارس الليبية مباليزاي 

املهين  عل خمتلف متاما عن التطويريرى بعض اخلرباء أن التطوير املهين الفاكما        

ين أن والدورات التدريبية الدورية. والتطوير الفاعل يع التقليدي والقائم على عقد الورش

ة عالية من وخمططا له بدرج يكون مبنيا على أساس تقييم حقيقي الحتياجات املعلمني

حيث   اف مناألهدحيث األهداف املتوقع حتقيقها والوسائل املعينة على حتقيق تلك 

 كفاءة املدربني والظروف املالئمة للمعلم واحلوافز اليت سيتلقاها املعلم يف حال الوصول 

 148.من الكفاءة إىل درجة عالية

 ةاسرتاتيجيات التغيري من التسهيالت للطلبة: توفري التسهيالت املطلوبة للطلب .1

وكما ترى الباحثة أن من اسرتاتيجيات التغيري من التسهيالت للطلبة هي توفري        

الكتب املدرسية والّزي املدرسي جماانً، وتتحمل املدرسة يف تكاليف كبرية جدًا وتعترب 

املدرسة أن هذا جزء من العملية التعليمية، وكذلك توفري املكتبات واملعامل، وتوفري أماكن 

عه. حيث أن مدير جملس إدارة املدارس أعطى كافة الصالحيات للنشاط مبختلف أنوا

ملدير املدرسة الليبية كواالملبور مباليزاي لتوفري الكتب املدرسّية للطلبة، ووضع اجلداول 

                                                           
 قدمت يف مؤمتر املناهج السانية : قطر أمنوذجا. ورقة"اللغة العربية معايري مناهجأمهية وضع ".  (b2112)صاحل النصريات،  148 

 م.2012 ديسمرب5-6 املغربية العربية يف تعليم اللغة العربية. مكناس، اململكة
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الدراسية هلم، ويف اإلشراف على امتحاانهتم، وحرية التصرف يف مجيع امليزانية التسهيلية 

 امللموسة من قبل مدير املدرسة.

فاجلداول املرنة واملتوازنة بني فرتات العمل والراحة ذات أتثري هام لتوفري الصحة        

واجلسمية للتالميذ كما أن سوء اجلدولة يؤدي إىل إرهاق التالميذ وشعورهم ابمللل  النفسية

 وإصابتهم ابألمراض النفسية مما يدفع الكثري من التالميذ إىل ترك املدرسة واخلروج والتعب

 اجملتمع الواسعة وبدال من أن يصبحوا أجياالَ فعالة وخالقة يصبحوا أداة هامة  بئياتإىل

  149 .لالحنراف وتوجيههم ضد اجملتمع

لكي حيقق النشاط املدرسي أهدافه ويظهر ابملظهر الرتبوي البناء واهلادف يتطلب و        

تشمل على  جهد وعمل إداري متكامل يشمل مجيع عناصر العملية اإلدارية واليت

التخطيط والتنظيم والتنفيذ واإلشراف واملتابعة والتقومي، وحيث أن هذه العناصر اإلدارية 

من املسؤوليات املباشرة ملدير املدرسة، فيجب أن تؤخذ موافقة مدير املدرسة عن كل 

 150.جمال ولون من ألوان النشاط املدرسي قبل تنفيذه

 
 
 

                                                           
 م.5197 مصر، القاهرة،، 5، دار الفكر العريب، ط"األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة" فؤاد البهي السيد: 149 
 م.0770 ،مصر .، الـدار اجلامعية اإلسكندرية"السلوك التنظيمي"، اثبت عبد الرمحان إدريس: املرسىمجال الدين حممد  150 
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   للرفع من  م: استخدام طرق التعليم احلديثةاسرتاتيجيات التغيري من كفاءة التعلي .1

 كفاءة التعليم َبملدرسة 

قق حت أحد دالئل جودة املعلم يتمثل يف اختيار املعلم السرتاتيجية التدريس التـين إ       

يث ح أهداف الدرس وحمتواه من انحية، وتتالءم واحتياجات تالميذه من انحية أخري،

البعض  ابسرتاتيجيات عديدة، قد يتداخل بعضها البعض، وقد يتشابهامليدان الرتبوي  يعج

منها يف تنفيذ بعض اإلجراءات لذا فإن املعلم اجليد ميكنه تطبيق مزجيًا من هذه 

         151.االسرتاتيجيات معا، أو استخدام أحدها طبقا لطبيعة حمتوي الدرس

جد أكثر من من كفاءة التعليم أنه يو وكما ترى الباحثة أن من اسرتاتيجيات التغيري        

-يبية مباليزاي يف املدارس الل الكثري منها مائة خطة لالسرتاتيجية يف التعليم، واستخدم

فذ تصدر اخلطط من مكتب اجلودة، وتنحبيث  .استفاد منها املعلمنيكما  ،كواالملبور

جية يف املدرسة، السرتاتيعلى املدارس، وبعد التنفيذ تقيِّم إدارة اجلودة املدير على جناح ا

يم وعلى استجابة املعلمني لتطبيق االسرتاتيجية، ومن اسرتاتيجيات التغيري من كفاءة التعل

يف  كواالملبور تستخدم يف برانمج العرض بواسطة احلاسوب-أن املدارس الليبية مباليزاي 

ّث حتمجيع املواد الدراسية داخل معمل احلاسوب بدل من احلصص التقليدية، كما 

                                                           
الدبلوم اخلاصة يف ، "التعلم وأمناط التعلم واسرتاتيجيات التدريس املتقدمة اسرتاتيجياتعبد احلميد حسن عبد احلميد شاهني، " 151 

     م.0707/0700 اإلسكندرية. جامعةالرتبية بدمنهور  كلية  ".تدريسمناهج وطرق " الرتبية
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املعلمني وتشّجعهم على استخدام الطرق احلديثة يف التعليم، وإعطاء احلصص الدراسية 

 للطلبة بشكل عملي. 

حتتاج بعض الوظائف خاصة منها وظائف اإلدارة العليا إىل كفاءات ومبا أنه        

سرتاتيجية انظرا حلساسية هذه الوظائف واعتبارها أداة  بفعالية تساعدها يف أداء عملها

اليت يعرفها  (النظرية) الكفاءة التصورية حتدد مصري املؤسسة، ويتناسب مع هذه الوظائف

دة وغري حاالت معق البعض بشكل خمتصر يف القدرة على اختاذ قرارات جيدة يف ظل

عندما اطلعت على بعض الواثئق وعندما قابلت جمموعة من  ترى الباحثة 152.مؤكدة

ربوية، وأتكدت عالً حيملون مؤهالت تفأهنم  كواالملبور-ماليزاي  يفملدارس الليبية اباملدراء 

ختيار مدير مت استخدام الّدقة ال كواالملبور-عند اختيار مدراء املدارس الليبية مباليزاي أن 

املدرسة من قبل الّلجنة املشكلة فتم احلصول على مدراء انطلقوا بسرعة كبرية يف جمال 

ى لنشط، ويف جمال التعليم التعاوين، ويف جمال املشاركات على مستوى ماليزاي، وعلالتعليم ا

مستوى شرق آسيا، وكان لديهم تراتيب يف التفوق، حيث زادوا من كفاءة التعليم، ويرجع 

 السبب يف ذلك هو أن املدراء مؤمنني بعملهم، ولديهم خربة، ورغبة يف العمل.

