دور القيادة التربوية الفعالة في تحقيق البيئة
المدرسية الجاذبة للتعلم
تمثل القيادة التربوية في المدرسة أساس النجاح والتميز ,وھي
العنصر الرئيس للتغيير وتحسين الفاعلية في أجواء المدرسة،
ويتطلب من ھذه القيادة التربوية والمتمثلة في مدير المدرسة
موسوما بالمھارات القيادية وملما بالمھام والمسئوليات المنوطة به
واألدوار المتوقعة منه حتى يكون قائدا تربويا ذو كفاءة وكفاية ،
وينھض بمدرسته ويجعلھا بيئة جاذبة للتعلم ويحقق أھدافھا

مشكلة الدراسة
يواجه التعليم بصفة عامة والتعليم االبتدائي بصفة خاصة مشكالت متعددة
ومتشعبة حيث انه يالحظ انحصار وظيفة المدرسة في المجال التعليمي
وافتقارھا إلى التنويع والتجديد والبحث عن عوامل الجذب للتالميذ كما ال
تترك مساحة للمتعة والترفيه والترويح عن النفس الفتقارھا للمالعب و
المناشط مما يؤدى إلى ارتفاع نسب الفاقد التعليمي و الھدر في العملية
التعليمية الناتجة عن عدة أسباب تتحمل المدرسة الجزء األكبر من
مسؤوليتھا حيالھا ،وعليه فان فاعلية القيادة التربوية بالمدرسة والمتمثلة في
أداء مدير المدرسة ھي العامل االساسى في تحقيق أھداف المدرسة وتحسين
العملية التعليمية وتحقيق أعلى مردود تعليمي ممكن ومن ھنا تتضح
ضرورة إجراء دراسة علمية لتحديد دور القيادة التربوية الفعالة في تحقيق
البيئة المدرسية الجاذبة للتعلم

ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي - :
ﻣﺎ دور اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم
؟
وﻳﺗﻔرع ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ - :
 – 1ﻣﺎ ﺳﻣﺎت اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ؟
 -2ﻣﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ؟
 -3وﻣﺎ واﻗﻊ إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ
اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ؟
 – 4ﻣﺎ ا ﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺑﻳﺋﺔ
اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ؟
 - 5ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺑﻳﺋﺔ
اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم؟

أھداف الدراسة
• ﺗﺣدﻳد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم .
• ﺗوﺿﻳﺢ أﻫم إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ
اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم.
• اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم ا ﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻋن ﺗﺣﻘﻳق
اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم

أﻫﻣﻳــــــــــــــــﺔ اﻟدراﺳــــــــــــــﺔ
• تنبع أھمية الدراسة من كونھا تحاول تقديم المساعدة للفئات التالية :
 – 1صانعو السياسة التعليمية المدرسية بما لديھم من رؤى تساعد في تقديم
دعم مستمر لتوفير منظومة تعليمية جيدة .
 - 2أصحاب القرار التربوى والمخططين والمسئولين عن برامج تدريب
القادة التربويين إلى إعادة النظر في برامج تأھيل المديرين وتدريبھم
واقتراح برنامج تدريبي لرفع كفاية المديرين وزيادة فاعليتھم في مجال
القيام بأدوارھم بشكل فاعل .
 – 3مدراء المدارس بأن يكون لديھم رؤية واضحة لمعالم المدرسة الجاذبة
للتعلم .
 - 4التالميذ سوف يستفيدون من تحسين المنظومة المدرسية مما يؤدى إلى
انتظامھم الدراسي ، ،وزيادة كفاءتھم وقدراتھم التعليمية .

ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳــــــــــــﺔ

اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻧﺳب اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﻣﺛﻝ ﻫذﻩ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ .ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﻳﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ
ﻏرﺿﺎً ﺗﻘوﻳﻣﻳﺎً وﺗطوﻳرﻳﺎً ،ﺣﻳث ﺗﻘوم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ
ﺑﻬدف اﻟﺗﻘوﻳم واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﻳر واﻟﺗطوﻳر.
أدوات اﻟدراﺳــــــﺔ
اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن
أﻓراد اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﺧﺑراء ﻋن دور اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻓﻲ
ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟدﻗﻬﻠﻳﺔ .

ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳــــــــــﺔ

تمثل عينة الدراسة عينة عشوائية ال تقل عن  %50من المجتمع األصلي
من المعلمين الخبراء حيث بلغ عدد المجتمع االصلى )  ( 646معلما
خبيرا بمحافظة الدقھلية).وزارة التربية والتعليم . (2014- 2013 :
حـــدود الدراســــــــــــــــــــة
الحدود المكانية  :تم االقتصار في تطبيق االستبانة على ست إدارات
بمحافظة الدقھلية.
الحدود البشرية  :وھى عينة من المعلمين الخبراء والذين ال تقل خبراتھم
عن  15عاما بما يمكنھم من إبداء أراء موضوعية عن مدراء مدارسھم
تفيد الدراسة .
الحدود الزمانية :تم تطبيق أداة الدراسة في بداية الفصل الدراسي للعام
الدراسي  2015 – 2014م .

اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم
• وﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﺟراﺋﻳﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﻳﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺎت
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت وﻣﻳوﻝ اﻟﺗﻼﻣﻳذ وﺗﺳﺎﻫم
ﻓﻲ ﺟذﺑﻬم ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم ﻟﺗﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ .

أھم النتائج التي توصلت إليھا الدراسة الميدانية لتوضيح دور القيادة
التربوية في تحقيق البيئة المدرسة الجاذبة للتعلم
•
•
•
•
•
•
•
•

اﺑﺗﻛﺎر أﺳﺎﻟﻳب وﻧظم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺟذب اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ .
ﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟطﺎﻟب وﻧﻣوﻩ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟواﻧب واﻛﺗﺳﺎب
اﻟﺧﺻﺎﻝ اﻟﺣﻣﻳدة .
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣراﻓق اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗﺟﻬﻳزاﺗﻬﺎ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﺗﻬﻳﺋﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام.
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻹرﺷﺎد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﻧﺷﺎط
وﺗﻘوﻳﻣﻬﺎ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ .
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓر ﻋواﻣﻝ اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ.
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺻطﻔﺎف اﻟﺻﺑﺎﺣﻲ وﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻳوﻣﻲ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻧﺗظﺎﻣﻪ واﻛﺗﻣﺎﻝ
ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ وﺗذﻟﻳﻝ ﻣﻌوﻗﺎﺗﻪ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛﻝ ﻓرد ﻣن ﻣﻧﺳوﺑﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻳﻘوم ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب
ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣﻝ وﺟﻪ .
ﺗﻔﻘد ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣدرﺳﺔ ,وﺗﺟﻬﻳزاﺗﻬﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻧظﺎﻓﺗﻬﺎ ,وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ,وﺣﺳن ﻣظﻬرﻫﺎ ,
وﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ.
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن ﺑﻣﺎ ﻳﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﻳذ .

مقترحات الدراسة
•
•
•
•
•
•
•
•

إﻋطﺎء اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﻣدرﺳﻳﺔ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺷﺋون وﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ .
ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ .
زﻳﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻹﻋداد اﻟﻘﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﻳن .
ﻋﻘد دورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎدة ﻗﺑﻝ وأﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ أدوارﻫم ﺗﺟﺎﻩ
ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم .
ﺗﻧظﻳم ﻟﻘﺎءات وورش ﻋﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻘﺎدة ﻟﻠﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﻳط ،
ٕوادارة اﻷزﻣﺎت ٕ ،وادارة اﻟوﻗت .
ﺗﺧﺻﻳص ﻣﻳزاﻧﻳﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣدارس ﺗﻛون ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ
ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﻳذ .
 اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺗطوﻳر أداء اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ,وﺗوﺟﻳﻬﻬم ﻟﻸﺳﺎﻟﻳب اﻟﺣدﻳﺛﺔﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟطﻼب.
 -اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻘﺎدة ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ أوﻟﻳﺎء اﻷﻣور واﻟﻣﻌﻠﻣﻳن .

•
•
•
•
•
•

 اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ ﻟﻠطﻼب ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰاﻧدﻣﺎﺟﻬم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض.
 إﻗﺎﻣﺔ ﻳوم ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﺗﻼﻣﻳذ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻝ ﺷﻬر.ﺗوﻓﻳر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳن وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺑﻳﺋﺔ
اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم .
ﻋﻣﻝ ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﻘوة
وﺗﻌزﻳزﻫﺎ وﺗﺣدﻳد ﻣواطن اﻟﺿﻌف واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺑﻳﺋﺔ
اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم .
ﺣث اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﻳط وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣدرﺳﻲ .
ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟطﻼﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ .

