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 المستخلص:

تمهين اإلدارة المدرسية في نيوزيلندا وإمكانيةة التعرف على  هدفت الدراسة الحالية إلى      

اإلفةةادة منةةل نةةةلمنة ع مةةاخ م واسةةتسدمت الدراسةةة المةةنها الومةةتيم لمةةا اسةةتسدمت تحليةة  

نيوزيلنةدا نتمهةين  الوثائق في جمع البيانات والمعلوماتم وتوملت نتائا الدراسة إلى اهتمام

التمهةةين وهةةين نةةانوخ التعلةةيا م والواجبةةات الو يتيةةةم اإلدارة المدرسةةية فةةي لافةةة م ةةا ت 

والمعةةةايير المهنيةةةةم ونةةةراما اإلعةةةدادم ونةةةراما التةةةدري، والتنميةةةة المهنيةةةةم وت ةةةويا ا دا  

 الو يتي م والميثاق ا خالنيم والروانط المهنية. أما في سلمنة ع ماخ فيوجد اهتمةام نتمهةين

اجبةات الو يتيةةم والمعةايير المهنيةةم ونةراما اإلدارة المدرسية في خمةة م ةا ت هةين الو

الةو يتيم ولكةن يحتةال التمهةين  والتنميةة المهنيةة م وت ةويا ا دا  اإلعدادم ونراما التةدري،

 نانوخ التعليام والميثاق ا خالني م والروانط المهنية.   إلى ثالثة م ا ت هين

 .سلمنة ع ماخ -يلندا نيوز  -اإلدارة المدرسية   -التمهينالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The study aimed to identify the Professionalization of school 

Management in New Zealand and The possibility of benefiting from 

it in the Sultanate of Oman. The study used the descriptive method. 

The analysis of documents was used in collecting data and 
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information. The Results of the study found New Zealand's interest 

in Professionalization of school Management in all areas of 

Professionalization: education law, job duties, professional 

standards, preparation programs, training and professional 

development programs, job performance evaluation, ethical code, 

and professional associations. In the Sultanate of Oman, there is 

interest in Professionalization in five areas: job duties, professional 

standards, preparation programs, training and professional 

development programs, and evaluation of job performance. 

However, Professionalization requires three areas: education law, 

ethical code, and professional associations.   

Key Words: Professionalization -School Management - Sultanate of 

Oman. 

المقدمة:
 

 

ي مث  مدير المدرسة عنصراً رئيةاً في تشكي  المنظومة التعليمية المدرسيةم حيث 

ي وم نعديد من الواجبات الو يتيةم فهو مةئول عن دعا عملية تعليا وتعلا الملبة م 

ومةئول عن إدارة هيئة العاملين نالمدرسةم وعن إدارة الموارد المادية المدرسية من مباني 

ت هيزاتم وناإلضافة إلى ذلك فهو مةئول عن دعا وتنمية الشرالة نين المدرسة وأوليا  و

 ا مور والم تمع المحلي نك  مؤسةاتل وهيئاتل.

و  يمكن لمدير المدرسة أخ ي وم نهذه المهام والمةئوليات إ َّ إذا لاخ لديل 

 ق إ َّ نتمهين اإلدارة المعارف والمهارات وا ت اهات التي تمكنل من ذلكم وهذا   يتح

حددةم ومعايير ومؤشرات  المدرسية من خالل نانوخ ينظا المهنة م وواجبات و يتية م 

لل ودة م  ونراما إعداد وتأهي  متميزةم ونراما تنمية مهنية مةتمرة م وت ويا أدا  و يتي 

ةلولياتم للحكا على جودة ا دا م  وميثاق أخالني يتضمن نيا ومث  ٌعليا للممارسات وال

وروانط مهنية ت دم الدعا لل.
    

(Egetenmeyer& Käpplinger ,2011,23-25) 

وتعد نيوزيلندا من الدول التي نذلت جهوداً متميزة في تمهين اإلدارة المدرسية فتي 

نامت نيوزيلندا نحرلة إمالح وتموير شاملة في نظامها التعليمي في  م ال نانوخ التعليا

( الصادر عام 80نانوخ التعليا رنا ) رخ العشرين ولاخ من أحد ثمارهاأواخر ثمانينيات ال 

( م واهتا  هذا ال انوخ 2018(م ثا توالت التعديالت نعد ذلك  ولاخ أخرها عام )1989)

تميزاً مث  ناني و ائف مهنة التعليام حيث حدد و ائتها  ً م  ديري المدارس اهتماما نم 

شارلين في مهنة التعليام لما  ومةولياتها وواجباتها الو يتيةم لما تناول عالناتها مع الم 

 تناول عمليات تعيينها وترنيتها وت ويا أدائها الو يتي.  
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ديرو المدارس مةئولية نيادة مدارسها  أما م ال الواجبات الو يتية فيتولى م 

شارلة  تي يم ونيادة عمليات تعليا في رسا وتحديد توجهها ا ستراوتح يق أهدافهام والم 

راجعة الذاتية  وتعلا الملبةم واإلشراف على هيئة العاملين نالمدرسة م ونيادة عمليات الم 

للمدارسم ونراما ومشروعات التموير والتحةين نهام وإعداد المدارس لعمليات الت ويا 

راجعة السارجيةم وإدارة الموارد المادية المدرسية وتدعيمها من خال ل الشرالات مع والم 

  (Billot,2003,28-30) أوليا  ا مور والم تمع المحلي.  