 

                                                           
الريفية. مية دراسة حالة بنك الفالحة والتن-"للمؤسسات تنمية كفاءات األفراد ودورها يف دعم امليزة التنافسية" ،محدي أبوالقاسم 152 

 م.0775 زائر،اجل األعمال. ارةدإ فرع .األغواط
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نتائج االسرتاتيجيات اليت تقوم هبا املدارس الليبية يف ماليزاي للتغيري :1رقم رسم توضيحي  
 

  اثلثاً: نتائج املتطلبات األساسية الواجب توفرها لنجاح عملية التغيري َبملدارس الليبية

 كواالملبور-مباليزاي       

   املتطلبات األساسية الواجب توفرها يف املدير: وجود املدير الرتبوي الذي ميتلك  .0

 الرؤية التنافسية الالزمة إلدارة املدرسة 

نقابة املهن  يفهو عضو فاراًي إدموظفًا مهنيًا قبل أن يكون مدير املدرسة يعترب        

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة و  153.ة، يلتزم بدستورها وأخالقياهتاالتعليمي

أن املتطلبات األساسية الواجب توفرها يف مدير املدرسة هي جيب أن يكون على وعي 

ابملنتج التعليمي أي لديه رؤية، وأن يكون مدير ذو مؤهل تربوي، وأن يكون لديه خربة 

                                                           
 .074ص م،0005 بنغازي، قاريونس، جامعة املعاصرة"، املدرسية "اإلدارة الفقي، عبداملؤمن  153 

 ااالسرتاتيجيات اليت تقوم هب

 يرياملدارس الليبية يف ماليزاي للتغ

 

 اسرتاتيجيات التغيري يف
املعلمني: اختيار 
 املعلمني املتميزين
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ربة، واملؤهل العلمي اخليف جمال التعليم، وابألخص التعليم األساسي، وبعد ذلك الربط بني 

 حيث أّن اخلربة هلا دور كبري جداً لقيادة املدير ألهنا سبب يف االتزان االنفعايل. 

 ،األهـدافجيب على مدير املدرسة أن ميتلك مهارة صياغة الرسالة وصـياغة و        

ألدب اوميكنه االستفادة من اخلرباء، ومن اخلطط املدرسية السابقة، وكذلك اطالعه على 

154.يف تلك املوضوعات ليطور مهارته يف صياغة الرسالة واألهداف الرتبـوي
  

كما جيب أن يكون مدير املدرسة لديه اإلحساس ابملسؤولية، وأن جيمع بني احلزم، والّلني، 

وأن يكون مرن، وذو تفكري حديث، والبد أن تكون أفكاره، وحتقيقه حتقيق اسرتاتيجي، 

 رة اعتبار. وينظر إىل املستقبل بنظ

وكما ترى الباحثة مدير املدرسة جيب أن يكون مدير قائد ال مدير مهمته فقط        

التوقيع، وتنفيذ األوامر. وكذلك من املهم أن يكون املدير رؤيته التنافسية، والتمّيز، وأن 

تها، ييهتم ابلبيئة احمليطة به، ويسعى للمساواة بني املعلمني، ويهتم بنقاط القوة لديه لتقو 

 .ويهتم بنقاط الضعف لديه ملعاجلتها، والبد للمدير أن يتبع أسس معينة لتسيري العمل

 ومن أهم املهارات الواجب توفرها لدى مدير املدرسة إلحداث التطوير كما وردت        

 أن يتخذ مدير املدرسة القرارات اليت تعمل على تطوير األداء  :ما يلي( دروزه)عنـد 

                                                           
 .51ص م،0779 ،"اإلدارة املدرسية مبحافظات غزة يف زايدة فاعلية االسرتاتيجيدور التخطيط " ين،دلا نور حممود سليم مازن 154 
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 155.املدرسة التغيري املنـشود لتطـويروإحداث 

ومن الضروري أن يكون مدير املدرسة قدوة يف الدقة، واحرتام العمل. ومن         

املتطلبات األساسية األخرى الواجب توفرها يف املدير أن يكون مدير ذو شخصية قوية، 

ورى مع العاملني الشوذكي، وصبور، وال يكون اندفاعي يف اختاذ القرارات، وأن يتّبع منهج 

يف املؤسسة، وإعطائهم استقاللية الشغل، وأن يكون دميقراطي، والبد أن يكون عاطفي، 

 وشديد يف نفس الوقت، وعلى حسب احلاجة املطلوبة لذلك.

 املتطلبات األساسية الواجب توفرها يف املعلم: وجود املعلم الرتبوي القادر على  .1

 البذل والعطاء 

الباحثة أن املتطلبات األساسية الواجب توفرها يف املعلم هي أن يكون وكما ترى        

املعلم تربوي، وأن يكون معّلم كفء وذو خربة كبرية وشهادة علمية يف التعليم، ولديه 

 .الرغبة، والقدرة على البذل والعطاء، وأن يكون متفرّغ ومنضبط يف عمله

ه لعملية التعليم والتعلم. أي أن يتحول من كون حقيقياً  أن يكون املعلم ميسراً و        

والقطعي للمعلومة، إىل مصدر من مصادر املعلومات. فال جيوز أن يبقى  املصدر الوحيد

 حمصورا يف تقدمي املعلومات يف احملاضرات، والدروس، بل يشرتك مع املتعلمني  دور املعلم

                                                           
 ،50العدد العربية،، جملة احتاد اجلامعات "وإحداث التغيري القـرارات التطويريـةقدرة مدير املدرسة على اختاذ   "،أفنان نظري دروزة 155 

 (.50-4)صم، 0771
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 156.العمل التعليمي يف

 يقسرتاتيجيات املطلوبة، فعندما يوجد خلل يف تطبوجيب أن يّتبع ويطّبق اال       

االسرتاتيجيات من قبل املعلمني هذا يدل على وجود خلل ابإلدارة، وبذلك يكون احلزم 

 مطلوب من اإلدارة.

  ارزةاجيازها من خالل املفردات الب خصائص املعلـم اجليـد، وميكـن( احليلة)واستعرض  -

 ومنها:  فيها،

 .لالوسائ األساليباعداد اخلطط الدراسية وصياغة االهداف واختيار  التخطيط:-    

 .: مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة. تشجيع التعلم الذايتتفريد التعلم-    

  ملشكالت وتطوير ا استثارة تفكري الطلبة: تشجيع التعلم املبنـي علـى االستقـصاء وحـل -

 .التفكري الناقد

 157.هـدافاالختبـارات لتقـومي اداء الطلبـة طبقـا لألالتقـومي: اعـداد  -

  املتطلبات األساسية الواجب توفرها يف املدرسة: وجود كوادر جيدة بقيادة إدارية  .1

 حمرتفة

 وكما ترى الباحثة أن املتطلبات تتمركز بني مدير املدرسة، والطالب، واملعلمني،        

                                                           
صاحل النصريات، "أمهية وضع معايري مناهج اللغة العربية": قطر أمنوذجا. ورقة قدمت يف مؤمتر املناهج السانية العربية يف تعليم    156 

 م.2012 اللغة العربية. مكناس، اململكة املغربية
 .01-00ص م.0000 .املسرية للنشر ، عمان، دار"التصميم التعليمي نظرية وممارسةاحليلة، " حممد حممود 157 
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ومبىن املدرسة، ولتفاعل كل هذه العناصر البد من توفر الدعم املايل إلعطاء النتائج 

املطلوبة، ومع ضرورة وجود التحفيز ألنه من أهم املتطلبات الالزم توفرها لنجاح عملية 

السبيل إىل  هو هدافهماأحتقيق  يفعن كونه وسيلة اجملتمع والرتبية  فضالواملنهج التغيري. 

