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مصر في ضوء بعض النماذج  االحتياجات التدريبية لمدير المدرسة الثانوية العامة في
 العالمية لتدريب قيادات المدارس الريادية.

 ياسر بدر محمود إبراهيم
 ماجستير اإلدارة التربوية

 إشراف
 محمد فتحى ا.د شاكر

 استاذ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية  
 ية ورئيس قسم الترب –جامعة عين شمس 

 بمعيد البحوث والدراسات العربية القاىرة 
 مستخمص:

ىدفت الدراسة لمتوصل إلى قائمة مقترحات لالحتياجات التدريبية لمدير المدارس 
الثانوية العامة بيدف تحويل اتجاىاتو ومياراتو ليصبح قائد ريادي، وذلك من خالل 

ية لمديري المدارس في عرض نماذج عالمية لبرامج تدريبية في القيادة الريادية موج
 عدد من الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية، االتحاد األوروبي.

 وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي في استعراض محاور الدراسة وىي:
 اإلطار النظري حول نظرية القيادة الريادية وتدريب القائد الريادي. .1
 مقائد الريادي.طبيعة االحتياجات التدريبية ل .2
 أبرز النماذج العالمية في تدريب القائد الريادي. .3
 قائمة مقترحة لالحتياجات التدريبية لمدير المدرسة كقائد ريادي. .4

 وقد خمصت الدراسة إلى عدة مقترحات أىميا: 
ضرورة االىتمام بإقرار البرامج التدريبية التي تنمي الخصائص الريادية لدى  .1

 احتياجاتيم التدريبية.القادة التربويين وفق 
أىمية الشراكة بين المدارس والقطاع الخاص، ووضع أنظمة واضحة لتسييل  .2

 إجراءات الوصول لمرعاة والداعمين.
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ضرورة توفير البيئة الداعمة ألبعاد القيادة الريادية بالمدارس، التي تتمثل في  .3
 اإلبداع والمبادرة والمخاطرة واالستباقية.

 ات تدريبية، مديري المدارس، القائد الريادي.احتياجكممات مفتاحية:
Abstract: 

Training needs for high school principal in Egypt in 

light of some Global models for training 

Entrepreneurial school leaders 

The study aimed to come up with a list of proposals for the 

training needs of public high school principal with the aim of 

converting his attitudes and skills to become an entrepreneurial 

leader, that was achieved  by presenting global models for training 

programs in Entrepreneurial leadership directed to school principals 

in some developed countries such as the United States of America, 

and the European Union. 

The researcher used the descriptive and analytical method in 

reviewing the study axes, namely: 

1. Theoretical framework on entrepreneurial leadership 

theory and entrepreneurial leader training. 

2. The nature of the training needs of the entrepreneurial leader. 

3. The most prominent global models in training an 

entrepreneurial leader. 

4. A suggested list of training needs for the school principal 

as an entrepreneurial leader. 

The study concluded with several proposals, the most 

important of which are: 

a) The need to pay attention to approving training programs     

that develop the entrepreneurial characteristics of educational 

leaders according to their training needs. 

b) The importance of partnership between schools and the 

private sector, and setting clear systems to facilitate access 

procedures for sponsors and supporters. 
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c)  Providing an environment that supports the dimensions of 

entrepreneurial leadership in schools, which are creativity, 

initiative, risk-taking and proactive. 

Keywords: 
Training needs, school principals, entrepreneurial leader. 
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  مقدمة:
ان التغير المستمر والتطور المتسارع في التقنيات الجديدة أو في المجاالت  

التي تيتم بيا التربية؛ يفرض عمى المديرين التربويين متابعة التغيرات السريعة التي 
تحدث في المجتمعات ومنيا المجتمع الذي تخدمو المدرسة، وعميو يجب أن يواكب 

ذه التغيرات ليكون مرنا ومتكيفا مع التغيرات السريعة نظام تدريب مديري المدارس ى
وممبيا لحاجات مدير المدرسة التي تقابل ىذه االتجاىات الجديدة، حيث تعد عممية 
تحديد االحتياجات التدريبية من أىم عناصر العممية التدريبية لمديري المدارس 

فعال وتحقيق األىداف ( ، والتي ينظر الييا كأساس لمتدريب الناجح ال1435)النابت، 
األساسية لمعممية التدريبية، وبخاصة في ظل التحوالت الحديثة بالعموم التربوية 
واإلدارية والتوجو إلى تحقيق متطمبات العصر والفكر اإلداري. وتعتبر القيادة الريادية 
أحد أبرز أنواع القيادة الحديثة التي ظيرت نتيجة لمحاجة لمتعامل مع التغيرات 

ارعة والتنافسية العالية، وضرورة المبادرة واالبتكار لتوليد الفرص واقتناصيا المتس
واستثمارىا، وتعظيم الموارد المادية والبشرية، وتوظيفيا في أقصى حد ممكن؛ لضمان 

 ,Suyitno et alالتطوير والنمو المستمر لممنظمة بما يحقق حاجات المستفيدين
ى برامج تدريبية متخصصة في القيادة الريادية وىنا تبرز الحاجة الممحة إل .((2014

 موجية إلى مديري المدارس الثانوية. 
 مشكمة الدراسة:

عمى الرغم من الجيود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعميم لتوفير تدريب  
فعال لمديري المدارس في مصر، إال أن ىناك العديد من الدراسات التي تشير إلى 

ور التي تواجو منظومة التدريب لمديري المدارس الثانوية، والتي عديد من أوجو القص
تجعل المديرين غير قادرين عمى ممارسة أدوارىم ومياميم بكفاءة والتي منيا ما يمي: 

 (2008، شبير، 2008)عبد الرسول، 
 واالحتياجات الفعمية لمديري المدارس.ضعف االرتباط بين أىداف البرنامج التدريبي  -
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ىداف الدورات التدريبية عمى اكساب المديرين الميارات االدراكية ال تشتمل أ -
 والميارات اإلنسانية.

 شكمية عممة التقويم واتساميا بالمجاممة. -
اعتماد اإلدارة المدرسية في حل المشكالت التي تواجييا عمى المحاولة والخطأ  -

 (.2011والممارسات التقميدية، ورفض األفكار الجديدة. )محمد، 
 الدراسة: أسئمة
 ما األسس النظرية لمقيادة الريادية، وتدريب القائد الريادي؟ 1س
 ما طبيعة االحتياجات التدريبية لمقائد الريادي؟ 2س
 ما أبرز النماذج العالمية في تدريب القائد الريادي؟ 3س
 ما القائمة المقترحة لالحتياجات التدريبية لمدير المدرسة الثانوية كقائد ريادي؟ 4س

 د الدراسة:حدو 
تمثمت حدود الدراسة من خالل عرض بعض النماذج العالمية التي طبقت  

التدريب الريادي في مجال التعميم واالستفادة منيا في وضع أليات مقترحة لتطوير 
 مصر في ضوء نظرية القيادة الريادية.منظومة التدريب لمديري المدارس الثانوية العامة في 

 منهج الدراسة:
لدراسة الحالية المنيج الوصفي، حيث ال يقف عند حدود وصف الظاىرة استخدمت ا

فقط، وانما يتعدى ذلك إلى تحميميا وتفسير ومقارنة نتائجيا بيدف الوصول إلى تقييمات 
 ذات معنى لفيم الظاىرة.

 أهداف الدراسة:
يتمثل اليدف األساسي لمدراسة في التوصل إلى آليات مقترحة لتطبيق القيادة  

دية لمديري المدارس الثانوية العامة في مصر، وذلك من خالل التعرف عمى الريا
نماذج عالمية ليا السبق في التدريب الريادي لمديري المدارس والعاممين في اإلدارة 

 التربوية، واالستفادة منيا في التوصل إلى اآلليات المقترحة.



 

   

  

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202 الجزء األول

474 

 :أهمية الدراسة
التعميم الثانوي العام وعمى رأسيم أنيا قد تفيد شريحة كبيرة من الميتمين ب .1

القيادات المدرسية وكل العاممين والمستفيدين من المدرسة، وأيضا 
المسئولين عن التخطيط والمتابعة عمى مستوى الوزارة والمديريات 

 واإلدارات التعميمية.
أىمية تدريب قيادات التعميم الثانوي واسيامو المباشر في دعم الجيود  .2

 أداء التعميم الثانوي بشكل عام.المبذولة لتطوير 
يعد مدخل القيادة الريادية من المداخل الحديثة التي تسيم بشكل كبير في  .3

 بناء مجتمع معرفي يتواءم مع المتغيرات المتسارعة، والثورة التقنية اليائمة.
 مصطمحات الدراسة:

 (:Entrepreneurial Leadershipالقيادة الريادية )
( القيادة الريادية بأنيا امتالك رؤية واضحة، Roomi M. Harrison, 2011عرف )

والقدرة عمى ايصاليا لفريق العمل؛ إلشراكيم في عممية التعرف عمى الفرص الجديدة، 
وتوظيف عممية االبداع التي تتضمن قدرا من المخاطرة لغرض تعقب أو استغالل ىذه 

 ة تنافسية.الفرص وتطويرىا، واالستفادة منيا من أجل الحصول عمى ميز 
بأنيا: "القيادة التي تحدث سيناريوىات تصورية، تستخدم  (2015ويعرفيا )القحطاني، 

حداث  لجمع وحشد جماعة داعمة من المشاركين يمتزمون من خالل الرؤية الكتشاف وا 
 بسيطة ومثالية وصورة لممستقبل المنظور.قيمة استراتيجية، ويحرصون عمى أن تكون الرؤية 

