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Abstract
Twinning is generally considered a form of cooperation between two or more institutions,
and it is noted from this multiplicity of terms, but the meanings are similar between
cooperation, twinning and partnership. in a less institutional form. As for twinning: it
means that there is an entity that is considered advanced in a field that embraces another
party that needs to support it to raise its level. As for partnership: it is the farthest stage, as
partnership includes success and failure, and partnership is the basic principle of the
twinning process, and the beneficiary partner in the twinning project is the senior
management. For a country with a sufficient number of employees who have the absorptive
capacity to work with a state institution of a Member State that has a similar structure. The
research objectives are the following: Identifying the role of twinning programs in
administrative development to exchange experiences with secondary school administrations:
1- What is the role of twinning programs in administrative development and the exchange of
experiences for secondary school administrations?
2- Are there statistically significant differences at the level (0.05 ≤ a) between the averages of
the answers of the research sample with regard to their position on the twinning programs
due to the following variables: (gender, number of years of experience, and educational
attainment)
The study adopted the descriptive analytical method. The research community, which
consists of (136) principals in secondary schools in the Directorate of Education of Baghdad
/ Rusafa III, was identified. The research sample was chosen in a simple random way with a
percentage of (55.882%) of the research community, as the number of sample members was
(76) male and female principals in the Baghdad Directorate of Education, Rusafa Third. A
questionnaire was built that included (56) paragraphs distributed among the fields of study:
(the objectives of twinning programs, mechanisms of twinning programs, topics of twinning
programs, and mechanisms for evaluating twinning programs). The researcher made sure of
its validity and reliability. The research data was analyzed using the (SPSS) program, and
the questionnaire was applied in the first semester of the academic year 2021-2022. And it
reached the most important results:
1- The overall result of the study is that the attitude of school principals towards adopting
twinning as a method for developing their schools was high.
2- There are no statistically significant differences in the Al-Touma program due to the
variables (gender, experience, and achievement).
In the end, a number of recommendations were developed in the light of the achieved
results. 
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دور برامج التوأمة في التطوير اإلدار وتبادل الخبرات لدى إدارات المدارس الثانوية
مي فيصل أحمد
د ، .جامعة بغداد ،العراق

الملخص
ا
شكًل من أشكال التعاون بين مؤسستين أو أكثر ،ويًلحظ من هذا تعدد المصطلحات ،لكن المعاني
تعد التوأمة بصفة عامة
متقاربة بين التعاون والتوأمة والشراكة ،فالتعاون هو المرحلة األولية ،ويأتي على شكل فردي أو على شكل مجموعة من
األفراد يتعاونون مع مجموعة أخرى ،ويكون ذلك عادة على شكل أقل مؤسسية.
أما التوأمة :فهي أن تكون هناك جهة تعد متقدمة في مجال تحتضن جهة أخرى تحتاج أن تدعمها لترتقي بمستواها ،أما
الشراكة :فتعد المرحلة األبعد ،إذ تشمل الشراكة النجاح والفشل ،وتعد الشراكة هي المبدأ األساسي لعملية التوأمة ،والشريك
المستفيد في مشروع التوأمة هو اإلدارة العليا للدولة مع عدد كافٍ من الموظفين الذين لديهم قدرة استيعابية للعمل مع
مؤسسة دولة من الدول األعضاء التي لها بنية مشابهة.
وتكمن أهداف البحث في اآلتي:
التعرف على دور برامج التوأمة في التطوير اإلداري وتبادل الخبرات لدى إدارات المدارس الثانوية.
والنجاز هذا الهدف نضعه في سياق السؤالين اآلتيين:
 -1ما دور برامج التوأمة في التطوير اإلداري وتبادل الخبرات لدى إدارات المدارس الثانوية.
 -2هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين متوسطات إجابات عينة البحث في ما يتعلق بموقفهم
من برامج التوأمة يعزى للمتغيرات االتية( :الجنس ،وعدد سنوات الخبرة ،والتحصيل العلمي).
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .وتم تحديد مجتمع البحث الذي يتكون من ( )136مديراا في المدارس الثانوية في
مديرية تربية بغداد /الرصافة الثالثة .اختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة بنسبة ( )%55.882من مجتمع
البحث ،إذ بلغ عدد أفراد العينة ( )76مديرا ا ومديرة في مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة .وتم بناء استبانة تضمنت ()56
فقرة موزعة بين مجاالت الدراسة( :األهداف ،واآلليات ،والموضوعات ،والتقويم) .وتأكدت الباحثة من صدقها وثباتها.
وبيانات البحث تم تحليلها باستعمال برنامج ( ،)SPSSوتم تطبيق االستبانة في الفصل األول من العام الدراسي -2021
 .2022وتوصلت إلى نتائج أهمها:
 -1ان موقف مديري المدارس الثانوية من اعتماد التوأمة اسلوبا ا لتطوير مدارسهم كان مرتفعاا.
 -2ال توجد فروق ذات داللة احصائية في برنامج التوأمة تعزى لمتغيرات (الجنس ،والخبرة ،والتحصيل).
وفي نهاية البحث تم وضع عدد من التوصيات في ضوء النتائج المتحققة.
الكلمات المفتاحية :برامج التوأمة ،التطوير اإلداري ،المدارس الثانوية.
المقدمة:
من سنن الحياة -كما أراد هللا عز وجل لها -التغيير والتطور ،فًل شيء يبقى على حاله للحظة واحدة ،وهذا التطور
والتغيير يحتاج منا نحن بني البشر إلى مواكبته واستيعابه ،ال بل ان نكون قادة له وال سيما إذا كان المرء هو الرائد والقائد
في سلم المسؤولية ،وهذا ما ينطبق على مدير المدرسة الثانوية ،فموقعه القيادي يتطلب منه أن يكون قائدا ا ومميزاا ،وإداريا ا
كفئا ا لعمله ،قادرا ا على تحديد األولويات وإعطائها قدرا ا وافيا ا من االهتمام والمتابعة ،وال سيما تطوير مدرسته في شتى
جوانبها ليحصد ثمار ما غرسه من عمل طيب بنتائج التفوق كمعيار عام متفق عليه .إال أن رغبة المديرين في تطوير
قدراتهم ومهاراتهم تصطدم بالعديد من المعوقات والعقبات ،منها حاجة المدرسة الدائمة اليه ،وان أي انقطاع عنها أليام
واسابيع يؤثر في سير التدريس وأداء المدرسة لمسؤولياتها ،ومنها صعوبة زج كل مدراء المدراس في دورات تدريبية
تخص عملهم ،كذلك يمكن ان تكلف هذه الدورات -في حال تنظيمها -مبالغ طائلة يصعب أو يستحيل على وزارة التربية
توفيرها في ظل الظروف االقتصادية السائدة في البلد ،فضًلا عن أن طبيعة الكثير من البرامج المقدمة ال تًلمس جوهر
الحاجات اإلدارية والفنية التي يعيشها المديرون؛ النها توضع من األساتذة والمتخصصين.
وإزاء ما تقدم ،فان برنامجا ا واسعا ا وشامًلا للتوأمة يمكن ان يكون الحل األمثل واألوفى لتحقيق تفاعل مباشر وتبادل
للخبرات بين مجموعة من المديرين ،اتفقوا في ما بينهم على اعتماد برنامج للتوأمة لتحقيق التطوير الذاتي ألنفسهم
ولمدارسهم.
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مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في وجود حاجة إلى التطوير وتبادل الخبرات بين مديري المدارس الثانوية عن طريق برنامج
شامل وواسع يغطي كل مديري المدارس الثانوية ،وهو برنامج التوأمة .من هنا يسعى البحث إلى تعرف دور برامج التوأمة
في التطوير اإلداري وتبادل الخبرات لدى إدارات المدارس الثانوية.
أهمية البحث:
تتضح أهمية البحث باآلتي:
 -1االهمية التي يضيفها برنامج التوأمة إلى المشاركين في إثراء خبراتهم وتطوير قدراتهم عن طريق التفاعل مع
بعضهم واطًلع بعضهم على تجارب زمًلئهم وتحسين ادائهم.
ا
 -2تمثل التوأمة فرصة مجانية وشاملة وعميقة لمديري المدارس الثانوية بأيسر السبل وأقلها كلفة وأكثرها تأثيرا في
اكتساب خبرات من زمًلئه المديرين وتوظيف تلك الخبرات المتنوعة في تطوير مدارسهم ،وكفاءاتهم الذاتية.
بقدر من الغيرة على مدارسهم إن كانت متأخرة عن
 -3يمثل هذا البرنامج تحفيزا ا لإلدارات الخاملة ،ويجعلها تشعر ٍ
مدارس أقرانهم.
ا
 -4يمكن ان تقدم تطبيقيا العديد من التوصيات والمقترحات واالفكار لذوي العًلقة في مديريات التربية واالشراف
والمديرين ذاتهم ،وتطوير التجربة مع كل ممارسة لها عن طريق التغذية الراجعة.
 -5االهمية النظرية والمعرفية بإضافة بعض من المعلومات واألطر النظرية للمكتبة التربوية ،وال سيما مع قلة
المصادر والمراجع التي تناولت هذا الموضوع.
أهداف البحث:
تكمن أهداف البحث في اآلتي:
التعرف على دور برامج التوأمة في التطوير اإلداري وتبادل الخبرات لدى إدارات المدارس الثانوية
وال نجاز هذا الهدف نضعه في سياق السؤالين اآلتيين:
 -1ما دور برامج التوأمة في التطوير اإلداري لتبادل الخبرات لدى إدارات المدارس الثانوية؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين متوسطات إجابات عينة البحث في ما يتعلق
بموقفهم من برامج التوأمة يعزى للمتغيرات االتية( :الجنس ،وعدد سنوات الخبرة ،والتحصيل العلمي)؟
حدود البحث:
-