وفي م ال المعايير المهنية وضعت وزارة الترنية والتعليا م موعة من المعايير 

د رشدة  دائها المهني مث نيالمهنية لم   ري المدارس ا نتدائية لتكوخ داعا لها وموجهة وم 

 نظمةم والشرالات والشبكات.الث افةم والترنية والتعليام وا
 
(Ministry of Education 

in New Zealand,2018b)  

ديرين ال دد  ديرين يتا اإلعداد من خالل نرناما الم   Firstوفي م ال إعداد الم 

Time Principals  وتتولى مةئوليتل وزارة الترنية والتعليا وذلك نالتعاوخ مع عدد من

م ويهدف University of Aucklandعة أولالند ال امعات النيوزيلندية مث  جام

لتح ين نل لتمكينها من نيادة مدارسها نن اح  البرناما إلى تنمية معارف ومهارات الم 

وتميزم ويتضمن البرناما وحدات دراسية وفصول سكنيةم وزيارات ميدانيةم وم موعات 

التعلام والتعليا ا لكترونيم والت ويا الذاتيم
 
(Taipale,2012,31-32) لما يوجد أيضاً م

ديرين المموحين  وتتولى  National Aspiring Principals Programmeنرناما الم 

مةئوليتل وزارة الترنية والتعليا نالتعاوخ مع عدد من ال امعات النيوزيلندية والمؤسةات 

م والم لس النيوزيلندي للبحث  University of Waikatoالعلمية مث ن جامعة واليتو 

م ومدة هذا New Zealand Council for Educational Researchرنوي الت

البرناما عامم ويٌشترط في الملتح ين نل أخ يتوافر لديها خبرة تدريةية من ثالثة إلى خمةة 

.أعوام.  
 
(Taipale,2012,27)  

ديري المدارس النيوزيلندية فيوجد نرناما  أما م ال التدري، والتنمية المهنية لم 

ديرين السبرا   ويتولى مةئوليتل وزارة الترنية والتعليا  Experienced principalsالم 

نالتعاوخ مع نعض ال امعاتم ويهدف البرناما إلى تزويدها نم موعة متنوعة من 

بادرات لالرت ا  نإن از الملبةم وتح يق إن از المعارف والمهارات لتمكنها من  نيادة الم 

نان  لل ياس ل ميع الملبةم وتح يق شرالة فعالة مع أوليا  ا مور وأعضا  الم تمع 

المحليم وتحةين وتموير ا دا  المدرسيم ودعا المدارس في مواجهة ا خمارم ونيادة 

دارسم وا لتزام التنظيميم وإدارة الذات م تمعات التعلا المهنيةم واإلدارة ا لكترونية للم

واآلخرينم والتنمية الذاتيةم وال يادة التنبؤية .
 

(Macpherson,2009,47; Cardno& 

Youngs,2013,257-260) 
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وفي م ال ت ويا ا دا  الو يتي للمديرين تتولى م الس ا منا  نالمدارس 

ا الت ويام وند ي شارك في هذا الت ويا أو نالتعاوخ مع الةلمات التعليمية المحلية نمةئولية هذ

 New Zealand Schoolي شرف عليل ويتانعل أيضاً ال معية النيوزيلندية  منا  المدارس 

Trustees Association  م ويعتمد الت ويا على المعايير المهنية لٌمديري المدارس التي

وضعتها وزارة الترنية والتعليا.
 
(Caldwell,2013,10)  

 Education) ال الميثاق ا خالني ف د وضع م لس التعلةيا فةي نيوزيلنةدا  أما م

Council in New Zealand ,2017,10-12)   ميثاناً أخالنياً لمهنة التعلةيا والتةي ي عتبةر

ديري المدارس أحد رلائزها ا ساسيةم وتضمن أرنعةة م ةا ت رئيةةة هةي ا لتةزام نحةو  م 

ٌمتعلمةةينم وا لتةةزام نحةةو أوليةةا  ا مةةور وا سةةر والعةةائالتم  مهنةةة التعلةةيام وا لتةةزام نحةةو ال

 وا لتزام نحو الم تمع المحلي. 

وفي م ال الروانط المهنية يوجد ننيوزيلندا لثير من ال معيات والم الس لٌمديري 

 New Zealand Secondaryالمدارس مث  م لس مديري المدارس الثانوية النيوزيلندية 

Principals' Council  ديري المدارس مث ن تميزة لم  م وي دم هذا الم لس خدمات م 

نراما التنمية المهنيةم وع د الندوات والمؤتمراتم وإمدار م موعة من الكتيبات 

ديري المدارسم ومهامها ومةئولياتها  والت ارير وا دلة السامة نإجرا ات تعيين م 

 :ضالً عن اإلمدارات العلمية  مث وواجباتها الو يتيةم وت ويا أدائها الو يتيم ف

 'New Zealand Secondary Principals)الدوريات والم الت والصحف . 

Council,2018,1) 

وفةةةي سةةةلمنة ع مةةةاخ نةةةذلت وزارة الترنيةةةة والتعلةةةيا جهةةةوداً لثيةةةرة لتمهةةةين اإلدارة 

مهةةام المدرسةةية فةةي عةةدة م ةةا تم فتةةي م ةةال الواجبةةات الو يتيةةة  أمةةدرت الةةوزارة دليةة  

(م  وتضمن الدلي  م موعةة متنوعةة 2015الو ائف المدرسية وا نصبة المعتمدة لها عام )

 من الواجبات الو يتية التي تستص نال وان، اإلدارية والتنية  ل مديري المدارس.

ةديري المةدارس أنشةأت الةوزارة المرلةز التسصصةي للمعلمةين  وفي م ال إعةداد م 

ديري المةدارس وٌمدتةل عامةاخ  نرناما ال يادة المدرسيةمم ونام المرلز نتصما 2014عام  لم 

( يوماً تدريبياً م ويهدف البرنةاما إلةى تزويةد 30-20وتتضمن التترة الزمنية للبرناما  من )

لتح ين نل نالمعارف والمهارات وال درات في م ةا ت ٌمحةددة لتحةةين أدائهةا فةي العمة   الم 

 دا  مهةةامها الو يتيةةة علةةى ألمةة  وجةةل. )وزارة  أو تغييةةر ات اهةةاتها وأنمةةاطها الةةةلولية

 (  2-1م 2017الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخم 

أ(  ثمانيةةةة  2009أمةةةا م ةةةال المعةةةايير المهنيةةةة وضةةةعت وزارة الترنيةةةة والتعلةةةيا)

معاييرمهنيةةة ل مةةديري المةةدارس فةةي  ةة  نظةةام تمةةوير ا دا  المدرسةةي تتمثةة  فةةين تتعيةة  

ا العمةةةةة  اإلداريم واإلشةةةةةراف والت ةةةةةويا لعمليتةةةةةي الةةةةةتعلا التسمةةةةةيط المدرسةةةةةيم وتنظةةةةةي

والتعيامورعايةةة الملبةةةم وتوثيةةق العالنةةة مةةع أوليةةا  ا مةةور ومؤسةةةات الم تمةةع المحلةةيم 
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وفاعليةة ا سةتتادة مةن  والتموير الذاتي لإلدارة المدرسيةم وتنميةة ال ةيا التنظيميةة للمدرسةةم

 الكوادر العاملة نالمدرسة.

ةديريات وفي م ال التدر ديري المدارس فتتولى مةئولياتل الم  ي، والتنمية المهنية لم 

العامة للترنية والتعليا من خالل مرالز التدري، نهام وترلز هذه البراما علةى موضةوعات 

متنوعةةةة مثةةة ن التسمةةةيط ا سةةةتراتي يم والكتايةةةات اإلداريةةةةم واإلنةةةدا  اإلداريم والبوانةةةة 

عالنةةات اإلنةةةانيةم وايرهةةا مةةن الموضةةوعات التةةي تهةةا التعليميةةةم ومهةةارات ا تصةةالم وال

ديري المةدارس وت مكنةل مةن ال يامةل نمهامةل ومةةئولياتل ن ةودة وتميةز فةي العمة . )وزارة  م 

 ب(   2017الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخم 

ةةةديري المةةةدارس أشةةةارت وزارة الترنيةةةة  أمةةةا فةةةي م ةةةال ت ةةةويا ا دا  الةةةو يتي لم 

(  إلى أخ مشرفي اإلدارة المدرسةية يتولةوخ مةةئولية ت ةويا ا دا  41-39م 2010والتعليا )

ديري المدارس  وذلك من خالل اسةتسدام اسةتمارات خامةة نهةذا الت ةويا تشةتم   الو يتي لم 

ستلتة.  على م موعة من البنود السامة نأدائها وسلولياتها المهنية الم 

لثيةةر مةةن الدراسةةات الةةةان ة  ةةد اهتمةةت تمهةةين اإلدارة المدرسةةية ف ونظةةراً  هميةةة

تنوعةم حيث رلزت دراسة ايميا  فةي التمهةين علةى   (Imig,1997)نم ا تل الٌمتعددة والم 

تحدة ا مريكيةة. نراما اإلعدادم والتدري، أثنا  السدمةم وت ويا ا دا  الو يتي نالو يات الم 
 

نةةةق النظةةريم ( ف ةةد تناولةةت سةةبعة م ةةا ت للتمهةةين هةةين ال2000أمةةا دراسةةة الم صةةل )

والتوجةةل السةةدمويم واإلعةةداد العةةاليم والةةةلمة المهنيةةةم والميثةةاق ا خالنةةيم وا سةةت اللية 

 ,Bourdoncle)المهنيةم والروانط المهنية. في حين تضمنت دراسة نردونةةي  ورايمونةد 

& Raymond,2000)  تتمثة  فةي نةراما اإلعةدادم والتنميةة  ثالثة م ا ت رئيةة للتمهةين

 .المهنيةم وال معيات المهنية في المدارس ا نتدائية والثانوية في فرنةا

فةةةي  ثالثةةةة م ةةةا ت رئيةةةةة ن  (Morris,2004)ونةةةد اهتمةةةت دراسةةةة مةةةوريس  

م وا رت ةةا  نمكانةةة ومنزلةةة المهنةةة فةةي التمهةةين تتضةةمن نةةراما اإلعةةدادم والتنميةةة المهنيةةة 

 & ,Varghese)وجينكنةةةز  فةةةارجيسلمةةةا رلةةةزت دراسةةةة  ا جةةةونا.مةةةدارس هةةةون

Jenkins,2005)  ةةتدامةالتمهين هما  على م الين فةي  نراما اإلعداد والتنميةة المهنيةة الم 

( تمهين اإلدارة المدرسية فةي ثالثةة  2008وتناولت دراسة عيداروس ). المدارس ا مريكية

ةديرينمونر اما تةأهيلهام ونةراما تنميةتها مهنيةاًم وذلةك م ا ت رئيةة هي نةراما إعةداد الم 

تحةدة ا مريكيةةم وان لتةرام واسةكتلندام وأسةتراليام  في عدد من دول العالا مث ن الو يةات الم 

 ونيوزيلندام ولوريا ال نونيةم وسريالنكام  ناإلضافة إلى ال هود المصرية في هذا الم ال . 

ثالثةةة م ةةا ت رلةةز علةةى  ف ةةد  (Macpherson,2009)أمةةا دراسةةة مالبيرسةةوخ 

فةةةي فةةةي التمهةةةين اإلداري تتضةةةمنت نةةةراما اإلعةةدادم والتأهيةةة م والتنميةةةة المهنيةةةة  رئيةةةة 

تحدة ا مريكيةم ولنةدام والبرازية م وشةيليم  أستراليا وعدد من دول العالا مث ن الو يات الم 

وان لتةةرا وسويةةةرا.
 

  (Mehta& Teles ,2013)فةةي حةةين اهتمةةت دراسةةة ميتةةا وتيلةةيس 
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نراما اإلعداد نبة  السدمةةم ونةراما التةدري، أثنةا  السدمةةم نالتمهين في ثالثة م ا ت هي 

تحةةدة ا مريكيةةة. حاسةةبةم فةةي الو يةةات الم  ةةةا لة والم  والت ةةويا ونظةةا الم 
 

وتضةةمنت دراسةةة 

ثالثة م ا ت في تمهةين ال يةادات المدرسةية   (Uljens& et.al, ,2013) يوجنس وآخرين

ا اإلعةةداد نبةة  السدمةةةم ونةةراما التأهيةة  والتنميةةة المهنيةةة أثنةةا  السدمةةةم نةةرامتتمثةة  فةةي 

تحةةدةم ولنةةدام وألمانيةةام  حاسةةبةم فةةي لثيةةر مةةن دول العةةالا مثةة  الو يةةات الم  ةةةا لة والم  والم 

وفرنةا.
 
 

( تمهين اإلدارة المدرسية في أرنع م ا ت 2014وتناولت دراسة الصوافي )

المهنيةم والميثاق ا خالنيم والروانط المهنية وذلك في  هين نانوخ المهنةم والمعايير

تحدة ا مريكية وأستراليام ناإلضافة إلى جهود سلمنة ع ماخ في هذا الم ال .  الو يات الم 

علمين في التمهين م   (Lilja,2014)ورلزت دراسة لي ا  على م ال اتحادات الم 

 ومنها مديري المدارس في الةويد مث نوالسدمات التي ت دمها للعاملين في مهنة التعليا 

شارلة في نراما التحةين والتمويرم والمةاهمة في رسا الةياسات  وميااة ال وانين  الم 

والتشريعات التي تنظا العاملين في المهنةم وتوفير نراما تأهي  وتنمية مهنية مةتمرة لهام 

رخيص لمزاولة المهنة وا رت ا  نمكانة ومنزلة المهنةم والٌمشارلة في عمليات الت

ف د   (Kimmonsa&Veletsianos ,2014)أما دراسة ليمونةا وفيلةتيانس وت ديدها. 