ث اجرائيا بأنيا: مجموع العمميات التي يتبناىا القائد الريادي، ويحاول من ويعرفيا الباح
خالليا التأثير عمى مجموعة من األفراد، واكتسابيم، وتوظيف قدراتيم اإلبداعية بيدف 
استثمار الفرص المتاحة، والبحث عن الميزة التنافسية، بما يحقق األىداف االستراتيجية 

 لممنظمة.
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 ة:الدراسات السابق
 توصل الباحث إلى عدة دراسات عربية وأجنبية ذات عالقة بموضوع الدراسة منيا:

القيادة الريادية لدى مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت وعالقتها بالتميز  .أ 
ىدفت (. 0222)عبد المطيف فهد السعيد، ) المؤسسي من وجهة نظر المعممين

ة الريادية لدى مديري المدارس الدراسة إلى التعرف عمى درجة ممارسة القياد
الثانوية بدولة الكويت وعالقتيا بالتميز المؤسسي من وجية نظر المعممين، واتبع 

( 634وتكونت عينة الدراسة من ) ،الباحث المنيج الوصفي المسحي االرتباطي
معمما من المدارس في محافظة الجيراء في دولة الكويت، وقد توصمت الدراسة 

أن درجة ممارسة القيادة الريادية لدى مديري المدارس بدولة نيا: إلى عدة نتائج م
عدم وجود كما بينت الدراسة  الكويت من وجية نظر المعممين جاء بدرجة مرتفعة.

فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات عينة الّدراسة عمى مجاالت درجة ممارسة 
ة المعممين تعزى القيادة الريادية لدى مديري المدارس بدولة الكويت من وجي

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري وأظيرت الدراسة  لمتغير الجنس.
المؤىل العممي وسنوات الخبرة عند جميع المجاالت ما عدا مجال عالقة مدير 
المدرسة مع المجتمع المحمي وجاءت الفروق لصالح الدراسات العميا، ولمتغير 

 .الخبرة لصالح ذوي الخبرة الطويمة
بعنوان "السموك الريادي لمدراء المدارس الثانوية من وجهة نظر معممي  دراسة .ب 

 & ,.Pihie, Lopez, Bagheri, A. aالمدارس الثانوية في ماليزيا" )
Asimiran, S. s. (2014) 

 " Entrepreneurial Leadership Behavio r among School 
Principals from Malaysian Secondary Schools Teachers" 
ىدفت الدراسة إلى تقنين مقياس لمتعرف عمى السموك الريادي لمديري المدارس الثانوية في 
ماليزيا من وجية نظر المعممين، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي معتمدة عمى استبانة 
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( من معممي المدارس الثانوية في ماليزيا. 300لمقيادة الريادية طبقت عمى عينة من )
لدراسة الى عدة نتائج منيا: ان االستبانة الخاصة بالقيادة الريادية صالحة وتوصمت ا

وموثوقة بدرجة كبيرة لقياس السموك الريادي القيادي لدى مديري المدارس. وأن القيادة 
الريادية ىي قيادة متعددة األبعاد، بعض منيا ال يمكن تطبيقو عمى مديري المدارس في 

ة ىناك. وأن القيادة الريادية تعد وحدة متعددة األبعاد يمكن ماليزيا بحكم مركزية األنظم
تفسيرىا بواسطة خمس سموكيات قيادية والتي تشمل: السموك الريادي العالم لمقائد، السموك 

 االستكشافي، السموك البحثي، السموك التسارعي، والسموك التكاممي.
م مبدئي لبرنامج تطوير "بناء القيادات في المدارس الثانوية: تقوي دراسة بعنوان .ج 

 (Weaver K. Mark, et. al, (2012)القيادة الريادية" 
"Building Leaders in Secondary Education: An Initial 
Evaluation of an Entrepreneurial Leadership Development 

Program"  ىدفت الدراسة إلى تقويم برنامج تطوير القيادات المدرسية الذي تقدمو
لمتعميم المبتكر )وىي منظمة غير ربحية( بالتعاون مع جامعة  ADVANCEنظمة م

سنوات لممعممين الذين يمتمكون إمكانات عالية،  3لويزيانا، وىو برنامج تدريبي لمدة 
ويسعون لمحصول عمى ترخيص لمعمل كمديري مدارس. ويركز البرنامج عمى تدريب 

واستخدمت الدراسة المنيج  entrepreneurially المعممين عمى التفكير الريادي 
التجريبي، حيث تم تطبيق استبانة قبمية وأخرى بعدية لقياس أثر التدريب المكثف لمدة 
خمسة أسابيع عمى جميع المشاركين في البرنامج. وأظيرت الدراسة نتائج من أىميا: أن 

ات الريادية بعد المشاركين في البرنامج أصبحت لدييم مستويات أعمى من النوايا واالتجاى
االنتياء من البرنامج التدريبي. كما أظيرت أن اتجاىات المتدربين نحو االستثمار في 

 التعميم المبادرة، تحمل المخاطر، أصبحت أكثر إيجابية.
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 تعميق عام عمى الدراسات السابقة:
دفع يتضح مما سبق عرضو من الدراسات السابقة أىمية مدخل القيادة الريادية في 

منظمات التربوية نحو التميز من خالل القادة الرياديون الذين لدييم االستعداد لممخاطرة ال
 في تحقيق أىداف المنظمة. واستثمار طاقاتيم االبداعية

ولقد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في جوانب واختمفت معيا في 
لوصفي، كما ىو الحال مع الدراسة جوانب أخرى، فقد استخدمت معظم الدراسات المنيج ا

الحالية، استخدمت الدراسات السابقة االستبانة كأداة لمدراسة، بينما اكتفت الدراسة الحالة 
 بعرض نماذج عالمية ليا السبق في التدريب الريادي لمقيادات التربوية.

إلى مبدع  القيادة الريادية تعمل عمى تحويل القائدأن كما أكدت الدراسات في مجمميا عمى 
ومبتكر ألشياء غير موجودة، أي تجعمو خالق بشكل استباقي، مما يسيم في تنمية 

 المنظمة ككل بغية تحقيق أىدافيا المنشودة.
 خطوات البحث 

 يسير البحث وفقا لمخطوات التالية:
تحديد اإلطار العام لمبحث ويشمل: مقدمة، مشكمة البحث، حدوده،  الخطوة األولى:
 أىميتو، الدراسات السابقة، ومصطمحات البحث، ومنيج البحث وخطواتو.أىداف البحث و 
الريادية  تحديد اإلطار النظري لمبحث الذي يدور حول مفيوم القيادة الخطوة الثانية:

 وتدريب قادتيا، وأىدافو وأبرز أساليبو.
 لبعض النماذج العالمية في تدريب القائد الريادي وصف الخطوة الثالثة:

طرح عدد من البدائل المقترحة لنظام تدريب مديري المدارس الثانوية  ابعة:الخطوة الر 
 العامة في مصر في ضوء ما تم عرضو من النماذج العالمية.

 أوال: القيادة الريادية وتدريب قادتها )إطار نظري(:
ان التغيرات العميقة في مجاالت المعرفة، أثرت بشكل كبير في أدوار منظومة  

فيا، إذ أن من المداخل االستراتيجية االستثمار المبدع في العنصر التربية ووظائ
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البشري، وىو إعداده لمجابية تحديات الحياة ومصاعبيا، وتمكينو من المشاركة 
الفعالة في التنمية واالستفادة من عوائدىا ونتائجيا، لذلك فإن توافر خصائص الريادة 

ومحاولة إقرارىا متطمبا ومتجيا لترسيخ  لدى القادة يعد مدخال لتعزيز السموك الريادي،
نيج اإلبداع واستثمار الطاقات وزيادة فاعمية األداء الوظيفي، األمر الذي ينعكس 

 إيجابا عمى األداء المؤسسي، وبالتالي ينقل المؤسسة إلى سمم الريادة. 
والبد من توفر قائد ريادي في المؤسسة الريادية، ولن يكون ىناك ابداع من دونو، 
فالريادي ىو ذلك الشخص الذي يبني ويبتكر األشياء ذات القيمة الكبيرة، ويستمر في 
استثمار الفرص المتعمقة بالموارد، ويمتزم بالرؤية، وكذلك أخذ عنصر المخاطرة )بالل 

 .(2008، السكارنة
 مفهومها: ( أ

أفضل طريقة لمتعرف عمى القيادة الريادية ىو تتبع ما كتبو المختصون في  
مجال، في ميدان إدارة األعمال في السنوات األخيرة، بحكم أنو الميدان الذي انطمقت ىذا ال

 منو الريادة وتطبيقاتيا.
يشير مصطمح القيادة الريادية إلى التمتع بالقدرة عمى التأثير عمى اآلخرين، وتدعيم 

الربط  جيودىم الرامية إلى إدارة الموارد المتاحة من المنظور االستراتيجي، بيدف تأكيد
والتكامل بين سموكيات اقتناص فرص الريادة، والسعي نحو تحقيق الميزة التنافسية 

 (.Covin & Slevin  (2002)المنشودة لممؤسسة 
ان القيادة الريادية ىي تنظيم مجموعة من األفراد لتحقيق ىدف مشترك باستخدام السموك 

فادة من الفرص المتاحة، الريادي؛ وذلك من خالل تحسين المخاطر، واالبتكار لالست
دارة التغيير داخل البيئة الديناميكية لصالح المؤسسة، اذ  وتحمل المسؤولية الشخصية وا 
يساعد القادة الرياديون موظفييم عمى العمل وفقا لرؤيتيم الخاصة بالمؤسسة، وينفذ القائد 

زىير ) مشتركةالريادي األعمال من خالل االليام، كما ينظم العالقات لتحقيق األىداف ال
 (.2008الصباغ وآخرون، 
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يتضح مما سبق أن القيادة الريادية عممية توظيف الصفات الريادية من إبداع وابتكار 
ومبادأة واستباقية واقتناص لمفرص وتحمل المخاطرة المرتبطة بيا في قيادة المنظمات 

بشرية واإلدارة المالية، بأنواعيا لتحقيق أىداف إدارة اإلنتاج والخدمات والتسويق والموارد ال
 في ظل أعقد الظروف البيئية وتغيراتيا الحالية والمستقبمية بكفاءة وتميز.