الحدود المكانية :المدارس الثانوية في مديرية تربية بغداد /الرصافة الثالثة.
الحدود البشرية :مديرو المدارس الثانوية في مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة.
الحدود الزمانية :الفصل االول من العام الدراسي .2022-2021

تحديد المصطلحات:
التوأمة:
عرفها (محمد )2016 ،بأنها :نمط معين من أنماط التعاون بين مؤسستين أو أكثر ،وتقوم على تبادل الخبرات بين
هذه المؤسسات ،بحيث تكون المنفعة متبادلة ،وتتشارك مع المؤسسة األخرى في تجاربها وخبراتها في جميع الشؤون
اإلدارية ،فتكون كل مؤسسة مفيدة ومستفيدة في الوقت نفسه .أي إن التوأمة تعني وجود نوع من تبادل الخبرات والتجارب
بين مؤسستين وافادة كل منهما من األخرى) .محمد)312 :2016 ،
التطوير اإلدار :
عرفه (الطويل ) 2006 ،بأنه" :تغيير مخطط ،وتطوير طويل المدى ،وتحسين النظام في ما يتعلق بحل المشكًلت،
واالتصال ،والتشارك ،والثقة ،وكشف الصراعات ومواجهتها ،والتركيز على العمليات اإلنسانية والعوامل البنيوية والتقنية
بهدف تحسين بعد االنجاز ونوعية حياة االفراد"( .الطويل)372 :2006 ،
عرفه (ناصر واخرون )2012 ،بأنه" :وظيفة إدارية تهدف إلى زيادة الكفاءة التنظيمية على أسس جديدة ومتناسقة
على مستوى المنظمة ككل ،تمكنها من االنتقال التدريجي الشامل من الوضع القائم إلى الحالة المستهدفة خًلل مدة زمنية
معينة"( .ناصر وأخرون)2012 ،
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مدير المدرسة:
عرفه (العتابي )1998 ،بأنه :المتمثل بالقائد اإلداري المسؤول عن إدارة العملية التربوية والتعليمية في المدارس
الثانوية( .العتابي)101 :1998 ،
عرفه (حلمي )2000 ،بأنهم :المسؤولون عن إدارة العملية التربوية والتعليمية في المدارس الثانوية الذين يشترط
فيهم أن يكونوا من ذوي تحصيل علمي جيد ،مع مؤهل تربوي وخبرة في التربية والتعليم وفي اإلدارة التربوية (حلمي،
.)98:2000
المدرسة الثانوية:
عرفها نظام المدارس الثانوية رقم ( )2لسنة  1977المعدل بأنها المدارس التي تشمل جميع الطلبة ممن أكملوا
الدراسة االبتدائية أو ما يعادلها ،وتهدف إلى تمكينهم من مواصلة تطوير شخصياتهم من جوانبها الجسمية والفكرية والخلقية
والروحية كافة واكتشاف قدراتهم وميولهم وتوجيههم وتنمية معرفتهم بالثقافة العربية اإلسًلمية وتشربهم قيمها وفضائلها
األصيلة والعلوم وتطبيقاتها في الحياة ومواكبة تقدمها واكتساب المهارات واالتجاهات الفكرية والعلمية الممهدة لألعمال
المهنية واإلنتاجية ومواصلة الدراسات العليا( .نظام المدارس الثانوية العراقي رقم ( )2لسنة )1977
وتعرف الباحثة برامج التوأمة في المدارس الثانوية إجرائيا ً بأنه :فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز العًلقة بين
إدارات المدارس الثانوية للتطوير اإلداري وتبادل الخبرات بنح ٍو جدي في جميع المجاالت والجوانب التي تتمثل باستجابات
عينة البحث من المديرين على فقرات االستبانة.
الخلفية النظرية:
التوأمة:
تعد التوأمة -بصفة عامة -ا
شكًل من أشكال التعاون والشراكة بين مؤسستين أو أكثر ،فالتعاون هو المرحلة األولية،
ويأتي على شكل فردي أو على شكل مجموعة من األفراد يتعاونون مع مجموعة أخرى ،ويكون ذلك عادة على شكل أقل
مؤسسية.
أما التوأمة :فهي أن تكون هناك جهة تعد متقدمة في مجال تحتضن جهة أخرى تحتاج إلى أن تدعمها لترتقي
لمستواها ،.أما الشراكة :فتعد المرحلة األبعد ،اذ تشمل الشراكة النجاح والفشل ،وتعد الشراكة هي المبدأ األساسي لعملية
التوأمة ،والشريك المستفيد في مشروع التوأمة هو اإلدارة العليا للدولة مع عدد كاف من الموظفين الذين لديهم قدرة
استيعابية للعمل مع مؤسسة دولة من الدول األعضاء التي لها بنية مشابهة( .محمد)311: 2016 ،
وهي –بذلك -تعد اتفاقية تنظيم عًلقة على مدى زمني طويل؛ وقد تطورت اآللية اآلن إلى برامج تعاون من دون
أن يكون هناك اتفاقية توأمة بهدف نقل المعارف والخبرات بين المؤسسات المختلفة) .بكر)11 :2019 ،
أنواع التوأمة:
التوأمة المتطابقة :وتكون فيها المؤسستان نسخة طبق األصل من بعضهما ،في الفلسفة واألهداف والنظم المطبقة،
وهذا النوع قد يتوفر في التوأمة بين إدارات داخلية (محلية( ،في مكان واحد ،إذ تجمعهما ظروف بيئية واجتماعية متماثلة.
وهنا يمكن القول :إن كلمة "التوأمة" تشتق معناها وداللتها الواقعية من فكرة اإلخوة التوائم ،فخصائصهم البيولوجية
واالجتماعية واحدة من حيث النشأة والبيئة ،وبالتالي فهم متماثلون في كثير من الخصائص والصفات ،وينطبق هذا المعنى
على الجامعات في الدول العربية؛ إذ إنها فعًلا في حالة توأمة ،فقد نشأت في ظل ظروف مجتمعية متماثلة ،ونمت وتطورت
في ظل ظروف وموارد مادية وبشرية تدعو للتقارب أكثر منها للتباعد( .عبد المنعم)744 :2007 ،
التوأمة الجزئية :وهي توأمة غير متطابقة وال يشترط فيها شروط التماثل السابقة؛ ألنها عملية تعاون وشراكة في
مجاالت محددة منها تبادل الخبرات واألفكار والمشاريع .الواقع أن توأمة المؤسسات في التعليم العالي تأتي في صيغتين
أساسيتين ،األولى فعلية مادية تتطلب تبادالت طًلبية حقيقية عبر الحدود لنيل خبرات أكاديمية معينة ،والثانية افتراضية تتم
فيها التبادالت الدولية باستخدام وسائل االتصاالت الحديثة ،من دون حاجة لعبور حقيقي للحدود الدولية ،ومع ذلك فالتوأمة –
غالبا ا -ما ترتبط بالحراك المادي ،ويمكن القول :إن انحيازها هذا يرجع ألهمية أثر االنغماس في البيئة الطبيعية( .عماد،
)156 :2018
كما يمكن تقسيم التوأمة من حيث حدود تطبيقها على اآلتي:
 توأمة محلية :وهي تكون بين مؤسستين أو أكثر داخل الدولة الواحدة ،أي على المستوى المحلي ،ويجدر اإلشارة إلى أنمن بين تطبيقات التوأمة المحلية توأمة مدرسة مع مدرسة ،من أجل مشاركة مصادر التمويل واالرتقاء بمستوى األداء
وتحسينه كبديل لتعزيز المدرسة ،وتوفير الفرص التعليمية للطًلب وتقوية مشاعر انتماء المعلمين ،وكذا نشر التطبيقات
الجديدة في تطوير التعليم.
 توأمة دولية :تكون بين مؤسستين أو أكثر بدولتين أو أكثر ،أي إنها تمتد خارج الدولة األخرى( .محمد)312: 2016،17
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التوأمة بين المدارس وتبادل الخبرات:
كشف مفهوم التوأمة في الواقع الميداني عن أنه ال يطبق بالمعنى الحقيقي ،ولكنه يرتبط بمبادرات شخصية أو
مؤسسية لم تأخذ صبغة العمل الرسمي .ولكن باإلجماع العام فإن أي محاوالت وإن كانت بسيطة تؤدي دوراا في نشر ثقافة
التعاون.
وفي الدول األوروبية هناك نماذج توأمة واضحة بين المدارس كما في بريطانيا وعلى مستوى الدولة فإن تحقيق
التوأمة المتطابقة يكون ممكنا ا على مستوى المدارس النموذجية كونهم يقومون على فلسفة تربوية ورؤية واحدة.
وللتوأمة فوائد كثيرة ،فهي تؤدي دورا ا كبيرا ا في الجانب االقتصادي؛ ألن اعمام نجاح أفكار وتجارب وتبادل خبرات
على مجموعة مدارس يوفر على الدولة نفقات كثيرة ،ويحمي من التكرار وهدر الموارد المادية والبشرية ،وأيضا ا في حالة
تطوير المناهج مثًلا لن نكون بحاجة لعشرات الجهات للعمل على ذلك؛ فجهة واحدة ستلبي حاجة الجميع للتماثل الذي بينهم،
كذلك ان الفائدة األكاديمية من ناحية توحيد المعايير التربوية بين مدرستين تجعل المستوى الطًلبي متقاربا ا إلى عنصرين
أساسيين يجب تحقيقهما عند التوجه الستخدام التوأمة ،وهما االختيارية والتكافؤ ،فضًلا عن عدم إغفال التراكمات المعرفية
واإلدارية التي تجمعت على مر السنين عند بدء عملية التوأمة.
فًلبد أن يكون هناك نقاش بين الطرفين وعدم اإلحساس بالدونية لمجرد تفوق جهة معينة على جهة أخرى في أحد
الجوانب ،وعليه يجب استباق العملية بجمع قدر من المعلومات عن الجهة المراد توأمتها لمعرفة نقاط الضعف والقوة فيه،
واالتصال بها وعرض العملية عليها ومتابعتها في غضون مدة زمنية تحدد منذ البدء من كًل الطرفين.
وما تزال التوأمة تمثل تجارب خجولة ومحدودة في الميدان التربوي ولم تستغل بعد بالشكل المطلوب ،اال انها
حاضرة في المؤتمرات المحلية واألقليمية التربوية التي تعقد ولكنها ال تتعدى حدود الرغبة والتأييد لها دونما أي تنفيذ.
إن ميدان المؤسسات التربوية يشهد العديد من تجارب التوأمة ،ولكن ليس بمعناها الكلي ،بل هذه التجارب أقرب إلى
الشراكة غير الرسمية في الميدان بين شتى الفئات ،وال سيما في مجال األنشطة ،إذ تفرض طبيعة العمل هذه الشراكة التي
تقوي العمل وتحقق سبل النجاح له.
وتكمن أهمية وضع التوأمة ضمن قالب رسمي للتأكد من سير المشروع واعمامه على وفق آلية وخطط ورؤى ذات
أبعاد واضحة تفرق بين الممارسات المعمول بها في الميدان والتوأمة الحقيقية ،مراعين أن ال يُ ْف ِقد هذا القالب الجديد التوأمة
بعدها اإلنسان ي القائم على التعاون والتشاور والرغبة وتبادل الخبرات في العطاء بين المعنيين .وان الصًلحيات التي قد
تمنح لمشروع التوأمة ،لن تتعارض مع استقًللية الممارسات اإلدارية ،اذ تكون األطر المعمول بها واضحة وال تتعارض
مع طبيعة عمل شتى األقسام أو تعوق مخططاتها.
وتسهم التوأمة في تسهيل وتسريع تطبيق العديد من القرارات ،فالفروق واإلمكانات المادية تختلف وتتفاوت بصورة
كبيرة بين المناطق ،اذ تتوفر أجهزة وأدوات في بعض األماكن من دون غيرها ،وهنا يمكن تشارك وتبادل الخبرات هذه
اإلمكانات في تسهيل عملية التوأمة.
وتحتاج فكرة التوأمة إلى مزيد من االلتفات لها والتجارب العالمية لتؤكد نجاحها ،فهدفها األساسي هو تبادل الخبرات
واالطًلع على خطط وتجارب اآلخرين ،ولكن في مجال التربي ة لكي تنجح التوأمة ال بد من التماثل بين الجانبين وإال فإن
األمر يصبح تعاوناا.
(لبنى ورباب)2007،
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2007-09-17-1.790298
التطوير اإلدار :
إن التطوير اإلداري هو "األخذ بما هو جديد في عالم اإلدارة وتطبيقه بما يتناسب مع حجم ونشاط المؤسسة ،لتحقيق
أهدافها بكفاءة وفاعلية ،أو هو مجموعة من الستراتيجيات والتقنيات والمهارات والنشاطات واالدوات واألساليب المستخدمة
لمساعدة العنصر البشري والمنظمة لتكون أكثر كفاءة وفاعلية"( .احمد )22-21 :2012 ،فهو يستهدف تحقيق أهداف كل
من االفراد العاملين والمنظمة عن طريق المنهج العلمي ،والنظريات والمفاهيم السلوكية الرامية إلى ايجاد حلول لكل من
مشكًلت التنظيم والعاملين داخل النظام اإلداري عن طريق الدراسة والبحث والتحليل للوقوف على المعوقات التي تواجه
المنظمة وتعوقها من تحقيق أهدافها ،كأن تكون معوقات تنظيمية أو معوقات مادية أو معوقات تخص العاملين انفسهم ،وما
يملكون من مهارات وقدرات تؤهلهم ألداء أعمالهم بطريقة ذات كفاءة وفاعلية ،وما لديهم من ثقافة تحفزهم على التعاون
والمساعدة بينهم ،فالتطوير اإلداري داخل المؤسسة يرمي إلى احداث تفاعل وتوافق وتكيف بين المنظمة والبيئة الخارجية
التي تتغير بنح ٍو مستمر لتحقيق كفاءة وفاعلية المنظمة في انجاز وتحقيق أهدافها (السكارنة .)2 :2009 ،ولتحسين النظام
في ما يتعلق بحل المشكًلت ،واالتصال ،والتشارك ،والثقة ،وكشف الصراعات ومواجهتها ،والتركيز على العًلقات
اإلنسانية والهيكل التنظيمي والتقانات المستخدمة بهدف تحسين أداء المنظمة وتحقيق رضا العاملين فيها باستخدام أساليب
العلوم السلوكي( .الطويل)372 :2006 ،
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أهداف التطوير اإلدار :
تعددت أهداف التطوير اإلداري بتعدد أراء ووجهات نظر الباحثين والمهتمين ،فهي:
.1ايجاد مناخ تنظيمي يمكـن جميع العاملين من معالجة المشكًلت التي يعاني منها التنظيم بنح ٍو صريح ،وعدم التكتم
عليها أو تحاشي مناقشتها.
 .2اشاعة جو من الثقة بين العاملين انفسهم في جميع المستويات اإلدارية وبينهم وبين القيادات اإلدارية في تلك
المستويات.
 .3ايجاد عًلقات تبادلية وتكاملية بين العاملين كأفراد وجماعات والتشجيع على المنافسة في ما بين االفراد ذاتهم وبين
الجماعات األخرى ،والتشجيع على العمل بروح الفريق ،مما يزيد من فاعلية الجماعات.
.4زيادة فهم عمليات االتصال وأساليب القيادة والصراعات وأسبابها عن طريق زيادة الوعي بدينامية الجماعة والنتائج
المحتملة من هذه العمليات.
(  )Johan Sherwood,1978 ,p.206في (الفريجات واخرين)341 :2009 ،
ومن األسبا التي تستدعي التطوير اإلدار :
 .1أسباب بيئية :لكل نظام إداري بيئة داخلية وبيئة خارجية محيطة به ،فالبيئة الداخلية تتمثل في كل ما يحدث داخلها من
عمليات معالجة المدخًلت وتحويلها إلى مخرجات مرغوبة ،وهذه العمليات في حالة تغير وتطور مستمر كما هي الحال
في العوامل الخارجية المتمثلة بالفرص التي يجب استثمارها والتهديدات التي يجب مواجهتها والتعامل معها ،هذه
التغيرات والتطورات كلها تدعو إلى احداث التطوير اإلداري داخل المنظمة.
 .2أسباب تتعلق بأهداف المنظمة :يدعو التغيير في أهداف المنظمة أو التعديل فيها إلى التغيير والتطوير في هيكليتها أو
عملياتها أو ثقافتها التنظيمية أو التكنولوجيا المستخدمة بما يضمن ديناميكية االستجابة للتغيرات في البيئة الداخلية
والخارجية من اجل التكيف واالنسجام معها( .الطراونة واخرون)178-177 :2012 ،
مجاالت التطوير اإلدار :
.1

.2
.3

.4

يمكن إجراء اإلصًلح والتطوير عليها وهي (القيادة ،والعاملون ،والنظم ،وطرائق العمل) ،كاآلتي:
القيادة :وهنا يكون اإلصًلح والتطوير عن طريق تنمية قدرات وزيادة مهارات القيادات اإلدارية داخل النظام عن
طريق برامج التدريب والتأهيل والمؤتمرات والندوات ،على ان يتم اختيار هذه القيادات اإلدارية بحسب معايير علمية
وسمات خلقية ،ودرجة إلمامها بالمعرفة الخاصة في أساليب القيادة اإلدارية الحديثة وتمكنها منها ،واتباعها االسلوب
الديمقراطي التشاركي في إدارة المنظمة( .الباز ،ب ت)137 :
العاملون :من اجل إجراء تطوير وتنمية لقدراتهم وزيادة خبراتهم وكفاءتهم لتحقيق أهداف المنظمة ،وهناك العديد من
الوسائل التي يتم اتباعها لتطوير الموارد البشرية بنح ٍو عام داخل المنظمة.
النظم :تعد النظم الجامدة المتبعة في المنظمات من المعوقات المرتبطة بالتشريعات والقوانين عن طريق بطء حركة
هذه التشريعات واللوائح مقارنة بالتغيرات والتطورات المجتمعية والعالمية واإلدارية ،لذا ال بد من إجراء تطوير
إداري في مجال النظم والقوانين المعمول بها ،عن طريق تعديل بعضها ،واصدار قوانين ولوائـــــح جديدة واتباع
نظــــــم تنسجــــــم مع التغيـــــرات والتطورات العالمية وتواكبها من اجل تحقيق األهداف المطلوبـة (الصرن،
.)405 :2002
طرائق العمل :ويتمثل بإجراء التعديل أو التغيير على بعض إجراءات العمل ،ويتم تحسين إجراءات العمل وأساليبه
عن طريق استخدام احدث التقانات الممكن اعتمادها وحذف اإلجراءات غير الضرورية وتيسير بقية اإلجراءات
لتحقيق انجاز األداء بسرعة وتقليل الجهد والكلفة والتخلص من الروتين( .محمد)312 :1989،

ثانياً :دراسات سابقة:
 دراسة (شيرين:)2020 ،"التوأمة الجامعية :كمدخل لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر "2030
استهدف البحث وضع تصور مقترح لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر  2030في ضوء
توأمة التعليم الجامعي ،بتحليل فلسفة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر  ،2030وتحليل أهداف التعليم الجامعي في
ضوئها .ومن أهم ما توصل إليه البحث ضرورة األخذ بالتوأمة الجامعية كمدخل لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة
رؤية مصر  ،2030وإجراء المزيد من البحوث حول كيفية تفعيلها ،وبيان أهميتها ،بما يسهم في تحقيق استراتيجية التنمية
المستدامة( .شيرين)2 :2020 ،
 دراسة (باسم:)2021 ،"التوأمة اإللكترونية كمدخل للتنمية المهنية لمعلمي التعليم العام قبل الجامعي في مصر :رؤية مقترحة"
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هدف البحث إلى التعرف على االطار الفکري والمفاهيمي للتوأمة المهنية اإللكترونية ،وماهية التنمية المهنية
للمعلمين بمصر ،وعرض نماذج بعض الدول في تطبيق التوأمة المهنية اإللكترونية ،والوقوف على متطلبات تطبيق التوأمة
اإللكترونية المهنية بمصر ،وتقديم رؤية المقترحة لتطبيق التوأمة اإللكترونية بمصر كمدخل للتنمية المهنية للمعلمين.
واصى الباحث بأهمية وجود قيادة واعية مرنة بأهمية التوأمة اإللكترونية ،واقناع القيادات السياسية بضرورة وجود
التوأمة اإللكترونية كمدخل للتنمية المهنية للمعلم ورفع جودة العملية التعليمية ،والتوعية بالتوأمة اإللكترونية من خًلل
الوسائل المختلفة ،وتقديم الدعم المالي والمادي الًلزم لتصميم مداخل التوأمة اإللكترونية( .باسم)2 :2021 ،
 دراسة (عصام:)2008 ،"التطوير التنظيمي وأثره على فعالية القرارات اإلدارية في المؤسسات األهلية في قطاع غزة"
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التطوير التنظيمي على فعالية القرارات اإلدارية في المؤسسات األهلية في
قطاع غزة ،والتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين التي تعزى للخصائص الشخصية
ألفراد عينة الدراسة.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود عًلقة ذات داللة إحصائية بين جميع مجاالت التطوير التنظيمي
وفاعلية القرارات اإلدارية في المؤسسات األهلية في قطاع غزة .وكذلك وجود بعض الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة
في بعض مجاالت التطوير التنظيمي تعود للمتغيرات الشخصية مثل العمر ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة.
(عصام)56 :2008 ،
 دراسة (أبو بكر وحيدر:(2000 ،"متطلبات ومعوقات التطوير التنظيمي وإدارة التغيير في المنظمات الحكومية".
هدفت الدراسة إلى التعرف على ثقافة األفراد بشأن التطوير التنظيمي ،وتوصيف اتجاهاتهم بشأنها ،والتعرف على
مجاالت تنفيذ عملية التطوير التنظيمي ،وتحديد أسباب فشل بعض جهود التطوير التنظيمي ،وتقويم جهود التطوير
التنظيمي.
توصلت الدراسة إلى وجود انخفاض وتباين في ثقافة األفراد بشأن عملية التطوير التنظيمي ،ووجود اتجاهات سلبية
لدى األفراد بشأن فاعلية التطوير التنظيمي ،وعدم اقتناع وحماسة األفراد لعملية التطوير التنظيمي ،وأخيراا عدم صحة
مفهوم ومستوى جودة نتائج عملية التطوير التنظيمي لدى المستفيدين منها( .أبو بكر وحيدر(2000 ،
منهجية البحث وإجراءاته:
اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافه ،وهذا المنهج من أكثر المناهج شيوعا ا وانتشاراا وال سيما في
البحوث التربوية والنفسية .واتبعت سلسلة من اإلجراءات من حيث وصف مجتمع البحث وعينته ،فضًلا عن وصف األداة
المستعملة وإيجاد الصدق والثبات لألداة ،وتحديد الوسائل اإلحصائية المًلئمة التي استعملت في تحليل البيانات من اجل
التوصل إلى النتائج.
مجتمع البحث وعينته:
يتكون مجتمع البحث من مديري المدارس الثانوية في الرصافة الثالثة البالغ عددهم ( )136مديرا ا ومديرة،
واختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة بنسبة ( )%55.882من مجتمع البحث ،إذ بلغ عدد أفراد العينة ()76
مديرا ا ومديرة في مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة.
أداة البحث:
اعتمد البحث على االستبانة كمصدر اساس في جمع المعلومات الستكمال متطلبات الجانب العملي والوصول إلى
النتائج ،وقد صممت االستبانة بنح ٍو يخدم هدف البحث ومتطلباته.
وقد اعتمد البحث مصادر لجمع المعلومات ،هي:
 المصادر الثانوية :تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العًلقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاثالتي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
 المصادر األولية :لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية عن طريق االستبانة كأداة رئيسة للبحث .وقد تألفت من ()56فقرة موزعة بين اربعة مجاالت ،هي (األهداف ،واآلليات ،والموضوعات ،والتقويم) ،كما موضح في الجدول (.)1
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الجدول ()1
توزيع الفقرات على وفق مجاالت االستبانة
ت
-1
-2
-3
-4

عدد الفقرات
9
10
30
7
56

المجاالت
األدهدا
اآلليات
الموضوعات
التقويم
المجموع

النسبة المئوية
16
17
54
13
%100

وبعد االنتهاء من صوغ فقرات األداة بصورتها األولية وضع مقياس خماسي متدرج (عالية جداا ،عالية،
متوسطة ،قليلة ،قليلة جداا) لكل فقرة تقابلها األوزان ( )1,2,3,4,5على التوالي.
صدق األداة:
لتحقيق الصدق الظاهري لًلستبانة تم عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص وعددهم ()12
خبيراا ،وفي ضوء مًلحظاتهم تم الحذف واإلضافة والتعديل ،وباعتماد نسبة اتفاق بين المحكمين ( )%80لعد الفقرة
صالحة .أصبح عدد فقرات األداة بصورتها النهائية ( )56فقرة.
ثبات األداة:
وللتأكد من ثبات األداة المعتمدة في البحث تم اختيار عينة ثبات من خارج عينة البحث االساسية بلغت ( )25فرداا،
واعتمدت طريقة التجزئة النصفية ،وحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات النصف االول والنصف الثاني ،إذ بلغ
( ،)0,86وباعتماد معادلة سبيرمان بروان التصحيحية بلغ معامل االرتباط ( ،)0,92كما تم اعتماد معادلة الفا كرونباخ
لًلتساق ،وبلغت قيمة معامل ألفا الستبانة التوأمة (.)0,92
وفي ما يخص الفروق بين المتغيرات (الجنس ،والخبرة ،والتحصيل العلمي) تم اعتماد اختبار ) (T-testلعينتين
مستقلتين غير متساويتين كما مبين في نتائج البحث.
تطبيق االستبانة:
طبقت االستبانة على العينة األساسية في الفصل األول من العام الدراسي  ،2022-2021وباشرت الباحثة بتوزيع
االستبانة ،وجرى توزيع ( ) 120استمارة في كل من مدارس مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة ،وتمت استعادة ()56
استمارة صالحة للتحليل والتفسير والمناقشة.
أساليب المعالجة االحصائية:
نسبة الموافقة :للتحقق من صًلح كل فقرة من فقرات االستبانة.
واعتمدت الوسائل اإلحصائية التالية عن طريق الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (:)spss
 -1معادلة ارتباط بيرسون :لقياس معامل الثبات بمفهوم االستقرار:

n  xy   x  y

] [n  x 2 ( x )2 ][n  y 2  ( y ) 2

R

))Harnett,1982,p.523في( البيضاني) 97،2005,
 -2معادلة سبيرمان– براون :وتستعمل لتصحيح معامل ارتباط بيرسون الذي تم الحصول عليه إليجاد
ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية.

2r
1 r

R

) (Eble,1972,p.413في ( العميري)69،2006,
 -3معادلة الفاكرونباخ :لقياس معامل الثبات بمفهوم االتساق:
2
معامل الثبات = (ن/ن -1( ×)1-مج ت × ) 2ت
) (Nunnally,1978,p.230في(السامرائي)75،2002,
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 -4معادلة فيشر :لوصف كل فقرة من فقرات أداة البحث ومعرفة قيمتها وترتيبها بالنسبة إلى الفقرات
األخرى ضمن المجال الواحد لعرض النتائج بحسب القانون اآلتي:
ت + 5× 1ت + 4×2ت + 3 × 3ت + 2×4ت1 × 5

الوسط المرجح =

مج ت
الوسط المرجح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
 -5الوزن المئوي =
القيمة القصوى
وتم اعتماد وسط فرضي نسبة ألوزان البدائل المعتمدة في االستبانة على النحو اآلتي:
1+2+3+4+5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 3
الوسط الفرضي =
5
وبذلك يكون الوسط الفرضي للفقرات هو ( ،)3وما زاد عليه يعد درجة مقبولة ،وما يقل عنه يعد درجة غير
مقبولة للفقرة.
 -5في ما يخص الفروق بين المتغيرات (الجنس ،والخبرة ،والتحصيل العلمي) تم اعتماد اختبار ) (T-testلعينتين
مستقلتين غير متساويتين.
عرض النتائج ومناقشتها:
عرض نتائج البحث وتفسيرها ،وكذلك االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
هدف البحث :التعرف على دور برامج التوأمة في التطوير اإلداري وتبادل الخبرات لدى إدارات المدارس الثانوية.
ويتفرع إلى سؤالين:
أوالً :ما دور برامج التوأمة في التطوير اإلدار وتبادل الخبرات لدى إدارات المدارس الثانوية؟
أ .عرض ومناقشة النتيجة الكلية:
يبين الجدول ( )2األوساط المرجحة واألوزان المئوية لكل من مجاالت برنامج التوأمة في مدارس مديرية تربية
بغداد الرصافة الثالثة ،التي في ضوئها رتبت هذه المجاالت تنازلياا ،إذ تراوحت أوساطها المرجحة ما بين (-3.880
 )3.697وأوزانها المئوية ما بين (.)%73.94-77.6
جدول ()2
الوسط المرجح والوزن المئوي لمجاالت برامج التوأمة
المرتبة

ت

المجال

عدد الفقرات

1
2
4
5

3
4
1
2

الموضوعات
التقويم
األدهدا
اآلليات
المعدل

30
7
9
10
56

الوسط
المرجح
3.880
3.863
3.856
3.697
3.824

الوزن المئوي %
77.6
77.26
77.12
73.94
76.48

يشير الجدول ( )2إلى ان النتيجة العامة الكلية لهذا السؤال كانت بوسط مرجح ( )3.824ووزن مئوي ()%76.48
وهي نتيجة مرتفعة ،وهي تشير إلى ان موقف مديري المدارس الثانوية داعم ومؤيد لبرنامج التوأمة ،وتعزى هذه النتيجة
كما يعتقد إلى رغبة المديرين في تبادل الخبرة في ما بينهم وعبر التطوير الذاتي لمدارسهم ،وال سيما انهم يمثلون قمة الهرم
اإلداري في مدارسهم( ،وان المدرسة بمديرها كما يقولون) ،لذا فأن مثل هكذا فكرة عن برنامج التوأمة يكون مدخًلا ناجحا ا
على هذا تطوير انفسهم ومدارسهم.
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 .عرض ومناقشة النتائج على مستوى المجاالت:
يوضح الجدول ( )2ان المجال الثالث (الموضوعات) قد أحتل المرتبة االولى من بين المجاالت الخمسة التي
تتكون منها االستبانة بوسط حسابي ( )3.880ووزن مئوي ( ،)%77.6وهي نتيجة مرتفعة كما هو واضح ،ويعزى السبب
إلى ان موقف المديرين من موضوعات برنامج التوأمة المتنوعة والشاملة بما فيها التواصل مع أولياء امور الطلبة وسبل
جذبهم للمدرسة لمتابعة أبنائهم ،وتفعيل المجالس؛ يمثل لهم قيمة علمية وعملية شاملة تمكنهم -إذا ما تم اعتمادها -من خلق
فرصة كبيرة للتغيير والتطوير.
أما المجال الذي أحتل المرتبة الثانية فكان (التقويم) بحصوله على وسط مرجح ( )3.863ووزن مئوي
( ،)%77.26وهي نتيجة مرتفعة نوعا ا ما ،ويعود السبب إلى ان موقف مديري المدارس من تقويم نتائج برنامج التوأمة
يصب في تشخيص وتحديد االيجابيات والعوائد المتحققة من التوأمة وتلك التي لم تتحقق .وبالتالي امكانية توظيف النتائج
المتحققة كتغذية راجعة مستقبًلا.
أما المجال الذي جاء في المرتبة األخيرة ،فهو (اآلليات) فقد كان ترتيبه الرابع بوسط مرجح ( )3.697ووزن مئوي
( ،)% 73.94وهي نتيجة مرتفعة لكنها على حافة المستوى الوسط ،ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن موقف المديرين من آليات
برنامج التوأمة ،يضع للمديرية اطارا ا مرجعيا ا لبرنامج التوأمة يتضمن األهداف وآليات العمل والموضوعات المطروحة.
ت .عرض ومناقشة النتائج على مستوى نتائج فقرات كل مجال:
 -1مجال األهداف:
يشير الجدول ( )3إلى ان فقرة (يكتشف المدير واقع مدرسته ومستواها في الجوانب المختلفة في ضوء مقارنتها مع
المدارس األخرى) قد أحتلت المرتبة االولى بوسط مرجح ( )4.035ووزن مئوي ( ،)%80.789ويعزى السبب إلى إدراك
عينة الدراسة أهمية كشف المدير واقع مدرسته ومستواها في الجوانب المختلفة في ضوء مقارنتها مع المدارس األخرى،
فًل يمكن تصور تحقيق النجاح والتقدم في العمل من دون أن تتوافر له عناصر نجاحه ومقارنة بمحكيات واقعية مع
المدارس األخرى.
أما الفقرة التي حصلت على المرتبة الثانية فهي (التعرف على واقع إدارة زمًلئي والجوانب المتميزة في مدارسهم)
بوسط مرجح ( )3.961ووزن مئوي ( ،)%79.210وهي بمستوى مرتفع لكنها على حافة المتوسطة ،ويمكن تفسير هذه
النتيجة بأهمية ورغبة ان يتعرف المدير على واقع زمًلئه وتحفيز بعضهم بعضا ا في الدفع باتجاه التطوير وتحسين العملية
التربوية عن طريق نماذج إدارية ناجحة.
اما الفقرة ما قبل األخيرة (كسر الحواجز النفسية التي تحول دون تفاعل اإلدارات مع بعضها) فحصلت على وسط
مرجح ( )3.763ووزن مئوي ( ،)%75.263وهي بمستوى مرتفع لكنها على حافة الوسطى ،ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن
تفاعل المديرين مع بعضهم وكسر الحواجز النفسية وتعميق عًلقاتهم اإلنسانية واالجتماعية بعضهم ببعض تسهل من عملية
التواصل وتعزيز الثقة واالحترام في ما بينهم.
اما الفقرة األخيرة (تحقيق تطوير عملي للمدارس المشاركة في التوأمة من دون كلفة مادية تذكر تنفق على
اللقاءات) فقد كانت بوسط مرجح ( )3.566ووزن مئوي ( ،)%71.315وتعليل هذه النتيجة ان القدرة على تحقيق التحسين
والتطوير في عمل المدارس ومشاركتهم في تطوير امكاناتهم الذاتية كان بهدف الوصول إلى قرارات أكثر دقة وموضوعية
بأقل جهد وكلفة.
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جدول ( ) 3
الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال األهداف
المرتبة

ت

الفقرة

الوسط
المرجح

الوزن
المئوي%

1

9

2
3

2
7

3.961
3.934

79.210
78.684

4
5
6

3
4
8

3.921
3.855
3.842

78.421
77.105
76.842

7
8
9

1
5
6

يكتش المدير واقع مدرسته ومستوادها في الجوانب المختلفة في ضوء مقارنتها
مع المدارس األخر .
التعر على واقع إدارة زمالئي والجوانب المتميزة في مدارسهم.
اخراج المدير من روتين المكاتبات اإلدارية إلى واجبه االساسي المتمثل بتطوير
مدرسته.
تحقيق فهم مشترك آلفاق تطوير مدارسنا مستقبالً.
تحفيز بعضنا بعضا ً في الدافع باتجاه التطوير عن طريق نماذج إدارية ناجحة.
يلبي حاجة المديرين إلى ايجاد طريق سهل وتعاوني لتطوير مدارسهم بجهود
ذاتية.
يهد البرنامج إلى تبادل المديرين الخبرة عن قرب مع بعضهم.
كسر الحواجز النفسية التي تحول دون تفاعل اإلدارات مع بعضها.
تحقيق تطوير عملي للمدارس المشاركة من دون كلفة مادية تذكر تنفق على
اللقاءات.

4.035

80.789

3.829
3.763
3.566

76.578
75.263
71.315

 -2مجال اآلليات:
يشير الجدول ( )4إلى ان فقرة (تتولى مديرية التربية إدارة حملة توعية وتعريف ببرنامج التوأمة بكل جوانبه) قد
أحتلت المرتبة االولى بوسط مرجح ( )3.908ووزن مئوي ( ،)%78.157ويعزى السبب إلى إدراك عينة الدراسة أهمية
توعية مديري المدارس ببرامج التوأمة التي تتوالها مديرية التربية ،وتوضيح التصورات للخطط المستقبلية لتطوير
المدرسة من جميع جوانبها لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية.
أما الفقرة التي حصلت على المرتبة الثانية فهي (يتم إبًلغ مديرية التربية واالشراف التربوي باتفاق هذه المجموعة
من المدارس على تطبيق التوأمة) بوسط مرجح ( )3.842ووزن مئوي ( ،)%76.842وهي بمستوى مرتفع ،وتفسير هذه
النتيجة حرص إدارات المدارس على ابًلغ مديرية التربية واالشراف التربوي بالتعاون الجمعي لمجموعة المدارس على
تطبيق برنامج التوأمة ،وهذا ما يجعل التجربة تحت رصد ورقابة وتقويم المديرية واالشراف.
اما الفقرة التي حصلت على المرتبة ما قبل األخيرة فهي (تتفق ( )7-5مدارس أو أكثر على تطبيق البرنامج في ما
بينها من مدارس مديرية واحدة أو عدة مديريات) بوسط مرجح ( )3.526ووزن مئوي ( ،)%70.526وهي بمستوى
مرتفع لكنها على حافة المرتبة الوسطى ،ويمكن تفسير هذه النتيجة إمكانية تفاعل بعض المدارس مع بعضها سواء كانت
من مديرية واحدة ام من مديريات عدة وحتى من دول أخرى وهذا ما يساعد على إثراء التجربة.
اما الفقرة األخيرة فهي (يتفق المديرون على مستوى معين من الضيافة في ما بينهم بكلفة مناسبة) بوسط مرجح
( )3.5ووزن مئوي ( ،)%70وتوضح هذه النتيجة أن يتفق المديرون على مستوى معين من الضيافة في ما بينهم بكلفة
مناسبة تجنبا ا إلضافة عبء مادي كبير على المدارس المشاركة ،وهذه مسألة ثانوية عند مقارنة مبالغ الضيافة بما يتحقق
من إيجابيات وفوائد لهذه المدارس.
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جدول ()4
الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال اآلليات
المرتبة

ت

الفقرة

1

3

2

6

3

10

4

7

5

1

6

2

7

8

8

4

9

5

تتولى مديرية التربية إدارة حملة توعية وتعري
التوأمة بكل جوانبه.
يتم إبالغ مديرية التربية واالشرا التربوي باتفاق دهذه
المجموعة من المدارس على تطبيق التوأمة.
يعد المديرون في نهايته كل لقاء تقديرا ً وافيا ً معززا ً
بالوثائق والصور ونتائج ما تحقق في لقائهم.
يتوافق المديرون على لقاءات دورية أسبوعية أو نص
شهرية أو شهرية ،وكل مرة في مدرسة.
توزع مديرية التربية إشعارا ُ للمدارس تخبردهم نيتها تطبيق
برنامج التوأمة بين المدارس.
تضع المديرية اطارا ً مرجعيا ً لبرنامج التوأمة يتضمن
األدهدا وآليات العمل والموضوعات المطروحة.
يتحدد لكل لقاء برنامج بالموضوعات التي ستتم مناقشتها
والجوالت الميدانية داخل المدرسة المضيفة.
يتحدد للبرنامج توقيتات تمتد لعام دراسي كامل أو فصل
واحد بحسب االتفاق.
تتفق ( )7-5مدارس أو أكثر على تطبيق البرنامج في ما
بينها من مدارس مديريتهم أو عدة مديريات.

10

9

ببرنامج

يتفق المديرون على مستو معين من الضيافة في ما بينهم
بكلفة مناسبة.

الوسط
المرجح
3.908

الوزن
المئوي%
78.157

3.842

76.842

3.816

76.315

3.737

74.736

3.684

73.684

3.671

73.421

3.658

73.157

3.632

72.631

3.526

70.526

3.5

70

 -3مجال الموضوعات:
يشير الجدول ( )5إلى ان فقرة (التواصل مع أولياء امور الطلبة وسبل جذبهم للمدرسة لمتابعة أبنائهم ،وتفعيل
المجالس) قد أحتلت المرتبة االولى بوسط مرجح ( )4.224ووزن مئوي ( ،)%84.483ويعزى السبب إلى إدراك عينة
الدراسة أهمية تواصل المدير مع أولياء األمور لتوعية ومتابعة ابنائهم وتوضيح جميع األمور عن طريق تفعيل مجالس
اآلباء والمعلمين ،ولكون إدارات المدارس تعاني من ابتعاد البيت عن المدرسة.
أما الفقرة التي حصلت على المرتبة الثانية فهي (تنظيم مكتب مدير المدرسة بما في ذلك الملفات واألضابير
والسجًلت والسكرتارية) بوسط مرجح ( )4.197ووزن مئوي ( ،)%83.947وهي بمستوى مرتفع ،ويمكن تعليل هذه
النتيجة إلى حرص مديري المدارس على تنظيم مكاتبهم بما في ذلك الملفات واألضابير والسجًلت والسكرتارية بما ينعكس
على تحسين وتطوير عمل إدارات المدارس نحو األفضل عبر تبادل الخبرات في هذا المجال.
اما الفقرة التي حصلت على المرتبة ما قبل األخيرة فهي (سياقات التعامل مع الطلبة بخصائصهم :الموهوبين
وبطيئي التعلم والمشاكسين وكثيري الغياب وغيرهم) بوسط مرجح ( )3.223ووزن مئوي ( ،)%71.052وهي بمستوى
مرتفع لكنها على حافة المرتبة الوسطى ،ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن أهمية ان يتبادل مديرو المدارس بعضها مع بعض
في وضع سياقات وتعليمات خاصة للتعامل مع الطلبة بخصائصهم :الموهوبين وبطيئي التعلم والمشاكسين وكثيري الغياب.
ويًلحظ ان اهتمامهم بهذه الفئات جاء ضعيفا ا كون المديرين يركزون على عموم الطلبة ،أما هذه الفئات فلم تحظ بالقدر
الكافي من اهتمامهم ،لذا جاء ترتيبها متأخراا.
اما الفقرة األخيرة فهي (سبل إدارة الوقت وسًلمة توزيعه بين جوانب العمل بنح ٍو متوازن بحسب األولويات) بوسط
مرجح ( )3.487ووزن مئوي ( ،)%69.736وتفسير هذه النتيجة ان يتفق المديرون على الطرائق إلدارة الوقت وتوزيع
المهام والصًلحيات بحيث يشمل كل جوانب العملية التربوية بنحو متناسق بحسب األولويات لتحسين وتطوير وتحقيق
العملية التربوية والتعليمية.
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جدول ()5
الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال الموضوعات
المرتبة

ت

الفقرة

1

17

2

10

3

1

4

6

5

28

التواصل مع أولياء امور الطلبة وسبل جذبهم للمدرسة لمتابعة
أبنائهم ،وتفعيل المجالس.
تنظيم مكتب مدير المدرسة بما في ذلك الملفات واألضابير
والسجالت والسكرتارية.
مناقشة القوانين واالنظمة واللوائح :فهمها وتفسيردها وسبل التعامل
معها.
تنظيم االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية إدارتها وتوثيقها
وحفظها وتطويردها.
تقويم وتحليل نتائج االمتحانات الفصلية والنهائية لتحديد مستو التقدم
والبناء عليها للتطوير.

6

29

7

9

8

18

9

5

10

11

11
12

7
30

13

3

14

4

15

19

16
17

2
21

18

27

19

24

20

23

21

20

22

25

23

26

24
25

8
14

26

15

تقويم واقع العمل المدرسي والنتائج المتحققة في ضوء األدهدا
الموضوعة بداية العام الدراسي.
المرافق الصحية :تنظيفها وصيانتها وتوفير الماء بنح ٍو دائم ،وتكلي
عامل ثابت لها.
اليات التعامل والتعاون مع مديرية التربية وتوثيق الصلة معها
بسياقات عمل مريحة وفعالة.
تقويم المدرسين بنحو دوري وتوثيق ذلك بسجالت (شهرية) أو
(فصلية).
ترتيب غرفة ومكاتب المدرسين وتزيينها وتوفير الضيافة المناسبة
لهم.
بناية المدرسة :صيانتها واستثماردها والمحافظة عليها.
وضع تصورات لخطط حقيقية لتطوير المدرسة من جميع جوانبها
بداية العام المقبل.
حماية المدرسة من الشباب الطائش وتأمين المدرسة والتعاون مع
الجهات االمنية في ذلك.
التخطيط للعمل المدرسي بجميع مستوياته وميادينه اإلدارية والتعليمية
واالنشطة.
التعامل مع المدرسين بخصائصهم :المتميزين والخاملين والمشاكسين
وغير المنضبطين.
تطوير المخاطبات والكتب الرسمية :االكثار من دهذه النماذج.
الحانوت المدرسي :إدارته وتنشيطه وتنويع موجوداته واالفادة من
وارداته للتطوير.
ً
دروس التقوية استعدادا لالمتحانات االعتيادية والنهائية ،وحث
المعلمين على االسهام الجدي فيها.
الوسائل التعليمية :توفيردها ،وصيانتها ،وتنشيط استعمالها ،وتنظيم
خزنها والمحافظة عليها.
القاعات والصفو الدراسية :المحافظة على محتوياتها وتزيينها
وادامة اثاثها وصيانتها.
إدارة الشؤون المالية للمدرسة :السجالت والوصوالت والسل
واللجان والتوثيق.
االنشطة المدرسية والفعاليات المرافقة للمواد المقررة والتخطيط لها
بما يثري المادة ويحببها للطلبة.
المعارض الفنية والمسابقات الرياضية والرحالت الكشفية :االعداد
الجيد للمشاركة فيها والتفوق.
حدائق المدرسة وساحاتها وفضاءاتها :زراعتها وصيانتها وتجميلها.
التوسع في استعمال الحاسوب والتقانات الحديثة في اإلدارة واعتماد
برامجيات متطورة في العمل.
المكتبة المدرسية :تنظيمها وتوثيقها ورفددها بالكتب والمصادر ذات
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الوسط
المرجح
4.224

الوزن
المئوي%
84.483

4.197

83.947

4.105

82.105

4.092

81.842

4.053

81.052

4.013

80.263

4.026

80.526

4.026

80.526

3.974

79.473

3.974

79.473

3.901
3.961

79.210
79.210

3.947

78.947

3.934

78.684

3.921

78.421

3.908
3.921

78.157
78.421

3.882

77.631

3.855

77.105

3.842

76.842

3.816

76.315

3.803

76.052

3.803

76.052

3.737
3.737

74.736
74.736

3.724

74.473
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27

12

28

13

29

16

30

3

الصلة بالمواد الدراسية.
وضع لوحات الداللة للخروج عند االزمات وصيانة سياج المدرسة
وأسطحها ومداخلها.
تنظيم مختبرات الحاسوب والمختبرات العلمية وقاعات الرياضة
والتربية الفنية والمخازن وتوثيق موجوداتها.
سياقات التعامل مع الطلبة بخصائصهم :المودهوبين وبطيئي التعلم
والمشاكسين وكثيري الغياب وغيردهم.
سبل إدارة الوقت وسالمة توزيعه بين جوانب العمل بنح ٍو متوازن
بحسب األولويات.