تطلعاته، وهو بكل آماله و  إعداد األفراد للمجتمع املعاصر بكل مقوماته وجمتمع املستقبل

 ويتحقق هلم  ياهتمشخصحبيث تتكامل  إطارها بصورة سوية يفُيصنع األفراد  اليتالبيئة 

 .158النواحيكل   يفالنمو السليم 

أن من الواجب توفره يف املدرسة هي وجود االنسان القائد الكفء  ترى الباحثة كماو        

يف العمل مع توفري مجيع اإلمكانيات كحد أدىن إلجناح عملية التغيري مثل: وجود املعلم 

اجليد الذي ميتلك الشهادة العلمية، والقدرة، واخلربة، وأن يكون قادر على العطاء وكذلك 

عندما يكون توفري املبىن التعليمي الصحيح والسليم ف، و االهتمام ابلبيئة التعليميةضرورة 

املعلم والطالب على سبيل املثال يف فصل دراسي غري صحي سيكون له آاثر سلبية على 

 املعلم والطالب على حد سواء.

 بناء عمليات وهي أحد العناصر اهلامة يف، هي املناخ احمليط بعملية التعلم البيئة التعليميةو 

 القاعدة الرئيسية اليت تنطلق منها  ومتثل وتعزيزها وإثرائها وجناحها يف حتقيق تعلم فعالالتعلم 

                                                           
 م.0000، القاهرة، دار املعارف، 1، ط"تدريس العلوم والرتبية العلمية"عمرية، فتحي الديب:  بسيوينإبراهيم   158 
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  159.عملية إصالح التعليم، وحتسني نتاجاته

وكما تبني للباحثة ضرورة توفر اجلانب الرتبوي يف املدرسة، ألنه إن وجدت بوتقة        

 جيدة إبدارة قيادية حمرتفة سيكون املنتج طالب ذو معايري دولية معروفة، وفيه نواتج التعّلم

املشهورة. كما أنه البد على إدارة املدرسة من ضرورة استخدام أسلوب الثواب والعقاب 

ء املوظفني، مع ضرورة وجود املوارد البشرية، واألماكن الصاحلة، وذلك لتحسني أدا

كواالملبور –وامليزانية املطلوبة ألن الرغبة يف التغيري والتطوير يف املدارس الليبية مباليزاي 

من خالل مالحظة الباحثة ومن املقابالت اليت متت مع ير ابلذكر دواجل موجودة وبقوة.

   .تطابق قي البياانت ودجوذلك لو قي البحث  مصداقية جديو أنه  بنيياملستج

 

 

 

 

 

 الليبية ملدارساب التغيري عملية لنجاح توفرها الواجب األساسية املتطلبات نتائج :4رقم توضيحي رسم
 كواالملبور- مباليزاي

                                                           
 م. 0700الرتبوي.  ، مقال تربوي، موقع أكادميية املعايل للتميزخمرجات التعليم""البيئة التعليمية وأثرها يف حتسني طلعت، مىن  159

املتطلبات األساسية الواجب توفرها لنجاح عملية 
 ملبوركواال-التغيري ابملدارس الليبية مباليزاي 
 

رها الواجب توف األساسية املتطلبات
يف املدير: وجود املدير الرتبوي الذي 
 ميتلك الرؤية التنافسية الالزمة إلدارة

 املدرسة
 

 الواجب املتطلبات األساسية
م املعلم: وجود املعل توفرها يف

القادر على البذل  الرتبوي
 والعطاء

 

املتطلبات األساسية الواجب 
توفرها يف املدرسة: وجود كوادر 

 جيدة بقيادة إدارية حمرتفة
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 رابعاً: نتائج الدور القيادي ملدراء املدارس الليبية مباليزاي

  الدور القيادي يف الرفع من كفاءة املعلمني: الرفع من كفاءة املعلمني وأتهيلهم  .0

 وحسن توجيههم 

ن كفاءة أن الدور القيادي يف الرفع م من خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة       

املعلمني يتمثل يف أتهيل املعلمني، وحسن توجيههم، واالنسجام معهم يف بيئة العمل، 

وإعطائهم حرية التعبري مع احرتام الرأي، والرأي اآلخر، كما البد من اختاذ مبدأ الشورى 

لرضا الوظيفي واملطلوب جداً اب بني اإلدارة واملعلمني قبل اختاذ القرارات، واالهتمام الكبري،

للمعلمني. مع ضرورة العمل مع روح الفريق، واملساواة بني املعلمني أي عدم احليادية 

جملموعة معينة دون غريها من املعلمني مع البد من التحفيز الدائم هلم. وحّثهم وتشجيعهم 

  لتدريس.ا على إعطاء احلصص الدراسية للطلبة بشكل عملي، ومواكبة التطور يف طرق

بوية التوجهات الرت  هادكصبح االهتمام ابملهارات التدريـسية ضـرورة تؤ أ دقلو        

ج املهارات التدريسية معظم برام احلديثة، اذ سادت حركة اعداد املعلمني القائمة علـى

تدريسي داء عملهم الأعداد معلمني قادرين على إ املعلمني يف الوالايت املتحـدة هبـدف

  160.حنو سـليمعلى 

                                                           
 .1ص م.0777.القـاهرة، مكتبـة زهـراء الشرق للنشر، 0، ط"مهارات التدريس : "امام خمتار محيدة 160 



135 

 

 كما تبني للباحثة أنه عندما يتعامل املدير مع املعلم بطريقة راقية وتنبيهه إىل جوانب       

القصور لديه مع النصح واإلرشاد املستمر فبهذا األسلوب يطور املعلم من نفسه ويبتكر 

 طرائق تدريس حديثة. مع ضرورة إعطاء شهادات تقدير جلميع املعلمني وبدون استثناء

 من أجل التقدير والتحفيز والتنشيط للجميع.

السلبية  االجتاهات على مدير املدرسة أن يقوم مبساعدة املعلمني على التخلص من       

الية القدرة االتص اليت ميكن أن تعطل أداءهم للعمل أبفضل ما يكون. وأن تكون له

و بني الطالب أ املعلمني،واالجتماعية اليت متكنه من حل املشكالت اليت قد تنشأ بني 

        161.أو بني املعلمني والطالب

  الدور القيادي يف الرفع من توفري التسهيالت: توفري التسهيالت للمدرسة لتحقيق  .1

 األهداف املطلوبة  

وكما ترى الباحثة أنه يتمثل الدور القيادي يف الرفع من توفري التسهيالت يف أن        

املدير هو من يدعم التغيري، مع العلم أّن املسؤولية تكاملية، والكن خلربة املدير، ورغبته 

فالتغيري أثر كبري جدًا يف حتقيق التغيري. كما أن االختيار السليم للمدراء يف مساعديهم 

 ار داف يف املدرسة له دور يف الرفع من توفري التسهيالت، حبيث يكون املختلتحقيق األه

 لديه اإلمكانية، ولديه القدرة، ويكون على قدر كبري من العلم، واملعرفة.

                                                           
 .000ص م.0770 .األردن-عمان-دار وائل للنشر  -1ط-"مبادئ االتصال الرتبوي واإلنساين"نصر اهللا،  عمر عبد الرحيم 161 
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ومبا أن املدارس اخلاصة هلا خصوصيتها يف األمور املالية فهي حتاول بقدر اإلمكان        

د ص معّينني للقيام أبكثر من وظيفة، أي أهنا تعتمأن ختتزل األعمال اإلدارية يف أشخا

على أسلوب التكليف لإلدارات التابعة للمدرسة نفسها، حيث تستلم التقارير منهم، 

وتشرف عليهم فيما مت إجنازه وفيما مل يتم إجنازه. كما أن مدير املدرسة يف حتريض دائم 

املهام والتكليف  م فعند توزيعومستمر للمعلمني على توزيع املهام فيما بينهم بكل تفاه

إن غاب مدير املدرسة ألي سبب من األسباب ال تتعطل املدرسة وتستمر يف عملها 

 الطبيعي.