 أهدافها: ( ب
لمقيادة الريادية جوانب ميمة تتمثل في القدرة عمى رصد الفرص والتعرف عمييا،  

واإلبداع واالبتكار في عمل شيء جديد ومطموب، والميل لممخاطرة، والحرص 
 (.Blake Beverley, 2008المتبع )مع ربط كل ذلك بأسموب اإلدارة عمى العوائد 

 (Covin & Slevin, 2002ومن أىداف القيادة الريادية: )
 دعم بناء القدرات واإلمكانات الريادية. (1
حماية المبتكرات والمستحدثات الجديدة من أي تيديد تسببو النماذج التنظيمية  (2

 واإلدارية الروتينية الحالية.
 والفيم الدقيق لمفرص المتاحة لمريادة.الوعي  (3
 التساؤل والتشكيك في األفكار النمطية المييمنة عمى بيئة الواقع. (4
 التي تتناول منظومة عمل المؤسسة.إعادة النظر في التساؤالت البسيطة الخادعة،  (5
 تحقيق الربط والتكامل بين ممارسات الريادة واإلدارة االستراتيجية. (6

 يب القائد الريادي:ج( ماهية وأهداف تدر 
عمى الرغم من الخالفات القائمة حول الريادية وعالقتيا بالموىبة، إال أن  

ىناك مجموعة من المؤشرات تبين أن المسافة بين الموىبة واكتساب الميارة أخذت 
(، ويتجو مستقبل الريادة في دول ،2005تضيق بالتعميم والتدريب )إبراىيم بدران، 

والتدريب وتفعيميما من قبل الجامعات والحكومات ومراكز البحث العالم نحو التعميم 
والتطوير، ومن خالل طرح المساقات العممية واألكاديمية في الريادة، والبرامج التدريبية 
فييا أيضا، وزيادة البحث العممي فيو، وجعمو جزءا ال يتجزأ من منظومة 
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 ,Davisاختالف أنواعيا)االستراتيجيات والسياسات المستقبمية لممجتمعات عمى 
Brent, Brundrett, Mark, 2010)  وبالرغم من ذلك إال أن التدريب والتعميم

 الريادي ال يزال في خطواتو األولى في الدول العربية وجامعاتيا ومدارسيا.
ويمكن القول بأن التعميم والتدريب الريادي لمقائد ىو العممية التعميمية التي تيدف إلى 

ثارة دافعيتيم، وتعزيزىا لمتحول  تزويد القادة بالمعرفة واالتجاىات والميارات الالزمة، وا 
 إلى قادة رياديين ناجحين.

 (Lloyd W. et. al 005: )انتاج قادة يتميزون بأنيمومن أىداف تدريب القادة الرياديون 
 .باحثون عن الفرص 
 .شغوفون باإلنجاز وتحقيق األىداف 
 .مخاطرون 
  أفكارىم وأساليب عمميم.مبدعون ومبتكرون في 
 .ذوو سماحة ومرونة إدارية تحفيزية تدفع العاممين لمواصمة االبتكار واالبداع 
 .قادرون عمى جذب العناصر المبدعة لممنظمة 

 د( أبرز أساليب التدريب لمقائد الريادي:
الزالت الدراسات والبحوث تبحث عن أفضل االتجاىات التدريبية التي تحقق  

دريب، ومن االتجاىات التدريبية المعاصرة التي تناسب تدريب القائد أىداف نظم الت
الريادي، التدريب الذاتي، وتحميل نظم التدريب، والتدريب القائم عمى الكفايات، 
والتدريب عن بعد بأنواعو المختمفة، حيث يحظى كل اتجاه بمؤيديو ويجدون المبررات 

سيتم عرض نبذة مختصرة عن بعض والمسوغات التباع اتجاىات معينة، وفيما يمي 
 االتجاىات المعاصرة في تدريب القائد الريادي:

 Competences-based Training (C.B.T)التدريب القائم عمى الكفايات) (1
يعد التدريب القائم عمى الكفايات من أبرز االتجاىات الحديثة في مجال  

موضوعاتو إلى التدريب، ويستند ىذا االتجاه عمى تحديد مجاالت التدريب و 
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وحدات صغيرة وتحديد الميارات الالزمة لكل وحدة وتحديد المعايير المختمفة 
( وقد حظيت ىذه الحركة 2006لمحكم عمى إتقانيا)محمود عبد المطيف موسى،

باىتمام كبير من قبل المدربين، حيث يعد أسموب عالجي في التصدي  لنقص 
ئم عمى الكفايات بأنو التدريب الذي الكفايات لدى العاممين، ويعرف التدريب القا

يعرف فيو المتدربون الواجبات المترتبة عمييم منذ البداية، حتى يكونوا قادرين 
عمى أدائيا وممارساتيا بعد االنتياء من عممية التدريب، حيث يتم في نياية 
عممية التدريب قياس تمك الكفايات باستخدام أدوات يتم بناؤىا وفق الكفايات 

 مسبقا. المحددة
ويتناسب ىذا األسموب مع تدريب القيادات الريادية، حيث يمكن استخدامو في 

 تدريب مديري المدارس الثانوية العامة وفق كفايات القيادة الريادية.
 Multimediaالتدريب باستخدام حقائب التدريب متعددة الوسائط:  (0

Training Packages 
احدى آليات التدريب الذاتي، حيث انيا تعد الحقائب التدريبية متعددة الوسائط  

تشتمل عمى مواد تدريبية متنوعة يكون الغرض منيا مساعدة المتدرب في عممية 
التعمم الذاتي. والحقيبة التدريبية ليست مجموعة أو رزمة من صنف واحد من 
المواد التدريبية، ولكنيا تحتوي عمى أنواع مختمفة من ىذه المواد، فقد تحتوي عمى 

ومجموعة شرائح، وفيمم ثابت وشرائط كاسيت، أو شرائط فيديو أو أسطوانات  فيمم
أو كتب ومطبوعات، أو كتب الكترونية، أو مواد مبرمجة، وتعمل كل ىذه المواد 
عمى توفير أنواع من الخبرة بما يحقق أىداف الحقيبة أو البرنامج التدريبي، 

 (.86، 2001)جمال السيد وىدان، 
المتعددة في التدريب من خالل عرض المادة العممية داخل  وتستخدم الوسائط 

عند تقديم الفقرات األساسية لممحتوى  data showقاعة التدريب إما باستخدام جياز 
التدريبي بما تتضمنو من نصوص وصور متحركة وثابتة وبيانات، أو باستخدام المتدرب 
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 ،مى تغذية راجعة فورية تعزز تعممولموسائط المتعددة وانتقالو من فقرة إلى فقرة وحصولو ع
 ،(.2001)عفاف صالح، 

وىذا االتجاه يتناسب مع تدريب القادة في ضوء نظرية القيادة الريادية، حيث يقوم عمى 
مبدأ التعمم الذاتي وتأكيد أىمية دافعية ورغبة المتدرب في المشاركة في التدريب، وتغيير 

درستو، كما يؤكد ىذا االتجاه عمى مراعاة الفروق سموكياتو بما يجعل منو قائدا رياديا في م
الفردية بين المتدربين من خالل تحديد نقطة البداية لكل متدرب وتعدد وسائل وأساليب 

 التدريب بما يتناسب مع الفروق الفردية وقدرات المتدربين.
 Synchronous Trainingالتدريب االلكتروني المتزامن  (3

تزامن من أكثر أساليب التدريب تطورا، حيث يعد التدريب االلكتروني الم 
يتواجد المدرب والمتدربين في نفس الزمان بغض النظر عن أمان تواجد المتدربين، حيث 
يتمكن المدرب والمتدرب من االتصال عمى الرغم من البعد المكاني، فيتم تبادل المناقشات 

ريق الياتف والمحاضرة في أثناء المحاضرة، ويتم االتصال بين المدرب والمتدرب عن ط
(. ويمكن تعريف 198، 2007المسموعة أو المرئية، )صالحة عبد اهلل غسان وآخرون، )

التدريب المتزامن بأنو "األسموب الذي يعتمد عمى التعمم الجماعي المشترك في الوقت 
الحقيقي من خالل المناقشات وحل المشكالت وتوجيو النقد، )عبد الرحمن توفيق، 

(2003 ،74). 
ويتيح التدريب عن بعد المتزامن لممتدربين فرصة بناء المعارف الجديدة من خالل 
المشاركة الفعالة والحوار مع المدرب والمتدربين اآلخرين وتبادل الخبرات والمعارف بينيم، 
ويتميز عن برامج التدريب التقميدية بقدرتو عمى اشراك مجموعة من المتدربين من أي 