م ا ت تتمث  في نراما اإلعدادم والتنمية المهنيةم ناإلضافة إلى  أرنعةحددت التمهين في 

تحدة ا مريكية   .معايير المهنة وأخالنياتها في الو يات الم 

مشكلة الدراســـــة:
  

 

( إلى أخ وانع جهود تمهين اإلدارة 2014أشارت نتائا دراسة الصوافي )

المدرسية في سلمنة ع ماخ يحتال إلى نانوخ تعليا ينظا عملها موميثاق أخالني خاص نها م 

ناإلضافة إلى روانط مهنية ت دافع عن ح ونها المهنية م فضالً عن ننا  معايير مهنية لإلدارة 

عامرةمالمدرسية توال، التمورا وإنشا  ألاديمية ترنوية للتنمية  ت والتوجهات العالمية الم 

المهنية المةتمرة لمديري المدارسم واستحداث نظام ترخيص لمزاولة مهنة اإلدارة 

  .المدرسية

أوجل ال صور في  نعضلما توملت نتائا لثير من الدراسات الةان ة إلى وجود 

ديري المدارسم حيث لشتت نتائا درا (  وجود نصور لدى 2012العلوي )سة أدا  م 

ديري المدارس في تمبيق التسميط ا ستراتي ي. عيةاخ ولشتت نتائا دراسة   م 

ديري المدارس الع مانية نالتسميط ا ستراتي ي ونلة 2014والهنداوي ) ( ضعف وعي م 

( نصور دور مدير 2009الٌمنذري )م ونينت نتائا دراسة مشارلتها في تنتيذ خممل. 

وأوضحت نتائا دراسة الراجحية  ا نضباط المدرسي لدى الملبةم  رسة في تح يقالمد

رتبمة نت ويا ا دا  الو يتي 2014) ( نصور في نعض مهارات ٌمديري المدارس الم 

للمعلمين.
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(  نصور في تش يع المعلمين على إجرا  2014الكندي )وألدت نتائا دراسة   

الصوافي وخلصت نتائا دراسة دراسات ونحوث تةها في تحةين العملية التعليمية. 

( نصور دور مدير المدرسة في اإلشراف على إعداد السمة 2014والتهدي والحارثية )

نصور دور ٌمدير ( 2013الةاعدي ) الةنوية لمرلز مصادر التعلا. وأ هرت نتائا دراسة

المدرسة في استسدام تكنولوجيا ا تصا ت والمعلومات في عمليات الرنانةم ونلة تنويع 

أدوات الرنانة.
 

وأنرزت
 

ديري 2015ال رايده والح رية ) ( إلى وجود نصور في دور م 

.المدارس في ننا  م تمع المعرفة
  

نصور فةي أدوار ( إلى وجود 169-164م 2014ال رايده )وتوملت نتائا دراسة  

علمين وتنميتها مهنياً وتموير المناها الدراسية وت ويا اإلن ةاز  مديري المدارس في دعا الم 

.الةنوي نالمدرسة
 

(  نصور دور مدير المدرسةة فةي 2010ولشتت نتائا  دراسة عاشور ) 

ونينةةةةت نتةةةةائا تتعيةةةة  الشةةةةرالة نةةةةين المدرسةةةةة والم تمةةةةع المحلةةةةي فةةةةي سةةةةلمنة عمةةةةاخ. 

ضةةةعف إيمةةةاخ نعةةةض إدارات المةةةدارس نأهميةةةة م ةةةالس اآلنةةةا  ( 2012ي)دراسةالمةةةةهل

( وجود لثير من المشكالت التي تعةاني 2014وا مهات. وأوضحت نتائا دراسة المعولي )

منهةةةا م ةةةالس اآلنةةةا  وا مهةةةات أهمهةةةا المرلزيةةةة فةةةي اتسةةةاذ ال ةةةرارات مةةةن نبةةة  اإلدارة  

.المدرسية
  
 

شكلةوتأسيةاً على ما سبق   الدراسة في اإلجانة عن التةاؤ ت اآلتيةن تتحدد م 

 ما خبرة نيوزيلندا في تمهين اإلدارة المدرسية ؟ -1

 اإلدارة المدرسية ؟  وانع  جهود سلمنة ع ماخ في تمهينما  -2

 ما أوجل اإلفادة من خبرة نيوزيلندا في تمهين اإلدارة المدرسية نةلمنة ع ماخ؟  -3

تمهين اإلدارة المدرسية في سلمنة أها التوميات التي يمكن من خاللها تموير ما  -4

 ع ماخ في ضو  خبرة نيوزيلندا ؟

 أهداف الدراســــة : 

 هدفت هذه الدراسة إلىن      

 التعرف على خبرة نيوزيلندا في تمهين اإلدارة المدرسية. -1

 .ةدراسة وانع  جهود سلمنة ع ماخ في تمهين اإلدارة المدرسي -2

  .تحديد أوجل اإلفادة من خبرة نيوزيلندا في تمهين اإلدارة المدرسية نةلمنة ع ماخ -3

التي يمكن من خاللها تموير تمهين اإلدارة المدرسية التوميات  وضع م موعة من -4

 في سلمنة ع ماخ في ضو  خبرة نيوزيلندا.

 أهمية الدراســــة: 

يري المدارس نةلمنة ع ماخ في تمثلت أهمية الدراسة في لونها  يمكن أخ تتيد مد

ستلتة ومن ثا اإلفادة  التعرف على خبرة نيوزيلندا في تمهين اإلدارة المدرسية وأنعاده الم 

منل في تموير أدائها المهني م لما يمكن أخ تتيد الةلمات التعليمية العليا الممثلة في وزارة 
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فير لافة اإلمكانات المادية والبشرية الترنية والتعليا والمديريات التعليمية التانعة لها في تو

عامرة.  لتمهين اإلدارة المدرسية وفق أسس علمية سليمة وموالبة للتمورات العالمية الم 

 منهج الدراســــة:

اتبع الباحثاخ في هذه الدراسة المنها الومتي حيث إنل "المري ةة المنظمةة لدراسةة 

أو أفةراد أو أحةداث أو أوضةا  معينةة نهةدف التشةاف  ح ائق راهنة متعل ة نظاهرة أومونف

ح ائق جديدة أو التح ق من محة ح ائق نديمة م وتتةيرها ولشف ال وان، التةي تحكمهةا". 

(106م 2011)المعايمةم 
 
 

 حدود الدراســــة:

 تمثلت حدود الدراسة في اآلتين

م ا ت هين)  الحدود الموضوعيةن وت تصر على تمهين اإلدارة المدرسية في ثمانية -1

نانوخ التعليا م والواجبات الو يتيةم والمعايير المهنيةم ونرما اإلعداد م ونراما 

التدري، والتنمية المهنية م وت ويا ا دا  الو يتي م والميثاق ا خالنيم والروانط 

 المهنية( .

 الحدود المكانيةن وت تصر على نيوزيلندا وسلمنة ع ماخ. -2

ديري  -3  المدارس.الحدود البشريةن م 

 .2020-2019الحدود الزمانيةن فترة إجرا  الدراسة في العام الدراسي  -4

 مصطلحات الدراسة:

 تمهين اإلدارة المدرسية:

تكاملة من  ديري المدارس نم موعة م  هي عملية شاملة تهدف إلى تزويد م 

وتميزم المعارف والمهارات وا ت اهات حتى يتمكنوا من ال يام نواجباتها الو يتية نكتا ة 

وذلك من خالل توافر ثمانية م ا ت رئيةة هين نانوخ التعليا م والواجبات الو يتيةم 

والمعايير المهنيةم ونراما اإلعدادم ونراما التدري، والتنمية المهنية م وت ويا ا دا  

الو يتيم والميثاق ا خالنيم الروانط المهنية .
 
 

 اإلطار النظري للدراسة:

تمهين اإلدارة المدرسية م  النظري للدراسة مبحثينم ا ول خبرة نيوزيلنداتضمن اإلطار 

 تمهين اإلدارة المدرسية م وذلك على النحو اآلتين جهود سلمنة ع ماخ في  والثاني

 المبحث ا ولن  خبرة نيوزيلندا تمهين اإلدارة المدرسيةن

 ن خالل الم ا ت اآلتيةن وسوف يتا تناول خبرة نيوزيلندا في تمهين اإلدارة المدرسية م

الم ال ا ولن نانوخ التعليان
 
 

فةي نيوزيلنةدا نةانوخ التعلةيا رنةا  ي نظا مهنة التعليا عامة واإلدارة المدرسية خامةة

نمةةدير ال ةةانوخ واهةةتا هةةذا  م ( 2018( وآخةةر تعديالتةةل عةةام )1989( الصةةادر عةةام )80)

 المدرسة في الم ا ت اآلتيةن
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ليات والواجبةةات الو يتيةةة لمةةدير المدرسةةة فةةي جوانةة، عديةةدة تضةةمن المهةةام والمةةةئو  -

مث ن التسميط ا ستراتي يم وإدارة عمليةات التعلةيا والةتعلام وإدارة المةو تينم وإدارة 

المةةوارد الماديةةةم والشةةرالة مةةع أوليةةا  ا مةةور والم تمةةع المحلةةي مةةن خةةالل م ةةالس 

 ا منا . 

مديري المدارس من خالل المشارلة التعالة اشتم  على أسلوب ت ويا ا دا  الو يتي ل    -

 نين م الس ا منا  والةلمات التعليمية المحلية.

ديري المدارس وت ديد التعاند وإنها  السدمة. -  تناول شروط اختيار وتعيين م 

دير نم لس ا منا  في مدرستل. -  تضمن عالنة الم 

دير نهيئة العاملين نالمدرسة والملبة. -  اشتم  على عالنة الم 

ديري المدارس.  - ةتمرة لم   تناول التنمية المهنية الم 

الم ال الثانين الواجبات الو يتية ل مديري المدارسن
  

 

ةدير المدرسةة نعديةد مةن الواجبةات والمهةام والمةةئوليات الو يتيةة وذلةك علةى النحةو  ي وم م 

 اآلتين

(Organization for Economic Co- Operation and 

Development,2007,37-43; Wylie,1997,8-10 ) 

 تموير الةياسات المرتبمة نالتعليا والتعلان [ 1] 

حيث يشارك المدير في الل اخ ا ستشارية التي تهتا نكافة ال ضايا والمشكالت المدرسية 

موهذه الل اخ ترلز في عملها على انتراح إجرا ات وسياسات عم  جديدة لتح يق ا هداف 

 ية ومعال ة لافة ال ضايا التعليمية نمرائق إنداعية جديدةالمدرس

 ضبط سلوليات التالميذن[ 2]

حيث يشارك مدير المدرسة مع م لس ا منا  في توفير نيئة آمنة للمالب ملما يضع معها  

 إجرا ات الحتا  على انضباط التالميذ ووضع ثوانت وضوانط للثواب والع اب.

 ت ويا ا دا ن [ 3]

ارك مدير المدرسة مع أعضا  م لس ا منا  في ت ويا أدا  هيئة العاملين حيث يش 

نالمدرسة وفق مةتويات معيارية يتا تحديدها وا تتاق عليهام فيتعرف على جوان، ال وة 

في أدائها ويدعمهام وجوان، الضعف ويعال ها من خالل التغذية الراجعة وعمليات التنمية 

 المهنية المةتمرة والمنتظمة.

 التنمية المهنية لهيئة العاملين نالمدرسةن[ 4]

حيث يشارك مدير المدرسة مع أعضا  م لس ا منا  في توفير لافة متملبات التنمية 

المهنية ل ميع العاملين نالمدرسةم لما يشارلها في تنتيذ المشروعات ال ومية التي تهدف 

 اراتها.إلى تموير مهنة التدريس وا رت ا  نمعارفها وخبراتها ومه
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 تموير المناها الدراسيةن[ 5]

حيث يشارك مدير المدرسة مع لافة المهتمين نالعملية التعليمية نتوفير متملبات تنتيذ  

أنشمة المناها مواختيار المحتوى الذي يناس، التالميذ ويح ق ا رت ا  نعمليات التعليا 

 يات وطرائق التدريس والتعلاملما يشارك المعلمين في اختيار أفض  أسالي، واستراتي

 الحديثة التي تح ق فعالية العملية التعليمية. 

 دعا العالنات نين المدرسة والم تمع المحلي ن[ 6]

حيث يتعاوخ مدير المدرسة مع أعضا  م لس ا منا  في توثيق العالنات نين المدرسة 

رسةملما والم تمع المحليم حيث يتا تةسير لافة مؤسةات الم تمع المدني لسدمة المد

 ت وم المدرسة نمشروعات تنمية الم تمع المحلي.

 الم ال الثالثن المعايير المهنيةن 

 نامت نيوزيلندا نوضع معايير مهنية ل مديري المدارس ا نتدائية والثانوية وذلك لما يأتين

 المعايير المهنية لمديري المدارس ا نتدائيةن  -أ

 (Hammond &et.al.,2013, 37-38)وتتضمنت أرنعة معايير هين 

  Cultureالث افةن [ 1]

ي دم مدير المدرسة نيادة مهنية ترلز على ث افة المدرسة لتعزيز ودعةا عمليةات تعلةيا وتعلةا 

   التالميذ.

  Pedagogyالترنية والتعليان [ 2]

يوجد مدير المدرسة ويوفر نيئة تعليمية تتي وتلبي وتح ق تونعةات جميةع التالميةذ وتةزودها 

 نسبرات ناجحة في التعلا  

  Systemsا نظمةن [ 3]

 ينمي مدير المدرسة ويةتسدم النظمة اإلدارية لدعا وتعزيز تعلا التالميذ.   

  Partnerships and Networksالشرالات والشبكاتن [ 4]

ينمةةي مةةدير المدرسةةة وي ةةوي ا تصةةا ت والعالنةةات مةةع أوليةةا  ا مةةورم والم تمةةع المحلةةي 

 نمؤسةاتل وهيئاتل المستلتةم والم الس المحلي للتعليا لدعا وتعزيز تعلا التالميذ  .   