وار داأل ديدواهليكل التنظيمي هو الطريقة اليت يتم من خالهلا تنظيم املهام، وحت       

، وأمناط التفاعل سيقآليات التن ديدوحت ل املعلومات،دالرئيسة للعاملني، وبيان نظام تبا

 162يها.فة والعاملني فالالزمة بني األقسام املختل

   الدور القيادي يف تطوير وسائل التعليم وحتقيق التنافس: تطوير وسائل التعليم  .1

 وحتقيق التنافس

 كواالملبور -وكما تبني للباحثة من املقابالت أنه كانت رؤية املدارس الليبية مباليزاي        

هي نقل املدرسة من مرحلة النجاح إىل مرحلة التمّيز، واآلن اجتازت مرحلة النجاح ابمسها 

وطالهبا وهي يف مرحلة التخطيط املستمر للتميز عن اآلخرين. فالدور القيادي يف تطوير 

                                                           
  م.0777 للنشر. وائل دار عمان، والتنظيم"، املنظمة "نظرية القريويت، قاسم حممد  162 
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وسائل التعليم وحتقيق التنافس يتمثل يف املدير فهو صمام األمان يف املدرسة، وهو الذي 

 األمام، ومدير املدرسة له الدور الكبري يف حتفيز املعلمني والطلبة للتغيري منيقودها إىل 

طريقة التعليم، وكما نعلم أن القيادة يف املدارس ليست مثل القيادة يف أي منظمة أخرى 

 ألن املدرسة تعترب مؤسسة تربوية ليس كإدارة شركة أو فندق وغريها.  

وكما ترى الباحثة أن حماور العمل لدى إدارة املدرسة تعتمد على أربعة جوانب        

وهي املعلم، واملتعلم، واملنهج، واملناخ، فيقوم اإلداري اجليد بتذليل العقبات من طريق 

هذه اجلوانب ألجل االنسجام الدائم الذي ينتج عنه منتج متعلم قد درس ما نريده منه، 

احلياة واملقصود أن املخرجات تتوقف على املدخالت وهذا ما  ووعاه، وأصبح ميارسه يف

 يسمى ابملعايري الدولية للتعليم. 

 يسعى التدريس املنظومي إىل حتقيق اجلودة للتعليم، وذلك ابالهتمـام ابملـدخالتو        

 وصوالً للمخرجات التعليمية املناسبة، فأسلوب النظم ينظر إىل التدريس على انه نظام لـه

 دخالته وخمرجاته، حيث يتكون من جمموعة من العناصر املرتبطـة تبادليـًا واملتكاملـةم

163. لتحقيق أهداف حمددةوظيفياً، اليت تعمل وفق نسق معنّي 
                                   

كما أن الدور القيادي يف تطوير وسائل التعليم وحتقيق التنافس ال يقتصر على اجلانب 

                                                           
تصدر عن املنظمة العربية للتنمية ، 16، أخبار اإلدارة العربيـة، عـدد"أين اإلدارة العربية من امليزة التنافسية"عبدالعزيز الشربيين،  163 

 ه.0501اإلدارية، مصر، 
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قط بل يقتصر كذلك على اجلانب الرتبوي واجلانب التعليمي كما يقوم املدير اإلداري ف

بيا مبهام املفتش الرتبوي يف حالة عدم توفر املفتش الرتبوي لوجود قرار يف التعليم يف لي

يقول: "إن مدير املدرسة مفّتش مقيم". كما أن الدور القيادي يف تطوير وسائل التعليم 

يعترب  ألنه أي مدير يستمر يف إدارة مدارس اجلاليات ملدة سنتني وحتقيق التنافس دور كبري

قيادي ألنه يشتغل يف بيئة صعبة وعليه مسؤولية كبرية جداً واملوارد املوجودة حمدودة ويف 

 بعض األحيان غري موجودة.

 فيقول: "إن اإلحساس ابجلدارة واالعتقاد بفاعلية الذات هوMatthes ,1985)) أما

  164."حتقيق الفعالية يف املدارسأهم عوامل 

 

 

 

 

 
 

 الدور القيادي ملدراء املدارس الليبية مباليزاينتائج  :4رقم رسم توضيحي

                                                           
 "مديرايت الرتبية يف سلطنة عمان لدرجة متكنهم من السلطة تقدير املعلمني والعاملني يف "عارف والشنفري، عبد اهللا عطاري، 164 

 .14ص م.0770. البحرين2-العدد 8- اجمللد –الرتبوية والنفسية  جملة العلوم-

الدور القيادي ملدراء املدارس الليبية 
 مباليزاي
 

الدور القيادي يف الرفع من  
كفاءة املعلمني: الرفع من  
كفاءة املعلمني وأتهيلهم 

 وحسن توجيههم 
 

الدور القيادي يف الرفع من 
توفري التسهيالت: توفري 
التسهيالت للمدرسة 

 لتحقيق األهداف املطلوبة  

الدور القيادي يف تطوير 
وسائل التعليم وحتقيق 
التنافس: تطوير وسائل 
 التعليم وحتقيق التنافس
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 خامساً: نتائج املعوقات اليت تواجه املدارس الليبية مباليزاي يف التغيري 

 معوقات املعلمني يف التغيري: مشكلة املعروض من املعلمني .1

ة من خالل النتائج اليت توصلت إليها الباحثة أن املعوقات للتغيري يف املدارس الليبي       

دم وجود معلمني تربويني، وكذلك ع مباليزاي هي املعروض من املعلمني، الحتمال عدم

 وجود بديل هلم.

يركز هذا التحليل على املعلم أثناء اخلدمة ابعتباره  (املعلم (أسلوب حتليل الفردو        

ه، أي مدى من انحية األداء الفعلي لعمل حموراً وهدفًا لعملية التدريب ويتم حتليل املعلم

معلم، أتهيله ك يساعد على حتديد مدى ما ميكن أن يتوقع منه يف مستوى األداء مما

ومدى حاجته للتدريب، لتحديد نوع الربامج املطلوبة ويساعد على القيام هبذا التحليل 

 165.كل من مديري املدارس واملشرفني الرتبويني تقـارير

فصعوبة احلصول على معّلمني تربويني وذوي خربة يف الّتعليم هي ما يضطر مدير         

للبحث عن البديل لتغطية العجز مع العمل على التأهيل الرتبوي للمعلمني املدرسة 

  للحصول على كوادر جيدة.

 من خالل برامج التدريب يتم مساعدة املعلمني اجلدد على التأقلم على نظام العمل        

                                                           
القاهرة، املركز القومي ، "والتدريب االبتدائي االختيـار واإلعـدادالقيادات اإلشرافية يف التعليم " حسونة حممد السيد وآخرون، 165 

 .19م. ص1992. للبحوث الرتبوية
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املدرسي واالطالع على قوانينه وقواعده، فانتقال الطالب من كلية الرتبية إىل العمل يف 

م تدريبه حياته، فهو يواجه مبواقف جديدة مل يت مدرسة بعد خترجه ميثل نقطة حتول يف

عليها، كما أن خرباته العلمية أثناء مرحلة إعداده مـا قبـل اخلدمة كثرياً ما ختلو من الصفات 

   166.الطبيعية والتلقائية للموقف التدريسي

مني اليت بية مباليزاي هي كفاءة املعلكما أن من املعوقات للتغيري يف املدارس اللي       

ختتلف من فصل دراسي آلخر، فقد يكون املعلمني يف الفصل الدراسي يف غاية العطاء، 

ويف فصل دراسي آخر تكون هناك جمموعة جديدة من املعلمني يف مستوى متدين من 

م دالعطاء، أي عدم وجود املعلمني ابلكفاءة املطلوبة بشكل دائم ويرجع السبب يف ع

توّفر املعلمني ابلشكل املطلوب هو العروض املالية األخرى أو بسب فرصة عمل أخرى 

 أو بسبب ظروف السكن أو اإلقامة. 