استخدام الموارد المتاحة عمى الشبكة العالمية وعمى الشبكات الداخمية مكان، والقدرة عمى 
 (.106، 2003الخاصة بالمنظمة، )عبد الرحمن توفيق، 

إن التدريب االلكتروني المتزامن يتسم بعدة خصائص تجعمو من االتجاىات التي يمكن 
لتدريب الفردية اتباعيا في تدريب القيادة الريادية، إذ يجمع ىذا االتجاه بين أنشطة ا
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والجماعية، وبين التعمم الذاتي والتعمم التعاوني، كما أنو يتيح الفرصة لممتدربين لمتعرف 
عمى التجارب المختمفة لكل منيم وعرض صعوبات التطبيق التي يواجيونيا في أماكن 
عمميم دون االحراج أو الخوف الذي قد ينتابيم في التدريب التقميدي. كما يعمل التدريب 

اللكتروني المتزامن عمى تنمية ممكات الذكاء من خالل استثمار وتوظيف تكنولوجيا ا
المعمومات واالتصاالت في تدريب قيادات المدارس الثانوية العامة الريادية وتقديم المعرفة 
المبنية عمى المعمومات المتنوعة والتطبيقات الفورية من خالل استخدام أساليب تدريب 

 وتثير اإلبداع. متنوعة تحفز الفكر
 Asynchronous Training)التدريب االلكتروني غير المتزامن ) (4

يعرف التدريب االلكتروني غير المتزامن بانو "األسموب الذي يعتمد عمى  
التدريب الجماعي عمى شبكة االنترنت في غير الوقت الحقيقي من خالل الميام التجريبية 

. ومن أىم المبررات التي أدت " (.74ن توفيق، والمناقشات ومشروعات الفريق )عبد الرحم
إلى األخذ بيذا االتجاه في التدريب والتنمية المستمرة لمعاممين في مختمف المنظمات 
ومختمف المستويات اإلدارية، التكاليف العالية لمتدريب التقميدي، واالعتماد المتزايد عمى 

الذي يريده واألساليب والوقت  أسموب التدريب الذاتي واختيار المتدرب لنوع التدريب
والمكان الذي يناسبو، التغير الذي طرأ عمى دور المدرب من المسيطر إلى الموجو 

ويتم التدريب غير   (.2007)صالحة عبد اهلل غسان وآخرون، ) والمرشد والميسر،
المتزامن من خالل تخزين المحتوى أو المادة التدريبية عمى وسيط تخزيني الكتروني عمى 

بكة االنترنت، ويستطيع المتدرب الوصول إلى ىذا المحتوى في أي وقت بما يتناسب مع ش
حاجة كل متدرب والوقت المناسب لو، كما يتم التواصل بين المدرب والمتدربين عن طريق 
ارسال المطبوعات، والتسجيالت المسموعة والتسجيالت المرئية والتعميم بمساعدة الحاسب، 

بالمحادثة والحوار المباشر بين المدرب والمتدرب، )صالحة عبد اهلل وىي جميعيا ال تسمح 
  (.2007غسان وآخرون، )
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والتدريب االلكتروني غير المتزامن يالئم تدريب القيادات الريادية من حيث أنو يتناسب مع 
المتدربين ذو الدافعية العالية لمتدريب والذين يسعون إلى التغيير إلى األفضل، كما أنو 

طوال الوقت وفي أي مكان وبالسرعة التي تناسب قدرات المتدربين بما يسمح بتمكين  متاح
المتدربين من استثمار ثروات المعرفة والمعمومات، وترسيخ مبدأ التغيير وتقبل التجديد في 

 أساليب العمل بشكل عام.
ومن خالل العرض السابق ألىم اتجاىات التدريب المعاصرة ، يمكن القول  

االتجاىات المعاصرة لتدريب القيادات الريادية تتمثل في التدريب القائم عمى أن أىم 
الكفايات، والتدريب باستخدام حقائب التدريب متعددة الوسائط، والتدريب االلكتروني 
المتزامن، والتدريب االلكتروني غير المتزامن، وأن ىذه االتجاىات مرتبطة بالقيادة 

المشاركة من خالل اسيام كل المعنيين بالعممية التدريبية الريادية، حيث تؤكد عمى مبدأ 
في كل المراحل التدريبية، والدافعية العالية والرغبة العالية في التغيير، ومراعاة الفروق 

 الفردية، وارتباط نجاح التدريب بالتغييرات في سموكيات واتجاىات المديرين.
 ادي:ثانيا: طبيعة االحتياجات التدريبية لمقائد الري

يعد تحديد االحتياجات التدريبية لمقائد الريادي ىو األساس في توجيو البرامج  
التدريبية، وصياغة أىدافيا لتحقيق العائد المرجو عمى صعيد تحسين األداء النوعي لمقادة 
الرياديين بما يتوافق مع الفكر اإلداري الريادي. وييدف التدريب إلى تنمية قدرات القائد 

ن طريق اكساب معمومات وخبرات جديدة، وتنمية وصقل المعمومات والخبرات وتطويرىا ع
نتاجية، وتطوير سموكيات القادة وتحريره من  الموجودة بالفعل بطرق حديثة وأكثر فعالية وا 
عادات العمل الروتينية، وبمورة اتجاىاتيم الفكرية بما يتوافق مع الفكر اإلداري المعاصر، 

(. ويشكل تحديد االحتياجات التدريبية لمقائد خطوة ميمة 2008أبو ناصر، )فتحي محمد )
في عممية التخطيط لمتدريب ألنو يسيم في ترشيد صناعة القرارات التدريبية، ويساعد 
الرؤساء والمشرفين عمى معرفة مستوى أداء العاممين وتحديد الفجوة األدائية ومعالجتيا 
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ستوى الكفاءة لمفرد ومساعدتو عمى معالجة بطريقة عممية؛ لذا فالتدريب يعمل عمى رفع م
 القصور في أدائو وتزويده بالمعرفة والميارات الالزمة لمعمل.

 المفهوم: (2
تعرف االحتياجات التدريبية بأنيا جميع التغيرات المطموب إحداثيا في الفرد  

و قادرا بواسطة التدريب والمتعمقة بمعارفو، ومياراتو واتجاىاتو، ومستوى أداؤه، والتي تجعم
وىي مجموعة التغيرات  عمى أداء ميامو الوظيفية بأعمى درجات الكفاءة والفعالية.

والتطورات المطموب إحداثيا في ميارات القادة لتجعميم قادرين عمى أداء مياميم، واتخاذ 
وتعرف اجرائيا   (.2011القباطي، )عثمان سعيد القرارات اإلدارية عمى الوجو األكمل، )

ات وميارات واتجاىات وقدرات يراد تنميتيا لدى القادة ليتم توظيفيا في إدارة بأنيا معموم
المنظمة ومواجية أي تغييرات متوقعة فنية وتنظيمية أو إدارية وتكنولوجية أو إنسانية لرفع 

 كفاءة األداء.
 األهداف: (0

 يحقق تحديد االحتياجات التدريبية أىدافا متعددة تسيم في نجاح عممية التدريب من
 (.1994أىميا:) ىيام نجيب الشريدة، )

 تحديد األفراد المطموب تدريبيم ونوع التدريب المطموب ومدة البرنامج التدريبي. .1
 تحديد األىداف المرجوة من التدريب بدقة. .2
تساىم في تحديد محتوى البرنامج التدريبي، والوسائل المستخدمة في التدريب،  .3

 واختيار المدربين.
 رامج التدريبية.تسيم في تقييم الب .4
تحديد المسافة بين المستوى الذي يكون عميو المتدرب قبل بدء التدريب، والمستوى  .5

 الذي نأمل الوصول إليو عند انتياء التدريب.
تحديد القدر المطموب تزويده لممتدربين كما وكيفا من المعمومات واالتجاىات  .6

 نية.والخبرات اليادفة إلى إحداث التطوير ورفع الكفاءة المي
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تساعد في تشخيص مشكمة ما، ويساعد في عممية التخطيط لحميا ويبين مدى  .7
 استحقاقية برامج التدريب من عدميا.

تسيم في تخفيض النفقات والتقميل من اإلىدار من خالل تحقيق أىداف التطوير  .8
بصورة شاممة، ورفع الكفاءة، والحصول عمى أعمى إنتاجية العمل التي يتم تحقيقيا 

 التدريب. عن طريق
تسيم المعمومات التي يتم الحصول عمييا في عممية التنبؤ باالحتياجات التدريبية  .9

ويتم تحديد االحتياجات التدريبية لبرامج تدريب القادة الرياديين من خالل المستقبمية. 
 عدد من المصادر، من أىميا:

 .القادة المباشرين في اإلدارة التابع ليا القائد والمسؤولون عنو 
 رؤوسي القائد.م 
 .)القادة أنفسيم )المتدربين 
 .مستشارين في مجال القيادة بشكل عام والقيادة المدرسية عمى وجو الخصوص 
 .إدارة التدريب في اإلدارة التابعة ليا القائد 
 .الرجوع إلى أسس القيادة الريادية 

 الخطوات: (3
يمكن تمخيصيا فيما  ان خطوات عممية تحديد االحتياجات التدريبية تقع في عدة مستويات

 يمي:
 تحديد مستوى األداء المطموب والنتائج المتوقعة لتحسين األداء. .1
 تحديد مجال التدريب المطموب. .2
تحديد مستوى الفئة المستيدفة من التدريب من الناحية المعرفية والميارية  .3

 واالتجاىات الموجودة لدييم.
 وضع معايير اختيار الفئة المستيدفة. .4
 س لتقويم وقياس نتائج التدريب.وضع معايير أس .5
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ومن أىم معوقات تحديد االحتياجات التدريبية لمقائد الريادي، ندرة وجود نظام 
ومصادر بيانات كافية، ونقص معرفة العاممين بكيفية إجراء التحميالت الالزمة لتحديد 
االحتياجات التدريبية، باإلضافة إلى مقاومة التغيير خوفا من كشف الضعف 

ر، وكذلك قمة وجود معاىد متخصصة إلعداد خبراء في تحديد االحتياجات والقصو 
التدريبية لمقادة لمحد من ممارستيا من قبل أشخاص غير متخصصين، وأخيرا ضعف 

  (.24-23(، 2012سين أحمد الطراونة، )تحتوفر الوقت والموارد الالزمة، )
 متطمبات التدريب القيادي الريادي:

مبات عديدة يسيم توفرىا في تحقيق أىدافو بكفاءة لمتدريب الريادي متط 
 (.2011مجدي مبارك، )وفعالية، وأىم تمك المتطمبات ما يمي: )

  البنية التحتية المناسبة: وتتضمن توفير القاعات والتجييزات واألدوات
ضافة المحتوى الريادي التدريبي والتعميمي المناسب.  والبرمجيات الالزمة، وا 

  المؤىمة والمدربة والقادرة عمى استخدام وتطبيق استراتيجيات الموارد البشرية
تدريبية متقدمة في الريادة؛ نظرا لما يتطمبو ىذا التدريب من تغيير جذري في نمط 

 التفكير لدى المتدربين.
  التعاون بين منظمات القطاعين العام والخاص والجيات الداعمة لتقديم الدعم

 ميم.والمشورة لبرنامج التدريب والتع
  االستفادة من التجارب العالمية في ىذا الخصوص، والبناء عمييا في

 الممارسة والتطبيق لمسياق التربوي العربي.
 وسوف يتم فيما يمي عرض بعض النماذج العالمية في تدريب القائد الريادي.

 ثالثا: بعض النماذج العالمية في تدريب القائد الريادي:
كبيرة في مجال الريادة والقيادة الريادية، وصاحب شيد العقدين السابقين ثورة  

ىذه الثورة والتوسع في ىذا المجال توسعا مشابيا في مجال التعميم والتدريب الريادي، 
العديد من البرامج والمناىج المخصصة لمريادة بأنواعيا المختمفة، وفي العديد من  تفظير 
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رب في التدريب الريادي وخاصة فيما الجامعات والمراكز، وسيتم فيما يمي عرض اىم التجا
يتعمق بالتدريب عمى القيادة الريادية في مجال التعميم في كل من الواليات المتحدة 
األمريكية ودول االتحاد األوروبي وجنوب أفريقيا، ولقد تم اختيار ىذه النماذج لما ليذه 

ذج العالمية تقدم في تمك النماالدول من تقدم ممحوظ في مستويات التعميم لدييا، كما أن 
 :الغالب خيارات تدريبية متنوعة في مجال القيادة الريادية

 أوال: الواليات المتحدة األمريكية: 
شيدت الواليات المتحدة االمريكية زيادة كبيرة في عدد الكميات والجامعات  

بع التي تقدم برامج خاصة بالريادة بجميع مجاالتيا، فبعد أن كان عددىا ال يتعدى أصا
 ، )مركز وجامعة 1600أكثر من  2005، تجاوزت العام 1970اليد في عام 

(Kuratko, D.F.(2005،  وبالتأكيد فإن العدد تضاعف عدة مرات حتى يومنا ىذا. ومن
 أىم البرامج الخاصة بالقيادة الريادية التي تم االطالع عمييا ما يمي:

 The Entrepreneurialبرنامج جامعة بنسمفانيا لمتدريب الريادي  .2
Leadership Course (ENGR 310) at The Pennsylvania 

State University (Penn State): 
وىو أحد البرامج األربعة الرئيسة في الجامعة، وقد تم تطويره بعد مراجعة شاممة لمبرامج 
ة المشابية في مجال التدريب والتعميم الريادي، وذلك بيدف تطوير ميارات القيادة الريادي

 ، وجرى تطويره عدة مرات.2002لممشاركين، وقم تم إطالق البرنامج في العام 
ويعتمد التدريب في ىذا البرنامج عمى األساليب التالية: 

(http://bullitins.psu.edu.undergrad/courses/E/engr/310) 
 المشاريع. أسموب -
 استراتيجيات حل المشكالت. -
 استراتيجيات التعمم بالعمل. -
 التعمم التعاوني. -

http://bullitins.psu.edu.undergrad/courses/E/engr/310
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ويؤدي أعضاء ىيئة التدريس في ىذا البرنامج دور المرشدين لممتدربين في البرنامج، 
دارة األعمال والتعميم وغيرىا. كما يتم تقسيم  والذين ينتمون لتخصصات مختمفة كاليندسة وا 

جموعات وفرق عمل، وتوضع أىداف وتوقعات واضحة لممتدربين الذين المتدربين إلى م
يتولون مسؤولية تعمميم الذاتي، ويأتي ىدف تطوير ميارات االتصال والتواصل الكتابية 
والمفظية كأحد أىم ىذه األىداف وأبرزىا، حيث إنو يعتبر من أىم ميارات القائد الريادي 

قناع.أن يكون قادرا عمى الكتبة والتحدث بطال  قة ووضوح، وا 
ويعتمد البرنامج عمى تقديم تغذية راجعة بناءة ومستمرة لممتدرب منذ اليوم األول لتنمية 

 إنجاز، وصحيفة أفكار، وتحميال أسبوعيا لمتعمم.مياراتو، كما يتطمب اجتياز البرنامج تقديم ممف 
من البرنامج عمى تطوير الميارات القيادية، والتي تتضمن فيم ويركز النصف األول 

نظريات القيادة، وأساليبيا، وقيادة المنظمات والمجموعات، ودور القيم واألخالقيات في 
 القيادة، إضافة لدورة حياة المنظمات.

بينما يركز النصف الثاني من البرنامج عمى الريادة، والتي تتضمن التخطيط االستراتيجي، 
والتحميل المالي، وحساب التكاليف، واألبحاث التسويقية، وآلية رسم وتقديم المقترحات 

 وخطط المبادرات.
برنامج الدكتوراه الخاص بالقيادة الريادية في كمية التربية بجامعة جونز  .2

 هوبكنز
Johns Hopkins School of Education Entrepreneurial 

Leadership PhD Program  
http://education.jhu.edu/Academics/doctoral/EdD/entrepreneurial.html 

تقدم جامعة ىوبكنز في كمية التربية برنامجا خاصا بالقيادة الريادية في التعميم، كأحد 
امج موجو لمقيادات التربوية، يجمع بين مسارين القيادة مسارات الدكتوراه فييا، وىو برن

(. ويوفر المسارين الفرصة لقيادات URB( والقيادة المدنية )ELEالريادية في التعميم )
 المدارس والمنظمات التعميمية العامة والخاصة عمى حد سواء لتنمية وتطوير قدراتيا.

http://education.jhu.edu/Academics/doctoral/EdD/entrepreneurial.html
http://education.jhu.edu/Academics/doctoral/EdD/entrepreneurial.html
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بتمويل من مجموعة مانحين في  1990تم انشاء مركز القيادة لخدمة المجتمع في عام 
. بيدف المساعدة في خدمة وتنمية المجتمع، بالتركيز Rutgers Universityجامعة 

 عمى مجالي التعميم والقيادة. 
( إلى تنمية المعارف والميارات ELEوييدف مسار القيادة الريادية في التعميم )

يجاد موارد واالتجاىات لمقيادة التربوية، مما ينعكس عمى نمو المنظ مات التعميمية وا 
متنوعة ليا. ومن خالل توسيع رؤية القيادات التربوية ستتمكن القيادات من دعم وتعزيز 

 وفي الشركات التعميمية والمجتمع ككل. االبداع في االستراتيجيات والقيم والثقافة داخل المدارس 
بيات القيادة، كما أن كال المسارين يتيحان لمممتحقين بيما معرفة واسعة بأد 

وكيفية تحديد المشكالت المتعمقة بممارسة القيادة وآليات التعامل معيا، ووضع خطط 
العمل، وذلك باستخدام استراتيجيات تدريب تضم تقديم العروض، والقراءات المتنوعة، 

 .وكيفية ادارتيا، والرؤى والتحديات المستقبميةوحمقات النقاش حول البيئات التعميمية الحالية، 
 Rice University Educationبرنامج جامعة رايس لمريادة التعميمية  .2

Entrepreneurship Program (REEP):,( Hess & 
Lautzenheiser, (2012).  

 Jess H. Jonesيقام برنامج جامعة رايس لمريادة التعميمية في كمية إدارة األعمال )
Graduate School of Business وريادية شاممة تمكن القيادات (، ويقدم خبرة إدارية

التعميمية من تطوير التعميم المقدم لمطالب بيدف تحسين مخرجاتيم. تم إطالق البرنامج 
( قائدا، معظميم من القيادات المدرسية الحالية 338، ونجح في تدريب )2008عام 

 ىيوستن.( منطقة تعميمة في والية 16في )من الطالب  175000والواعدة، يخدمون ما يزيد عن 
 وتقدم الجامعة برامج لمريادة التعميمية )لمموظفين بدوام كامل من التربويين( تشمل: 

 برنامج الريادة التعميمية لمديري إدارات التعميم. -
 لقيادات المدارس )مدتو سنتين( MBAإدارة األعمال  -
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برنامج الزمالة في الريادة التعميمة وريادة األعمال لقيادات المدارس  -
 نة واحدة(.)مدتو س

 لقيادات المدارس )مدتو أسبوعين(.المركز الصيفي لبرنامج الريادة التعميمية  -
  برنامج إدارة األعمال لمديري المدارس الحاليين )مدتو ستة أشير(. -

وتقوم فمسفة البرنامج التدريبي عمى ما بينو الباحثون من أن النماذج اإلدارية  
اسبة لممنظمات التعميمية، كما أن القيادة المدرسية والقيادية لمشركات الخالصة ىي غير من

في وضعيا الحالي ىي غير فعالة بالقدر الكافي، والبد من تطويرىا، لذلك فالبد من وضع 
 نموذج جديد يجمع بينيا، ويتم تكييفو ليكون مناسبا لمقيادات التعميمية.

رايس أنو عمى ومن أىم مميزات برنامج القيادة الريادية التعميمية في جامعة  
العكس مما تقوم بو معظم الجامعات والكميات من تقديم برنامج تدريبي مقتبس من البرامج 
المقدمة فعميا في الجامعة، فإن برنامج القيادة الريادية في جامعة رايس تم بناؤه من الصفر 

 ليتناسب مع األىداف الموضوعة لو.
لمدارس ال تختمف كثيرا عن إدارة األعمال، ويقوم البرنامج عمى قناعة تتمثل في أن إدارة ا

وبما أن الشريحة المستيدفة من البرنامج ىي مديرو التعميم في المناطق ومديرو مدارس 
فإن البرنامج يحاول تأىيل وتدريب األفراد  (District and Charter Leadersالميثاق )

عمى حد سواء. كما أن  لمقيام بالدور القيادي عمى مستوى المدرسة والمنطقة التعميمية
البرنامج يعتبر فرصة لتأىيل المعممين الذين يتوقع أن يمارسوا أدوارا قيادية في المستقبل 

 كمديري مدارس.
لذا فإن من ضمن التحديات التي واجييا البرنامج إضافة لمتحديات المالية والموجستية كان 

دات الواعدة التي يمكن تحدي تصميم برنامج يخدم مديري المدارس الحاليين، والقيا
 نظرا الختالف االحتياجات التدريبية لمفئتين. االستعانة بيا، لمقيام بدور مديري المدارس مستقبال؛ 
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 ( لمتدريب عمى القيادة الرياديةBabson Collegeبرنامج كمية بابسون ) .3
ي عدلت كمية بابسون رسالتيا واستراتيجييا، لتصبح من أول الكميات ف 2009في عام 

مجال ريادة األعمال والتفكير الريادي عمى مستوى العالم؛ ولذا أطمقت الكمية برنامجا لرفع 
خبرة منسوبييا من القياديات وأعضاء ىيئة التدريس في القيادة الريادية؛ وذلك استجابة 
لممطالبات المتزايدة إلصالح التعميم اإلداري وبرامج إعداد القيادات، والقتناع الكمية بحاجة 
العالم إلى قياديين رياديين يمكنيم بناء وتطوير وتغيير كل أنواع المنظمات بما فييا 
المنظمات التربوية، وقرر فريق العمل بالكمية ضرورة اعتماد تدريس القيادة الريادية كمقرر 

 أساسي في كافة برامج الكمية الجامعية وفوق الجامعية.
ية تتناسب مع ىذه الرسالة، وتتبنى أساليب تعميم وقامت الكمية بإعداد مناىج لمقيادة الرياد

 غير تقميدية تعتمد عمى مداخل متعددة وحديثة منيا:
  مدخلGiving Voice to Values Pedagogical Approach)  وىو )

مدخل بيداجوجي )تربوي( ُيمكن المتدربين من تعمم اآلليات الجديدة التي 
ي تواجو القائد الريادي، وكيفية تمكنيم كقادة من التعامل مع الخيارات الت

شعوره بالتمكين والقدرة عمى االستفادة كم الفرص االجتماعية واالقتصادية 
بطرق إبداعية مستدامة. وتساعدىم ىذه المنيجية عمى فيم ذواتيم والسياقات 
التي يعممون فييا، وتسيم في تشكيل الفرص التي تضيف قيمة لمنظماتيم، 

 ممو.وعمالئيم، والمجتمع بأك
 ( مدخل دراسة الحالةCase-Based Approach حيث يتم تقديم أنشطة )

ودراسات حالة لمنظمات متنوعة )ربحية وغير ربحية، حكومية وغير 
حكومية(، وذلك لمتدريب عمى القيادة الريادية. حيث يتم طرح سيناريوىات 
متنوعة تعرض ظروف بيئية واجتماعية واقتصادية متنوعة. ويطمب من 

ربين والطالب اتخاذ قرارات لحل ىذه القضايا بعد أن يقوموا بدراسة المتد
وتحميل وافية لمحالة الدراسية، وخالل ىذه العممية يتعرض المتدربون لمعديد 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 

444 

من اساسيات القيادة الريادية، وتيدف الحاالت الدراسية ليس فقط لزيادة وعي 
قف في ضوئيا، ولكن تزيد المتدربين بالقيادة الريادية وقدرتيم عمى تحميل الموا

عمى ذلك بأن تدربيم عمى وسائل وآليات التطبيق الفعمي، واستخدام ميارات 
 القيادة الريادية لتطوير المنظمات التي يعممون بيا.

ووفقا لكمية بابسون فإن القيادة الريادية تنبع من ريادة االعمال، ولكنيا تختمف عنيا. 
 ثالثة أسس ومبادئ يمثميا الشكل التالي: –بحسب بابسون  –ولمقيادة الريادية 

( مبادئ القيادة الريادية في كمية بابسون 1الشكل رقم )
https://www.babson.edu/academics/executive-education/babson-
insight/entrepreneurship/entrepreneurial-thought-action-methodology-developing-
entrepreneurial-leaders/ 

Accessed on Feb. 19th, 2020  
 
 
  
 
  

 :ة لمقيادة الريادية حسب كمية بابسونان المبادئ األساسي( 1يتضح من الشكل رقم )
 الميارات العقمية: اإلبداع والتنبؤ. -
 الوعي بالذات والوعي االجتماعي. -
  (McKone, et al, (2011) المسؤولية واالستدامة. -

( في (School Leaders Academyبرامج أكاديمية قيادات المدارس  .4
 (Community Leadership Centerمركز القيادة لخدمة المجتمع )

بتمويل من مجموعة مانحين في  1990تم انشاء مركز القيادة لخدمة المجتمع في عام 
(. بيدف المساعدة في خدمة وتنمية المجتمع، (Rutgers Universityجامعة روتجرز 

https://www.babson.edu/academics/executive-education/babson-insight/entrepreneurship/entrepreneurial-thought-action-methodology-developing-entrepreneurial-leaders/
https://www.babson.edu/academics/executive-education/babson-insight/entrepreneurship/entrepreneurial-thought-action-methodology-developing-entrepreneurial-leaders/
https://www.babson.edu/academics/executive-education/babson-insight/entrepreneurship/entrepreneurial-thought-action-methodology-developing-entrepreneurial-leaders/
https://www.babson.edu/academics/executive-education/babson-insight/entrepreneurship/entrepreneurial-thought-action-methodology-developing-entrepreneurial-leaders/
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بالتركيز عمى مجالي التعميم والقيادة. وقد تم تأسيس ىذا المركز لتوفير الفرص لقيادات 
وكالء في والية نيوجيرسي، لالنضمام لبرامج تطوير مينية، المدارس من مديرين و 

 التحديات التي تواجييم في إدارة المدارس.تستيدف تطوير مياراتيم كقادة ومساعدتيم لتجاوز 
 المدارس برنامجا مدتو عامين، مقسم لخمسة محاور، ىي:تقدم االكاديمية لقيادات  2009ومنذ عام 
 القيادة / الميارات التنفيذية. .أ 
 الفاعمية الذاتية/ إستراتيجيات بناء فرق العمل. .ب 
 الفاعمية المؤسسية/ القيادة الريادية. .ج 
 استراتيجيات المدرسة الفاعمة. .د 
 استراتيجيات النمو الذاتي والميني. .ه 

ويقوم التدريب عمى البرنامج فريق من الخبراء في مجال القيادة المدرسية، معتمدين عمى 
 استراتيجيات متنوعة منيا:

 حاضرات التدريبية.الم -
 التعمم القائم عمى المشاريع. -
 ( وتقديم التغذية الراجعة.Coachingالتدريب الفردي ) -

وفي نفس السياق يقدم المركز لقادة المدارس ومسؤولي التعميم برنامج ماجستير اإلدارة 
( وبرنامج إعداد المدير التنفيذي. ويقدم البرنامج دعما كبيرا لقيادات MBAالعامة )

مدارس الحالية، ويؤىل القيادات الواعدة لممستقبل، وقد ثبت تأثير ما يقدمو من برامج ال
 عن طريق رفع جودة أداء القيادات المدرسية. عمى مخرجات التعميم في المنطقة التي يخدميا 

(https://clc.camden.rutgers.edu/Programs/School_Academy.html) 
 Aspen Instituteمعهد أسبن )برنامج التعميم وخدمة المجتمع ب .5

Education and Society Program) 
ييدف البرنامج إلى تطوير التعميم العام عن طريق توجيو سياسات وممارسات القيادات 
لياميا والتأثير فييا، وتحقيق العدالة التعميمية لمطالب، ويدعم البرنامج القيادات  التعميمية وا 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير 
 0202الجزء األول 

444 

قيادات المدارس إلى قيادات المناطق التعميمية التعميمة في جميع المستويات من 
 ومساعدييم.

(https://clc.camden.rutgers.edu/Programs/School_Academy.html) 
ويقدم المركز برنامجا خاصا بالقيادة الريادية لقيادات المدارس في التعميم العام 

("Aspen-New School Entrepreneurial Leaders for Public Education 
Fellowship" حيث يتم تقسيميم لمجموعات عمل ويتم تدريبيم عمى ميارات القيادة )

الريادية والتركيز عمى اإلبداع والخروج عن التقميد والمألوف، وتنويع المصادر واألدوات 
الالزمة لتطوير المدرسة. كما تتنوع أدوات التدريب بين المحاضرات والتدريب القائم عمى 

 Charterكز البرنامج في بدايتو عمى تدريب قيادات مدارس الميثاق )العمل وغيره. ور 
Schools ودعميا لتمثل النموذج الجديد من المدارس األمريكية. كما يعمل البرنامج )

 وتطبيقيم ليذا النموذج من القيادة.عمى بناء شبكات مينية لقيادات المدارس تسيم في تطويرىم 
 ثانيا: االتحاد األوروبي:

 Edison: Strategies)ج أديسون: استراتيجية وتدريب لتشجيع الريادة برنام
and Training to encourage Entrepreneurship): 

European Commission, (2013)) 
حتى  2013ىو برنامج لتطوير التعميم الريادي في دول االتحاد األوروبي انطمق في عام 

عم المعممين والقيادات التربوية في عدة . ييدف البرنامج لتطوير وتدريب ود2015عام 
دول من أىميا: )أيرلندا، اسبانيا، ىولندا، إيطاليا، المممكة المتحدة، والمجر(، وذلك عن 

 طريق اكسابيم الميارات واالتجاىات الالزمة لمتعميم الريادي.
 وتتمثل المبادئ الرئيسة لمبرنامج في التالي:

 تطوير العقمية الريادية. -
 يارات.تعزيز الم -
 منيجية متعددة الثقافات. -
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 استيداف التربويين والطالب. -
ومن أىم أىداف البرنامج تطوير ريادة األعمال بتقديم برنامج متكامل 

 يركز عمى التالي:
 تحويل المعممين إلى معممين رياديين، ومن ثم قيادات ريادية. -
 اكساب الطالب اتجاىات ريادية. -
 بناء شبكات تعمم دولية. -

 البرنامج عمى أربعة أبعاد، وىي:ويعتمد  
 .التعرف عمى الكفايات الريادية وتحديدىا 
  :تعزيز الكفايات األساسية لمريادية وىي 

 اتخاذ القرارات. -
 الميل لممخاطرة. -
 الواقعية. -
 اإلبداع. -

 .بناء منيجية عالمية متعددة الثقافات لدمج الفكر الريادي في التعميم 
 مستقبل.التقويم والتخطيط لمتطوير في ال 

كما يركز البرنامج عمى برامج التدريب التي تساعد عمى دمج ميارات القيادة الريادية في 
 القيادة التعميمية.

 ثالثا: جنوب افريقيا:
 (:Entrepreneurial Leadership Centerمركز القيادة الريادية ) (2

عام  ( فيAfrican Leadership Academyتم انشاء أكاديمية القيادة األفريقية )
بيدف إعداد جيل جديد من القيادات في افريقيا تعمل من أجل النمو والسالم. وفي  2008
( Master Card Foundationوبشراكة مع شركة ماستر كارد الخيرية ) 2010عام 
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أنشأت األكاديمية مركزا متخصصا في القيادة الريادية، وذلك لتدريب القيادات الريادية 
 المفكرين والمختصين والخبراء في مجال القيادة الريادية.والعمل كبيت خبرة يجمع 

يعمل المركز بشكل رئيس عمى تقديم برنامج يمتد لثالث سنوات بمنيج عالمي في القيادة 
الريادية، ومصمم خصيصا لمقرن الحادي والعشرين، متمركز حول الطالب، يتضمن الكثير 

 ستشارات لقيادات المدارس والمعممين.من التدريب والتجريب، كما يقدم برامج تدريبية وا
وييدف العمل في المركز إلى تطوير جيل جديد من المدارس الريادية عن طريق تدريب 
قيادات المدارس والمعممين، وتزويدىم بما يمزم من تدريب، وأدوات، وورش عمل، 

قيادة واستشارات ونصائح، إضافة إلى مناىج متقدمة في الريادة، وذلك بيدف تمكينيم من 
 تحول الشباب ودخوليم لعالم الريادة.

يعمل المركز من مبدأ أن المدارس بشكميا التقميدي لم تعد مناسبة لمقرن الحادي 
والعشرين، وأنو عمى المدارس أن تتحول لالتجاه الريادي في كل ممارساتيا من قيادة 

صفات وميارات المدرسة إلى التدريس والمناىج لصناعة جيل مبتكر، مبدع، وريادي بموا
قيادية تؤىميم لمتكيف مع العالم المتغير، ويمكن تحقيق ذلك بتدريب القيادات ليكونوا 

 وكالء لمتغيير اإليجابي في التعميم.
 ويتضمن المنيج التدريبي لبرنامج القيادة الريادية الذي بقدمو المركز ما يمي:

يب، أدوات المدرب والمعمم، وتشمل خطط الدروس، وارشادات التدر  -
 والعروض التقديمية والمادة العممية.

 البرامج االلكترونية الداعمة لمتابعة تقدم المتدربين والطالب. -
 صحيفة متابعة وتقدم المتدربين في ميارات القيادة الريادية. -
مجموعة من الحاالت الدراسية المرتبطة بالبيئة التعميمية في المدارس،  -

 وذلك الستخداميا في التدريب.
يتعمق بالخدمات االستشارية يقدم المركز المشورة والدعم لمميتمين بإنشاء منظمات وفيما 

تعميمية جديدة، أو تطوير منظمات تعميمية قائمة، وذلك عن طريق التعاون مع قيادات 
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ىذه المدارس، أو عمداء الكميات والمعممين، لتشكيل ثقافة المنظمات والمدارس لتصبح 
ارس عمى وجو الخصوص يقوم المركز بتدريب قيادات المدارس ريادية، وفيما يتعمق بالمد

وطاقميا اإلداري والتعميمي وزيارة المدارس لتقديم الدعم. 
http://cel.africanleadershipacademy.org/advisory 

http://cel.africanleadershipacademy.org 
 Leadershipبرنامج التطوير القيادي لمديري المدارس في جامعة بريتوريا  

Development Program University of Pretoria 
؛ بيدف تزويد 2013أطمقت جامعة بريتوريا برنامج التطوير القيادي لمديري المدارس عام 

ري المدارس باألدوات والتقنيات الالزمة لتطوير مياراتيم القيادية وتحويميم لقياديات مدي
 ريادية وتكنولوجية متميزة.

( من مديري المدارس عام 14في المرحمة األولى تم تدريب مجموعة مكونة من )
 (.2015( مديرا في عام )12(، و)2014(مديرين في العام التالي )10(، تالىا )2013)

مويل البرنامج من مؤسسات القطاع الخاص بطريقة واحد لواحد، حيث تقوم كل تم ت
مؤسسة بدعم مدرسة وتحمل نفقات تدريب مدير المدرسة، ومساعدتو عمى قيادة التغيير 

 في المدرسة والمجتمع المحمي بشكل عام.
دة وينطمق البرنامج من مبدأ أن مديري المدارس ىم أبطال التغيير الذين يقومون بقيا

مدارسيم لتحقيق أىدافيا االستراتيجية؛ ولذلك فيم بحاجة لميارات ورؤى ريادية وتجارية 
ليستطيعوا تكييف مدارسيم مع المناخ التعميمي المتغير؛ لذا فإنو يعتمد تصميما إبداعيا ال 
يكتفي فقط بغرس توجيات إدارة األعمال في قيادات المدارس لتحويميم لقيادات ريادية في 

 تطمب ذلك، بل يزيد عميو بغرس التوجو نحو إدارة التغيير والقيادة التكنولوجية.بيئة ت
ويمر البرنامج بثالثة مراحل رئيسة، تيدف الستكشاف احتماالت وفرص نمو مديري       

 ويوضح الشكل التالي ىذه المراحل:المدارس، ليتحولوا في نياية البرنامج لقيادات ريادية فاعمة. 
 