3.684

73.684

3.658

73.157

3.223

71.052

3.487

69.736

 - 4مجال التقويم:
يشير الجدول ( )6إلى ان فقرة (تشخيص المعوقات والمصاعب وأسبابها وتحديد مقترحات وحلول لها) قد أحتلت
المرتبة االولى بوسط مرجح ( )3.934ووزن مئوي ( ،)%78.684ويعزى السبب إلى إدراك عينة الدراسة أهمية تشخيص
المعوقات والمصاعب وأسبابها وتحديد مقترحات وحلول لها والمشكًلت التي تواجهها عن طريق برنامج التوأمة وكشف
نقاط القوة والضعف ووضع الحلول المناسبة لها ومعالجتها ،وبدون هذه االلية من المتابعة والتقويم لن يتحقق شيء وتتراكم
المشكًلت ويفشل كل شيء.
أما الفقرة التي حصلت على المرتبة الثانية فهي (توظيف النتائج المتحققة بسلبياتها وإيجابياتها كتغذية راجعة) بوسط
مرجح ( )3.908ووزن مئوي ( ،)%83.947وهي بمستوى مرتفع ،ويمكن تفسير هذه النتيجة بحرص المديرين على
المتابعة والرقابة والمحاسبة والتقويم والتغذية الراجعة لبرنامج التوأمة وتوظيف النتائج المتحققة بسلبياتها وإيجابياتها لمزيد
من الجهد لتطوير العملية التربوية ،وهذه الفقرة في مضمونها هي تأكيد للفقرة التي سبقتها وتأكيد للمتابعة واالفادة من
تجارب العمل.
اما الفقرة التي حصلت على المرتبة ما قبل األخيرة فهي (التفكير بتشكيل توأمات وموضوعات وآليات وأهداف
جديدة باستمرار) بوسط مرجح ( )3.816ووزن مئوي ( ،)%76.315وهي بمستوى مرتفع لكنها على حافة المتوسطة،
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن مديري المدارس يتفقون مع بعضهم في التفكير بتشكيل توائم وموضوعات واليات وأهداف
جديدة باستمرار لتحسين كل جوانب العملية التربوية والتعليمية ،وهذا المنهج لم يحظ باهتمام كبير من عينة البحث من
مديري المدارس.
اما الفقرة األخيرة فهي (اعتماد معايير محددة وقابلة للتحكيم والقياس وتحويلها إلى ارقام ونسب ألغراض التقويم)
بوسط مرجح ( )3.803ووزن مئوي ( ،)%76.053وتفسر هذه النتيجة أن المديرين ليسوا متحمسين لًلتفاق على ايجاد
الطرائق ووسائل العتماد معايير محددة وقابلة للتحكيم والقياس وتحويلها إلى ارقام ونسب في كل مرحلة ألغراض التقويم؛
الن مثل هذه الصيغة تواجه مصاعب كبيرة في وضعها وتحتاج إلى خبراء ومتخصصين اكفاء.
جدول ()6
الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التقويم
المرتبة

ت

الفقرة

1
2
3

3
6
1

4
5
6
7

2
4
7
5

تشخيص المعوقات والمصاعب وأسبابها وتحديد مقترحات وحلول لها.
توظي النتائج المتحققة بسلبياتها وإيجابياتها كتغذية راجعة.
يعد المديرون تقريرا ً شامالً ومفصالً عن المشاركين نهاية البرنامج يستند إلى
تقارير اللقاءات.
تحديد االيجابيات والعوائد المتحققة من التوأمة وتلك التي لم تتحقق.
مراجعة وتقويم كل مرحلة ونتائج كل موضوع تمت مناقشته.
التفكير بتشكيل توأمات وموضوعات واليات وأدهدا جديدة باستمرار.
اعتماد معايير محددة وقابلة للتحكيم والقياس وتحويلها إلى ارقام ونسب ألغراض
التقويم.
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الوسط
المرجح
3.934
3.908
3.868

الوزن
المئوي%
78.684
78.157
77.368

3.868
3.842
3.816
3.803

77.368
76.842
76.315
76.053
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ثانياا :هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بين متوسطات إجابات عينة البحث في ما يتعلق
بموقفهم من برامج التوأمة يعزى للمتغيرات االتية( :الجنس ،وعدد سنوات الخبرة ،والتحصيل العلمي).
 الجنس:
جدول ()7
الفروق في مجاالت االستبانة في متغير الجنس
الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحرا
المعياري

درجة
الحرية

االختبار التائي
الجدولية عند
المحسوبة مستو داللة
0.05

ذكور
اناث

41
35

234،4390
229،1714

28،143
25،146

74

.,862

1.980

الداللة االحصائية

غير دالة

يشير الجدول ( )7إلى عدم وجود داللة احصائية بين عينة الدراسة في متغير الجنس بين مديري المدارس في ما
يتعلق بنظرتهم إلى برنامج التوأمة وكفاءة مدير المدرسة في التعامل معها ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى ان الجميع ذكورا ا
واناثا ا ينظرون برنامج التوأمة بنظرة اهتمام وتقدير وبقدر متسا ٍو.
 الخبرة:
جدول ()8
الفروق في مجاالت االستبانة في متغير الخبرة
االختبار التائي
الخبرة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحرا
المعياري

درجة
الحرية

المحسوبة

 10-1سنوات
 11سنة فأكثر

3
73

237,666
231,780

37,098
26,576

74

.,272

الجدولية
عند مستو
داللة 0.05

الداللة
االحصائية

1,980

غير دالة

يشير الجدول ( )8إلى ان متغير الخبرة أظهر عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين مواقف المديرين من ذوي
الخبرة من ( )10-1سنوات وبين المدرين من ذوي الخبرة ( )11سنة فأكثر ،ويعلل سبب هذه النتيجة االهمية التي تحتلها
برامج التوأمة في نفوس جميع المدريين مهما كانت خبرتهم ،فذوو الخبرة األقل من عشر سنوات من الشباب .والمديرون
األكثر من ( ) 10سنوات؛ يشعرون بأهمية التوأمة كاسلوب ممتع ومفيد في تحقيق تفاعل وتبادل الخبرة ينعكس على أدائهم
اإلداري والتربوي.
 التحصيل:
جدول ()9
الفروق في مجاالت االستبانة في متغير التحصيل
االختبار التائي
التحصيل

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحرا
المعياري

البكالوريوس
الشهادات
العليا

71

232,718

27،0011

5

222,000

23,097

درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية
عند مستو
داللة 0.05

الداللة
االحصائية

74

.,991

1,980

غير دالة

يشير الجدول ( )9إلى ان متغير التحصيل أظهر عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين مستوى التحصيل
الدراسي في تقدير قيمة برنامج التوأمة من وجهة نظر عينة الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة ،فالمديرون كافة يثمنون
العوائد االيجابية لهذا البرنامج مهما كانت تخصصه وتحصيله ،لذا جاءت الفروق غير دالة إحصائياا.
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 االستنتاجات:
في ضوء النتائج المتحققة نستنتج اآلتي:

.1
.2
.3
.4
.5

بينت النتيجة الكلية للدراسة ان موقف مديري المدارس من اعتماد التوأمة اسلوبا ا لتطوير مدارسهم كان مرتفعاا.
أهمية توعية مديري المدارس ببرامج التوأمة التي تتوالها مديرية التربية ان الفقرات الخمس االولى من مجال
موضوعات التوأمة أحتلت المرتبة االولى من بين جميع فقرات االستبانة.
أهمية ان يتبادل مديرو المدارس بعضها مع بعض في وضع سياقات وتعليمات خاصة.
يحرص المديرين على المتابعة والرقابة والمحاسبة والتقويم والتغذية الراجعة لبرنامج التوأمة وتوظيف النتائج
المتحققة بسلبياتها وإيجابياتها.
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في برنامج التومة تعزى لمتغيرات (الجنس ،والخبرة ،والتحصيل).

 التوصيات:
استنادا ا إلى النتائج واالستنتاجات يوصي البحث باآلتي:
 .1وضع خطط دقيقة من المديريات العتماد التوأمة كأحد األساليب المهمة في تطوير العملية التعليمية.
 .2وضع برامج للتوعية موجهة للمديرين والمدرسين لدفعهم لألخذ بالتوأمة طريقا ا للتفاعل في ما بين المدارس.
 .3مكافأة المدارس التي تشارك في برامج التوأمة وتثمين جهود القائمين عليها.
 .4نشر النتائج المتحققة من عمليات التوأمة على المدارس كافة لإلفادة منها.
 المقترحات:
 .1المعوقات التي تواجه المديرين في تفعيل برنامج التوأمة وسبل معالجتها.
 .2دراسة مقارنة بين اعتماد التوأمة في مدارس البنين والبنات.
 .3دراس مقارنة باعتماد برامج التوأمة بين المدارس الثانوية والجامعة.
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