 معوقات املدير القائد يف التغيري: عدم وجود هيكل إداري مستقر .1

كواالملبور –وكما ترى الباحثة إن من املعوقات اليت تواجه املدارس الليبية مباليزاي        

هي توّفر مدير املدرسة الرتبوي الذي ميتلك اخلربة، والرؤية، ويكون ملم جبميع األمور، 

وأن يكون مرن، ويستوعب اجلميع ألن األفكار خمتلفة، ولكي يستطيع النجاح يف قيادة 

                                                           
تدريب املعلمني، املنعقد يف املنامة ابلبحرين ما  ، حلقـة املـسئولني عـن"دراسة مفهوم ووظيفة التدريب"عبد املوجود، عزت حممد 166 

 .10.صم1975نوفمرب، 23-29بني 
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املدرسة. حيث أن الذهنية القيادية ملدارس اجلاليات ختتلف جدًا عن الوضع الطبيعي، 

املعوقات وحتتاج إىل قائد ديناميكي "قائد مهاجم" ألن املشاكل صعبة ابعتبار وهي أحد 

أن عدد الّطالب متذبذب جداً ألنه فجأة أييت كمية من املوفدين، ومعهم أبنائهم الراغبني 

يف الدراسة، وبعد فصل دراسي معنّي ينخفض العدد إىل أدىن مستوى فتصبح املوارد يف 

 فصل دراسي آخر ال جتد موارد كافية لألعداد املوجودة.  املدرسة غري مستغلة، وبعد

ومن أهم املعوقات يف اإلدارة بشكل عام هي عدم وجود هيكل إداري مستقر ألن        

االعتماد يف الغالب يكون على الّدارسني، والّدارس ال يتجاوز سنة أو سنتني مث ينتقل 

 وأييت البديل، وهكذا.

املعلمني، وبني املدير و  تتعدد فرص االتصال بني متعدد االجتاهاالتصال  منط يفن إ       

 ل اخلربات، مما يساعد للتفاعل وتباد املعلمني بعضهم ببعض، كما تتوافر فيه أفضل الفرص

  167اآلخرين. معلم على نقل أفكاره، وخرباته إىل كل

 مهاااملعوقات اخلارجية يف التغيري: انشغال املدرسة أبمور خارجية ليست من مه .1

وكما ترى الباحثة إن من املعوقات اخلارجية يف التغيري هي مستجدات القوانني        

املاليزية، وكذلك صعوبة احلصول على اإلقامة للطالب، هذا ممّا يؤثر على املدرسة، كما 

أن صعوبة التواصل مع الداخل "ليبيا" بسبب الظروف السياسية ممّا جعل املدرسة تنشغل 

                                                           
 .14ص م.0770األردن.-عمان-دار الشروق للنشر-"سيكولوجية التدريس"  قطامي، وقطامي، انيفةيوسف  167 
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من مهامها. وكذلك من أهم املعوقات اخلارجية يف املدارس الليبية مباليزاي أبمور ليست 

هي ضعف املوارد البشرية وعدم توّفر املوارد املالية، وكذلك تدّخل بعض أولياء األمور 

بطريقة غري صحيحة يف شؤون عمل املدرسة مع أبنائهم الطلبة. كما أّن وزارة الرتبية 

ائج فقط،  شؤون املدارس الليبية مباليزاي إال يف اعتماد النتوالتعليم الليبية ال تتدخل يف

 الكن الدعم املايل واملرتبات، والصيانة ال عالقة لوزارة الرتبية والتعليم هبم.

يكون االجتماع أثناء العمل املدرسي أو يف هناية األسبوع أو خالل اإلجازة،  وقـد       

ض ف إىل عرض الصعوابت والعقبات اليت تعرت التدريب يهد املعلمـني نـوع مـن واجتماع

168.سليم سبيلهم للعمل على حلها يف جـو دميقراطـي
 

 

 

 

 

 

 
 التغيري يف مباليزاي الليبية املدارس تواجه اليت املعوقات نتائج :6رقم توضيحي رسم

                                                           
رسالة  "لرتاضوء خربات مصر واجن على تطوير نظام تدريب معلم االبتدائي يف أثناء اخلدمة يف الـسودانعثمان، " حممد الصائم 168 

 .47ص م.0000 .ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس

نتائج املعوقات اليت تواجه املدارس 
 الليبية مباليزاي يف التغيري

 

معوقات املعلمني يف التغيري: 
 مشكلة املعروض من املعلمني

معوقات املدير القائد يف 
ل وجود هيكالتغيري: عدم 
 إداري مستقر

 

املعوقات اخلارجية يف التغيري: 
انشغال املدرسة أبمور خارجية 

 ليست من مهامها
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 لفصل السادسا
 اخلالصة

 

 ملخص نتائج البحث  .أ

 الدراسة إىل النتائج التالية: توصلت الباحثة من خالل هذه       

 هي:كواالملبور هناك ثالثة أنواع و –إن من أنواع التغيري ابملدارس الليبية مباليزاي  .0

  التغيري يف التعليم من الطريقة التقليدية إىل الطرق احلديثة: حبيث وضعت مشاريع  .أ

 خاصة للتعليم منها ما نّفذ، ومنها ما هو قيد التنفيذ. 

  اختيار أفضل املعلمني: حبيث يكون التغيري على مستوى الشكل اإلداري وعلى  .ب

 مستوى أعضاء هيئة التدريس يف املدرسة واملؤشرات كلها تدل على التغيري لألفضل. 

  إقامة و ضة، ضافة صاالت جديدة للرايإباإلهتمام مبختلف األنشطة الرتبوية والرايضية:  .ج

  .املبارايت والدورايت 

 ي:كواالملبور ه–عوامل املؤثرة يف التغيري ابملدارس الليبية مباليزاي من ال .0

  .تغيري عناصر العملية التعليمية بشكل دائم، ومفاجئ .أ

 .وجود منافسني جدد من املدارس األخرى .ب
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 إن من االسرتاتيجيات اليت تقوم هبا املدارس الليبية مباليزاي للتغيري هي: .1

   حسن اختيار املعلمني والتشدد يف اختيارهم، وعملأي اختيار املعلمني املتميزين:  .أ

 الدورات التأهيلية هلم. 

  درسي جماانً توفري الكتب املدرسية والّزي امل مثلتوفري التسهيالت املطلوبة للطلبة:  .ب

  .للطلبة، ووضع اجلداول الدراسية هلم

 .استخدام طرق التعليم احلديثة للرفع من كفاءة التعليم ابملدرسة .ج

   إن من املتطلبات األساسية الواجب توفرها لنجاح عملية التغيري للمدارس الليبية يف  .5

 ماليزاي هي:

  .وجود املدير الرتبوي الذي ميتلك الرؤية التنافسية الالزمة إلدارة املدرسة .أ

  .وجود املعلم الرتبوي القادر على البذل والعطاء .ب

 وجود كوادر جيدة بقيادة إدارية حمرتفة: ضرورة توفر اجلانب الرتبوي يف املدرسة، مع  .ج

وجود االنسان القائد الكفء يف العمل وكذلك توفري مجيع اإلمكانيات كحد أدىن 

 إلجناح عملية التغيري. 

 إن الدور القيادي ملدراء املدارس الليبية مباليزاي يتمثل يف: .5

  .املعلمني وأتهيلهم وحسن توجيههمالرفع من كفاءة  .أ

 .توفري التسهيالت للمدرسة لتحقيق األهداف املطلوبة .ب
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  .تطوير وسائل التعليم وحتقيق التنافس .ج

 إن من املعوقات اليت تواجه املدارس الليبية مباليزاي يف التغيري: .6

 الحتمال عدم وجود معلمني تربويني، وكذلك عدم مشكلة املعروض من املعلمني:  .أ

 وجود بديل هلم. 