 

http://cel.africanleadershipacademy.org/advisory
http://cel.africanleadershipacademy.org/advisory
http://cel.africanleadershipacademy.org/
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 مراحل التدريب الريادي في جامعة بريتوريا (2شكل رقم )
  

 
 
 
 
 

 
 

 وحدات تدريبية وىي:  3تتضمن المرحمة االولي حسب البرنامج التدريبي 
 الميارات التنفيذية لتسييل العمم والتعمم -
 التوجو نحو التقنية والريادة -
 ميارات صناعة القرار -

 وحدات تدريبية وىي: 7وتتضمن المرحمة الثانية 
 ج ىيرمان الرباعي لمتفكيرنموذ -
 الذكاء العاطفي وفيم الذات واآلخرين -
 التفضيالت وأثرىا عمى التعميم والتعمم -
 االبتكار –استغالل الفرص  -االبداع -ميارات الريادة  -
 ميارات حل المشكالت في ميدان العمل -
 ميارات التحفيز -
 استخدام التقنية في تعزيز التعميم -

 ة تطوير الميارات القيادية لدى مديري المدارس.وتتضمن المرحمة الثالثة وحد
 ويوضح الشكل التالي مكونات البرنامج التدريبي من الوحدات التدريبية:

1 

 المهاساث التنفيزيت لتسهيل التعليم والتعلم

2 

 القذسة على االختياس بين البذائل ومهاساث اتخار القشاس

3 

 مهاساث القيادة التكنىلىجيت والشياديت
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  ( مكونات برنامج تطوير الميارات القيادية في جامعة بريتوريا3الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(http://www.enterprises.up.ac.za/wp-content/uploads/2016/07/LDP-for-)School-

principals_WEB-VERSION_V1.1_01072016.pdf) 

الت لتزويد مديري المدارس بميارات ويستخدم البرنامج تقنيات التعمم بالعمل وحل المشك
اتخاذ القرار لمساعدتيم في تطوير وعييم، واستخدام ميارات التفكير لدييم في حل 

المهاساث 

التنفيزيت لتسهيل 

 العلم والتعلم

التىجه نحى 

 التقنيت والشيادة

مهاساث صناعت 

 القشاس

استخدام التقنية 
في تعزيز 
 التعميم

-ميارات الريادة 
استغالل  -االبداع 
 االبتكار –الفرص 

ميارات 
 التحفيز
 

ميارات حل 
المشكالت في 
 ميدان العمل

التفضيالت وأثرىا 
 عمى التعميم والتعمم

الذكاء العاطفي 
الذات  وفيم

 واآلخرين

نموذج ىيرمان 
 الرباعي لمتفكير

 

LDP 
برنامج تطوير 
 الميارات القيادية
 لمديري المدارس

 

http://www.enterprises.up.ac.za/wp-content/uploads/2016/07/LDP-for-)School-principals_WEB-VERSION_V1.1_01072016.pdf
http://www.enterprises.up.ac.za/wp-content/uploads/2016/07/LDP-for-)School-principals_WEB-VERSION_V1.1_01072016.pdf
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المشكالت، ومواجية التحديات. كما يستخدم الجمسات التعميمية المباشرة، ولقاءات 
دات في الخبراء، وتكوين وتفعيل مجتمعات تعمم مينية لقيادات المدارس. ويتم دعم القيا

 وضع خطط لنقل المعارف والميارات التي تعمموىا في البرنامج لمدارسيم.
 التعميق عمى النماذج العالمية في التدريب القيادي الريادي لقيادات المدارس:

 بتفحص النماذج العالمية في التدريب القيادي الريادي نستنتج بعض النقاط التالية:
ة في القيادة الريادية في المجال التربوي، وذلك أىمية تقديم برامج تدريبية متخصص -

بتحقيق توليفة ناجحة تجمع بين أساسيات الريادة التي ىي من صميم إدارة األعمال، 
 وأساسيات القيادة التربوية.

تقوم البرامج عمى قناعة تتمثل في أن إدارة المدارس ال تختمف كثيرا عن إدارة األعمال،  -
 الصالحيات الممنوحة لقادة المدارس.وذج آلخر، بحسب مساحة وان كان ذلك يختمف من نم

يتم تمويل معظم البرامج التدريبية في القيادة الريادية من قبل مانحين من منظمات  -
المجتمع المدني المختمفة منيا الحكومية ومنيا الخاصة، ما يؤكد إيمان ىذه الجيات 

عم وتطوير عمميتي التعميم والتعمم. بأىمية الدور الذي تقوم بو قيادات المدارس في د
وىناك خيارات متنوعة لمتمويل منيا تمويل البرنامج كامال، أو تمويل المتدربين واحدا 

 لواحد، أي تتحمل الجية المانحة تكاليف تدريب أحد مديري المدارس.
، تقدم النماذج العالمية في الغالب خيارات تدريبية متنوعة في مجال القيادة الريادية -

 بفترات تتراوح من أسابيع إلى أشير أو سنوات، وبعضيا يتطمب تفرغا كامال أو جزئيا.
كساب  - يتم تدريب القيادات عمى القيادة الريادية عن طريق نقل المعرفة والخبرة، وا 

ميرات القيادة الريادية الشخصية والفنية، وتعريفيم باألمور المالية والتقنية واإلدارية 
 يرىا مما يمزم لتحويميم لقادة رياديين فاعمين.والقانونية، وغ

اعتماد الكثير من البرامج التدريبية المقدمة عمى أساليب تدريبية معينة، من أىميا  -
واستراتيجيات حل  –وأسموب دراسة الحالة  –والتعمم بالعمل  –أسموب المشاريع 

 المشكالت، والتعمم التعاوني.
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يات تقديم برامج تدريب القيادات التربوية عمى القيادة غالبا ما تتولى الجامعات والكم -
 الريادية، ويتولى أعضاء ىيئة التدريس التدريب فييا.

تستيدف البرامج في الغالب القيادات المدرسية الحالية، والقيادات الواعدة من معممين  -
 لمناطق التعميمية.القيادات األعمى، كقيادات امتميزين ووكالء مدارس، بينما تستيدف برامج أخرى 

تقدم الجيات التدريبية في أغمب النماذج العالمية خدمات االستشارة والدعم لمقيادات بعد  -
انقضاء فترة التدريب، كما أن بعضيا يزودىم ببرامج ومواد تدريبية متكاممة لنشر ثقافة 

 القيادة الريادية في مدارسيم وشبكاتيم المينية.
يادي في المجال التربوي بعض التحديات، من أىميا التحديات ويواجو التدريب القيادي الر 

المالية والموجستية، وتحدي تصميم برامج تخدم مديري المدارس الحاليين، والقيادات 
الواعدة التي يمكن االستعانة بيا لمقيام بدور مديري المدارس مستقبال في نفس الوقت؛ 

 نظرا الختالف االحتياجات التدريبية لكل منيما.
في رابعا: قائمة مقترحة لالحتياجات التدريبية لمدير المدرسة الثانوية كقائد ريادي: 

ضوء ما تم عرضو من تحميل لمنماذج العالمية في تدريب القيادات الريادية واإلطار 
النظري لمدراسة تم التوصل الى قائمة مقترحة لالحتياجات التدريبية لمدير المدرسة الثانوية 

  ويتم عرضيا كما يمي: كقائد ريادي..
  ضرورة االىتمام بإقرار البرامج التدريبية التي تنمي الخصائص الريادية لدى القادة

 التربويين وفق احتياجاتيم التدريبية.
  أىمية استخدام أساليب متنوعة لمتعرف عمى االحتياجات التدريبية لمديري

 المدارس مثل:
 تحميل الوصف الوظيفي لمقائد. .أ 
 ء.معدالت األدا .ب 
 تقارير الكفاءة ورأي الرؤساء. .ج 
 .مراعاة التكاممية في الدورات التدريبية التي تقدم لمقائد الريادي 
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  ضرورة مشاركة جميع األطراف ذات العالقة في تحديد االحتياجات التدريبية
 لمقادة )المالحظة، المقابمة، االستبانة، الزيارات الميدانية(.

 رات الميدانية من القائمين عمى التدريب متابعة أثر التدريب من خالل الزيا
 والزيارات المتبادلة بين المدارس لتبادل الخبرات.واعتبارىا جزء من البرنامج التدريبي، 

 .توفير حوافز مادية ومعنوية لمقائد الريادي بعد حصولو عمى الدورات التدريبية 
  واضحة فتح آفاق أكبر لمشراكة بين المدارس والقطاع الخاص، بوضع أنظمة

وعممية وتسييل إجراءات الوصول لمرعاة والداعمين، وتعريف قادة المدارس بيا، 
 ونشر ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية بين رجال األعمال.

  تدريب القيادات الريادية عمى كيفية رفع كفاءة المدارس عن طريق تحديد
ممكن من جية،  واستثمار الموارد المالية والبشرية في المدرسة ألقصى حد

وتأسيس عالقات مع القطاع الخاص يمكن من خالليا االستفادة من فرص الدعم 
 المالي والتقني من أصحاب األعمال؛ لتطوير العمل التعميمي من جية أخرى.

  توفير البيئة الممكنة التي تدعم تطبيق القيادة الريادية في المدارس، وتدعم اإلبداع
يب، وتوفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لمقيام والمبادرة والمخاطرة والتجر 

 باألنشطة الريادية.
  بناء نواة لشبكات تعمم ميني محمية وعالمية تسيم في نشر ثقافة القيادة الريادية

الفاعمة بين قادة المدارس، وتبادل الخبرات والزيارات، واالطالع عمى التجارب 
 الناجحة محميا وعالميا.

 م وتطوير األعمال الريادية لقيادات المدارس.توفير خدمات دع 
  تشجيع القادة عمى فتح قنوات اتصال فعالة مع المستفيدين، وزيادة االستفادة من

 التغذية الراجعة في تطوير آليات العمل.
  توسعة صالحيات مدير المدرسة بحيث ال يكون مقيدا بالقوانين اإلدارية الروتينية

 التي تعيق العمل.
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 كنولوجيا الحديثة لالرتقاء بأداء مديري المدارس في ضوء مجاالت توظيف الت
 التنمية البشرية.

  تنظيم برامج تدريبية تيدف إلى مواكبة التطور في المجال اإلداري والفني والتقني
 لمديري المدارس مثل القيادة الريادية، وفق االحتياجات التدريبية الفعمية ليم.

 تياجات التدريبية لمديري المدارس.انشاء مركز معمومات يمبي االح 
 .ضرورة اىتمام وزارة التربية والتعميم بالموارد البشرية ووضعيا عمى سمم أولوياتيا 
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