  .انشغال املدرسة أبمور خارجية ليست من مهامها .ب

 .عدم وجود هيكل إداري مستقر .ج

ويف اخلتام وكما ترى الباحثة أن القيادة فن وموهبة من هللا سبحانه وتعاىل لبعض        

 البشر وإمنا يستطيع اإلنسان ابلعلم واالطالع تطوير هذه املوهبة..
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 : رسم توضيحي خلالصة نتائج البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج البحث 

أنواع التغيري 
ابملدارس 
زاي الليبية مبالي

 كواالملبور–

العوامل املؤثرة 
يف التغيري 

 ابملدارس الليبية
–مباليزاي 

 كواالملبور

االسرتاتيجيات 
اليت تقوم هبا 
املدارس الليبية 

 ريمباليزاي للتغي

املتطلبات 
األساسية 

الواجب توفرها 
لنجاح عملية 

 يزايمبالالتغيري 

الدور القيادي 
ملدراء املدارس 

 ايالليبية مباليز 

املعوقات اليت 
تواجه املدارس 

اي الليبية مباليز 
 يف التغيري

التغيري يف 
التعليم من 
الطريقة 

 التقليدية إىل
 الطرق احلديثة

اختيار 
أفضل 
 املعلمني

اإلهتمام 
مبختلف 

األنشطة الرتبوية 
 والرايضية

 تغيري عناصر
العملية 
التعليمية 

بشكل دائم 
 ومفاجئ

وجود 
منافسني جدد 
من املدارس 

 األخرى

اختيار 
املعلمني 
 املتميزين

توفري 
التسهيالت 
املطلوبة 
 للطلبة

استخدام طرق 
ة التعليم احلديث

للرفع من كفاءة 
 ةالتعليم ابملدرس

وجود املدير 
الرتبوي الذي 
ميتلك الرؤية 

 التنافسية الالزمة
 إلدارة املدرسة

وجود املعلم 
الرتبوي القادر 
على البذل 

 والعطاء

وجود كوادر 
جيدة بقيادة 
 إدارية حمرتفة

الرفع من  
كفاءة 
املعلمني 
 وأتهيلهم 

توفري 
التسهيالت 

 للمدرسة

وسائل تطوير 
ق التعليم وحتقي
 التنافس

مشكلة 
املعروض من 

 املعلمني

انشغال املدرسة 
أبمور خارجية 
ليست من 

 مهامها

عدم وجود 
هيكل إداري 

 مستقر
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 التوصيات واالقرتاحات .ب

 بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة توصي مبا يلي:       

   تنمية وعي القيادات اإلدارية العليا للمدارس إىل تبين منهج إدارة التغيري كمدخل لتطوير  .1

إدارات املدارس من خالل عقد الندوات واملؤمترات واحملاضرات العلمية للتعريف مبفاهيم 

 إدارة التغيري، والتوعية أبمهيتها يف جمال إدارة املدارس.

 اآلليات الواضحة لتقومي أداء إدارات املدارس وتقدير العمل على إعداد املعايري وإجياد  .2

 مدى حاجتها ونوع التغيري الذي حتتاجه.

 إلغاء اللوائح القدمية اليت تتعارض مع التحديث املطلوب، وإدخال لوائح وأنظمة جديدة  .3

 تتماشى مع متطلبات إدارة التغيري.

 بنجاح. إدارة التغيريرفع مستوى أتهيل مديري املدارس من أجل تعزيز قدرهتم على  .4

 منح مديري املدارس من املزيد من الصالحيات اليت متكنهم من حتديث األنظمة واللوائح  .5

 وتطوير اهلياكل التنظيمية مبا يتناسب مع إدارة التغيري.

 تطوير أساليب التدريب السائدة يف إدارات املدارس بشكل يساعد العاملني على إتقان  .6

 .مهارات إدارات التغيري

 تصميم الربامج التدريبية الالزمة لتطوير أداء مديري املدارس يف ضوء متطلبات التغيري. .7

 تقرتح الباحثة إبجراء دراسة حول أساليب تنمية مهارات التغيري لدى املعلمني ابملدارس.و   
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Www.Alukah.Com  
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 دار الثقافة :عمان .1 ط.الرتبوية املؤسسات يف التغيري إدارة :عمر رافدة احلريري،       

 .م 2011والتوزيع.  والنشر

 .التعليمي نظرية وممارسة"، عمان، دار املسرية للنشراحليلة، حممد حممود. "التصميم        

  م.0000

.عمـان: دار 1ط .اخلالدي، أديب. "سيكلوجية الفروق الفردية والتفوق العقلـي"       

 م.0771وائـل للنـشر والتوزيع، 

اخلطايب، عبد احلميد بن عويد، وآخرون، تقومي مستوى أداء خرجيي كليات املعلمني         

اإلدارة  (ملكة العربية السعودية، وزارة الرتبية والتعليم، وكالـة الـوزارة للتطـوير الرتبوي،يف امل

 م.0774العامة للدراسات والبحوث الرتبوية(، 

http://www.alukah.com/


149 

 

جامعة األزهر.  :غزة .وتطبيقات نظرايت _الرتبية يوسف. فلسفة عامر اخلطيب،        

 .م0771

. اجمللس 216اخلويل، أمني أنور. "الرايضة واجملتمع". سلسلة عامل املعرفـة، العـدد        

 م.1996 ،الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت

غزة  حمافظات يف تربوي كقائد الثانوية املدرسة مدير دور "خضر: سعيد الداعور،       

منشورة،   غري ماجستري رسالة املعلمني"، نظر وجهة من للمدرسة ابلثقافة التنظيمية وعالقته

 م.0770 .اإلسالمية، غزة اجلامعة الرتبية، كلية

 راسة تقوميية للوظائف القيادية إلدارات املناطق التعليمية يفد الدعيج عبد العزيز:       

 .الكويت.11/0005اجمللة الرتبوية، اجمللد التاسع العدد  .دولة الكويت

  م.70/70/0005

، 1الديب، إبراهيم بسيوين عمرية، فتحي. "تدريس العلوم والرتبية العلمية"، ط       

 م.0000القاهرة، دار املعارف، 

 ضوء والتعليم يف الرتبية ملديري القيادية حبيرت. األدوار بن هللا عبد بن السبيعي عبيد       

 ه. 0517والتخطيط.  الرتبوية اإلدارة يف التغيري. رسالة الدكتوراه إدارة متطلبات



151 

 

السعود، راتب سالمة. اإلدارة الرتبوية، مفاهيم وأفاق، طارق للخدمات املكتبية،        

 م.0770عمان. 

 إدارة على املتغريات وانعكاساهتا عصر يف اجلدية اإلدارة مالمح علي: السلمي،       

 العمل يف التطوير ومتطلباتالتطوير  إدارة :الثالث اإلداري للملتقى مقدم حبث .التغيري

 .ه1426جدة.  " فاعلة متغرية إدارة حنو " اإلداري

السيد، حسونة حممد، وآخرون، "القيادات اإلشرافية يف التعليم االبتدائي االختيـار        

 م. 1992، القاهرة، املركز القومي للبحوث الرتبوية. "واإلعـداد والتدريب

السيد، فؤاد البهي: "األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة"، دار الفكر        

 م.1975، القاهرة، مصر، 5العريب، ط

، أخبار اإلدارة العربيـة، "أين اإلدارة العربية من امليزة التنافسية". عبد العزيزالشربيين،        

 ه.0501مصر، ، تصدر عن املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 16عـدد

الشقحاء، عادل بن صاحل. عالقة األمناط القيادية مبستوى اإلبداع اإلداري. رسالة        

 م.0771ماجستري يف العلوم اإلدارية. الرايض. 

 .، عمان1 والتوزيع، ط للنشر الشروق دار التطويري، التصور :اخليف الطراونة،       

بية "حنو نظرة أعمق يف الظواهر الرتبوية". وزارة الرت العبد الكرمي. د. راشد بن حسني.        

 م.0771والتعليم. 
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العتييب، تركي بن كدمييس، قيادة التغيري يف اجلامعات السعودية أمنوذج مقرتح لدور        

رئيس القسم األكادميي كقائد للتغيري، ندوة القيادة ومسئولية اخلدمة أمارة املنطقة الشرقية، 

  م.0770لسعودية.جامعة الطائف، ا

 للملتقى مقدم حبث .إدارة التغيري يف التحويلية القيادة دور :مرزوق بن سعد العتييب،       

 متغرية إدارة حنو " اإلداري يف العمل التطوير ومتطلبات التطوير إدارة الثالث، اإلداري

 ه.0501جدة.  " فاعلة

غازي: مدخل إىل اإلدارة الرتبوية. بنالعريف، عبد هللا ابلقاسم، مهدي، عباس عبد:        

 م.0001منشورات جامعة قاريونس. 

العسل، إبراهيم. أسس النظرية واألساليب التطبيقية يف علم االجتماع، لبنان،        

 .0000بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر 

عمان، األردن.  :للنشر املسرية دار املدرسية، اإلدارة مبادئ :حسن حممد العمايرة،       

 م.0770

 :عمان .8 ط .األعمال منظمات يف التنظيمي السلوك سليمان: حممود العميان،       

 م.0774للنشر والتوزيع.  وائل دار

 قاريونس، جامعة منشورات املعاصرة، املدرسية اإلدارة :فرج املؤمن عبد الفقي،       

 م.0005 .بنغازي
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القيادة اإلدارية " التحول حنو منـوذج القيـادة العاملي "، مكتبة القحطاين، سامل:        

 م.0770العبيكان، الرايض. 

  م.0777 للنشر. وائل دار عمان، والتنظيم"، املنظمة "نظرية قاسم. حممد القريويت،        

ة يف ماللحياين، أماين سرحان. واقع ممارسة إدارة التغيري يف كليات الرتبية مبكة املكر        

ضوء إعادة هيكلة كليات البنات امللحقة جبامعة أم القرى. من وجهة نظر العميدات 

ورئيسات األقسام وأعضاء هيئة التدريس. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب والعلوم 

     م.0700.اإلدارية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية

، ملني يف املؤسسات احلكومية األردنية حنو إدارة التغيرياللوزي، موسى: اجتاهات العا       

 م.0009، األردن. 0، العدد04دراسات، اجمللد 

كة لسلوك القيادي ملديري التعليم يف اململاملالكي، حسين بن بلقاسم بن علي:        

لرتبوية اجامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم اإلدارة -أطروحة ماجستريالعربية السعودية. 

 هـ.0509والتخطيط، 

املخاليف، حممد سرحان: القيادة الفاعلية وإدارة التغيري، مكتبة الفالح للنشر        

 م.0770والتوزيع، الكويت. 

املرسى، مجال الدين حممد، اثبت عبد الرمحان إدريس: "السلوك التنظيمي"، الـدار        

 م.0770 ،مصر .اجلامعية اإلسكندرية
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 م. 0771حممود. اإلدارة الّفعالة. مكتبة لبنان. املّساد       

صاحل. "أمهية وضع معايري مناهج اللغة العربية": قطر أمنوذجا. ورقة  النصريات،       

قدمت يف مؤمتر املناهج السانية العربية يف تعليم اللغة العربية. مكناس، اململكة املغربية 

 م.2012

 الثانوية مبحافظات املدارس مديري لدى التغيري إدارة أمحد، واقع عيسى اهلبيل، أمحد       

، اجلامعة الرتبوية اإلدارة قسم الرتبية أصول يف رسالة ماجسترياملعلمني،  نظر وجهة من غزة

 م.0779اإلسالمية: غزة. 

ورقة عمل تلقي  وين"،اإللكرت  والتعليم التقليدي "التعليم إبراهيم. الستار عبد اهلييت، د.        

، قسم اللغة العربية 101الضوء على جتربة التعليم اإللكرتوين ملقرر الثقافة اإلسالمية إسالم 

 م.0700 ،جامعة البحرين ،والدراسات اإلسالمية

، مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. الطبعة "تطوير املناهج"حلمي أمحد.  الوكيل       

   .م0090السابعة. 

الثقايف،  احلوار شركة رايض األبرش، حممد :تعريب .والتحول التغيري إدارة .مايك بري،       

 م. 0771.لبنان

 م.0770جرير.  مكتبة :ترمجة .املعاصر بيين، فريجسون. القائد       
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للنشر  احلامد ومكتبة دار ،" كلي منظور-األعمال إدارة :"انجي شوقي جواد،       

 م.0777عمان، األردن.  :والتوزيع

حرمي، حسني. السلوك التنظيمي، سلوك األفراد يف املنظمات، عمان: دار زهران        

  م.1997للنشر والتوزيع.

محادات، حممد حسني. القيادة الرتبوية يف القرن اجلديد. عمان: دار احلامد.        

0771. 

امليزة التنافسية تنمية كفاءات األفراد ودورها يف دعم " أبوالقاسم. محدي،        

 عمال.األ دارةإ فرع .دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية. األغواط-للمؤسسات"

 م.0775 زائر،اجل

، القـاهرة، مكتبـة زهـراء الشرق 0مهارات التدريس"، ط محيدة، امام خمتار. "       

  م.0777.للنشر

تماعية. لة العلوم اإلنسانية واالجمحيدشة، نبيل. املقابلة يف البحث االجتماعي، جم       

 .0700العدد 

 صليب بطرس، ترمجة: " بعدها وما التسعينيات " للمستقبل بيرت. اإلدارة دركر،       

 زم.0004القاهرة.  للنشر والتوزيع، الدولية الدار



155 

 

 معهد امللحم، إبراهيم ترمجة .والعشرين الواحد القرن يف اإلدارة حتدايت .بيرت دركر،       

 ه.0504رايض.  العامة، اإلدارة

 الدولية الدار الكرمي، حممد عبد :ترمجة .املهام :األول اجلزء " اإلدارة .بيرت دركر،       

 م.0001 .القاهرة والتوزيع، للنشر

قدرة مدير املدرسة على اختاذ القـرارات التطويريـة وإحداث "دروزة، أفنان نظري.        

 .م0771، 50احتاد اجلامعات العربية، العدد، جملة "التغيري

دويدري رجاء وحيد، البحث العلمي: أساسية النظرية وممارسة العملية، دار الفكر        

 .0779املعاصر، 

 .نتائج" األفكار إىل حتويل أدوات " التغيري جيمس: وروبنسون داان، روبنسون،       

 م.0009)مبيك(.  لإلدارة املهنية اخلربات مركز :تعريب

راين، عادل حممد: استخدام املدخلني الكيفي والنوعي يف البحث، املؤمتر العريب        

 م.0771الثالث للبحوث اإلدارية والتسيري، القاهرة، مصر. 

جملة  نظمي، منظور من املدرسية لإلدارة احلديثة الوظائف :الدين ضياء زاهر،       

 م.0004القاهرة، مصر.  الرابع، العددالعربية،  الرتبية مستقبل
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 التدريس املتقدمة اسرتاتيجيات" ،شاهني، عبد احلميد حسن عبد احلميد       

".  تدريسمناهج وطرق " الدبلوم اخلاصة يف الرتبية"، التعلم وأمناط التعلم واسرتاتيجيات

     م.0707/0700 اإلسكندرية. جامعةالرتبية بدمنهور  كلية

إبراهيم هادي: إدارة تغيري مؤسسات التعليم العايل حنو جودة النوعية ومتيز شرف        

، احتاد اجلامعات العربية، 00األداء، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، العدد 

 م. 0701  مصر.

أمحد. إدارة التغيري وعالقتها ابإلبداع اإلداري لدى مديري  حسن شقورة منري       

الرتبية  أصول يف املعلمني. رسالة ماجستري نظر وجهة من غزة حمافظات يف الثانوية املدارس

 م. 0700بغزة.  األزهر جامعة الرتبية كلية من

  م.0000شوقي، طريف: السلوك القيادي وفاعلية اإلدارة: مكتبة غريب، القاهرة.       

 .عمان :الفرقان دار املدرسية، واإلدارة الرتبوي اإلشراف يف اإلبداع حممود: طافش،

 م.0775

مقال تربوي، موقع  ،"البيئة التعليمية وأثرها يف حتسني خمرجات التعليم"مىن. طلعت،        

 م. 0700الرتبوي.  أكادميية املعايل للتميز

عابدين، حممد عبد القادر: اإلدارة املدرسية احلديثة، دار الشروق للنشر والتوزيع،        

 م.0770عمان. 
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 املعارف اإلسكندرية، دار ،"املنظمات يف اإلنساين السلوك " صقر: امحد عاشور،       

 م.0090اجلامعية. 

، عمان، 0عبد احلافظ، سالمة. "الوسائل التعليمية واملنهج"، دار الفكر، ط        

 .م0777األردن، 

 مكتبة اإلدارة املثلى، سلسلة املتغريات، جملاهبة وانشرون: التغيري حممد هللا، عبد       

 .م2001 بريوت. لبنان،

، حلقـة املـسئولني عـن "دراسة مفهوم ووظيفة التدريب "عبد املوجود، حممد عزت.        

 .م1975نوفمرب، 23-29تدريب املعلمني، املنعقد يف املنامة ابلبحرين ما بني 

ة يف يف أثناء اخلدمعثمان، حممد الصائم. "تطوير نظام تدريب معلم االبتدائي        

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة  "الـسودان على ضوء خربات مصر واجنلرتا

 م.0000 .عني مشس

تقدير املعلمني والعاملني يف مديرايت الرتبية  "عطاري، عارف والشنفري، عبد اهللا.        

- داجملل –لرتبوية والنفسية جملة العلوم ا-يف سلطنة عمان لدرجة متكنهم من السلطة" 

 م.0770البحرين. 2-العدد 8
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عمار، كريد: أتثري القيادة اإلدارية على أداء العاملني يف املؤسسة االقتصادية دراسة        

رسالة ماجستري، ختصص إدارة  – مديرية التوزيع ابألغواط-حالة مؤسسة سونلغاز

 .م0704األعمال. 

 إعداد مدير يف املدرسية اإلدارة تطوير برانمج فاعلية تقومي مىن: الدين، عماد       

 .عمان الكتاب األكادميي، مركز منشورة، دكتوراه رسالة التغيري، لقيادة األردن يف املدرسة

 م.0771

املدارس  مديري أداء تطوير يف التحويلية القيادة عيسى. دور حممد عيسى سناء       

 م. 0779الرتبوية.  اإلدارة قسم الرتبية أصول ماجستري يفغزة. رسالة  حمافظات يف الثانوية

البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس. مكتبة اجملتمع العريب:  غباري، اثئر أمحد.       

 م.   2009 عمان.

-دار الشروق للنشر-"سيكولوجية التدريس"  قطامي، يوسف وقطامي، انيفة.       

 .م0770األردن.-عمان

الصيدلة،  كلية كمبيوتر مركز ،"البشرية املوارد إدارة :" مصطفى مصطفى كامل،       

 م.0001القاهرة.  املفتوح، التعليم القاهرة، جامعة
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معوقات مشاركة طالبات مدارس مشال األردن يف األنشطة " حممد. عيد كنعان،        

العدد الرابع، 26-اجمللد –جملة جامعة دمشق  جامعة الريموك. األردن. "،الرايضية املدرسية

 م.0707

 م.  0090والنشر، الرايض.  التطبيقية العلوم ، دار" اإلدارية القيادة " نواف: كنعان،       

  م. 2015جلنة متابعة املدارس الليبية يف اخلارج، تقرير جلنة املتابعة.       

غيري لدى وإدارة التمرزوق، ابتسام إبراهيم. فعالية متطلبات التطوير التنظيمي        

املؤسسات غري احلكومية الفلسطينية. رسالة ماجستري يف إدارة األعمال بكلية التجارة. 

 م.0771

دار وائل  -1ط-نصر اهللا، عمر عبد الرحيم. "مبادئ االتصال الرتبوي واإلنساين"       

 م.0770 .األردن-عمان-للنشر 

التخطيط االسرتاتيجي يف زايدة فاعلية اإلدارة "دور  حممود. سليم مازن ين،لدا نور        

 م.0779 ،املدرسية مبحافظات غزة"

        Casae .إحدى املقاطعات التعليمية أثر سلوك القيادة يف تسهيل عملية التغيري يف. 

 م.0000

Hood       .م.0707. القيادة وإدارة التغيري 
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 ملحق الدراسة
 

صور من زايرة الباحثة جلمع البياانت واطالعها يف ميدان بعض الحيتوي على        

الدراسة على الدور القيادي ملدراء املدارس الليبية يف توفري متطلبات التغيري وكذلك صور 

كواالملبور وبعض –للكشافة وصور لشهائد التكرمي املتحصلة عليها املدارس الليبية مباليزاي 

 الصور األخرى.
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 صور من زايرة الباحثة مليدان الدراسة توضح مدخل للمدرسة وإلدارة املدرسة الليبية    .0

 كواالملبور مباليزاي. 
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 صور للدكتور على عبدهللا اجملربي امللحق العمايل ابلسفارة الليبية مباليزاي ومدير جملس    .0

 يزاي.املدرسة الليبية كواالملبور مبالإدارة املدارس الليبية مباليزاي، مبقر مكتب إدارة 
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 صورة للدكتور ميلود العبديل مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية  .1

 مباليزاي، مبقر مكتب مدير مكتب التوجيه واملتابعة مبجلس إدارة املدارس الليبية مباليزاي.
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 صورة للدكتور مصطفى بعيو مدير إدارة االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي، مبقر  .5

 مكتب مدير إدارة االمتحاانت ابملدارس الليبية يف ماليزاي.  

 
 

 صورة للدكتور عادل رجب التاجوري املدير السابق للمدرسة الليبية كواالملبور ماليزاي،  .4

 كواالملبور.-يبية مباليزاي مبقر معمل احلاسوب يف املدرسة الل
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 كواالملبور.–صورة ملعمل احلاسوب ابملدرسة الليبية مباليزاي  .1
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 كشاف ليبيا–ماليزاي –صورة للفرقة األوىل فتيان  .0
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 صورة ملدخل املدرسة الليبية داماي كواالملبور مباليزاي.   .9
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   صورة للدكتور حممود عبداحملسن املدير العام عن املدارس الليبية داماي، مبقر مكتب  .0

 املدير العام عن املدارس الليبية داماي.   

 
 

 صورة للدكتور على أبوالقاسم احلرايب مدير املدرسة الليبية داماي كواالملبور مباليزاي، مبقر  .07

 ور مباليزاي.مكتب مدير املدرسة الليبية داماي كواالملب 
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 صور من داخل املدرسة الليبية داماي كواالملبور مباليزاي أثناء تواجد الباحثة مبقر املدرسة. .00
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