 المعايير المهنية لمديري المدارس الثانويةن -ب

(Fancy,2005, 24-25) وتتضمنت ستة معايير هين
  
 

 Professional Leadership يادة المهنيةن [ ال1]

ةةدير المدرسةةة نا سةةالي، اإلدارة الحديثةةة فةةي إدارتةةل للعمليةةة التعليميةةةم ويٌشةة ع  حيةةث ي لةةا م 

اإلندا  وا نتكار وا سالي، ال ديدة في العم م وي ود عمليات الت ويا الذاتي للمدرسةم وي عةد 

 نب  مكت، المراجعة الترنوية.وي هز المدرسة لعمليات المراجعة السارجية من 

 Strategic Management[ اإلدارة ا ستراتي ية 2]
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هتمين نالعمليةة التعليميةة فةي وضةع رؤيةة المدرسةة ورسةالتها  حيث يٌشارك مع المعنيين والم 

مةن   وتحديد نيمهام ووضع ا هداف نعيةدة المةدىم  وتحلية  نيئةة المدرسةة الداخليةة ومةا نهةا

 جوان، نوة وضعفم والبيئة السارجية وما نها من فرص وتهديدات. 

 Staff Management[ إدارة هيئة العاملين 3]

ةةةتمر لهيئةةة العةةاملين لزيةةادة ث ةةافتها التنظيميةةة  ةةدير المدرسةةة نت ةةديا الةةدعا الم  حيةةث ي ةةوم م 

مةةةن تو يةةةفم نالعمليةةةة التعليميةةةةم لمةةةا ي شةةةارك فةةةي إدارة المةةةوارد البشةةةرية السامةةةة نهةةةا 

 وإشرافم ومتانعة وت ويام وتنمية مهنية مةتمرة. 

 Relationship Management[ إدارة العالنات 4]

تكاملةة مةع أوليةا  ا مةور والم تمةع        دير المدرسة نبنا  شةرالات شةاملة وم  حيث ي وم م 

حتةةزة ع لةةى المحلةةيم وتو يةةف واسةةتثمار هةةذه الشةةرالات فةةي تةةوفير نيئةةة آمنةةة و جاذنةةة وم 

هتمةين نالعمليةة التعليميةة مةن  شارلين والم  تملبات لافة الم  التعلام وا ست انة   حتياجات وم 

علمةةين وا خصةةائيين والملبةةة وأوليةةا  ا مةةور وأعضةةا  الم تمةةع المحلةةي والمنظمةةات  الم 

 0والمؤسةات والولا ت الحكومية واير الحكومية

 Financial and assets Management[ إدارة ا مول والتموي ن  5]

دير المدرسة استسدام الموارد المادية المتاحة في تحةين عمليات تعليا وتعلا  حيث يو ف م 

الملبة م ويضع الميزانية المدرسية في ضو  الموارد المادية والماليةم ويعم  مع م لس 

 0ا منا  في إدارتها

 Statutory and Reporting Requirement[ التشريعات ال انونيةن 6]

نظمة للعملية التعليمية.  حيث يلتزم مدير المدرسة نالتشريعات وال وانين واللوائ  الم 

 الم ال الرانعن إعداد ٌمديري المدارسن 

 وسوف يتا تناول نرناما إعداد ٌمديري المدارس في نيوزيلندا من خالل المحاور اآلتيةن  

 [ المةئولوخ عن البرنامان1]

ل دد أخ يحص  الملتح ين نل على مؤهٍ  ترنويٍ عاٍل في ال يادة يتضمن نرناما المديرين ا

الترنوية والمدرسية)الماجةتير(م ويتولى مةئولية إعداده وتنتيذه وزارة الترنية النيوزيلندية 

نالتعاوخ مع جهات عديدة مث  مكت، المراجعة الترنوية التانع لوزارة الترنية ومرلز 

م Principal Development Planning Center(PDPC)تسميط تنمية المدير 

 The New Zealand Education Institute(NZEI)والمعهد الترنوي النيوزيلندي 

(Brooking,2007,26)  م لما تشارك  ثالث جامعات هي أولالندAuckland 

حيث إخ ل  جامعة من هذه ال امعات يوجد نها  Massyموماسي  Waikatoمووايكاتو 

 نوية والمدرسية يمن  درجة الماجةتير في اإلدارة وال يادة المدرسية.مرلز لل يادة التر

(Organization for Economic Co- Operation and 

Development,2007,65-68)
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 New Zealand Councilناإلضافة إلةى م لةس البحةوث الترنويةة النيوزيلنديةة 

for Educational Research (NZER) . (Cameron&et.al.,2004,4) وت ةةوم

وزارة الترنية ندور المنةق والممةول لهةذا البرنةاما حيةث تتةولى اسةت بال طلبةات المت ةدمين 

وفرزها وتحديد المرشحين للبرناما وتحم  التكلتة اإلجماليةة التةي تبلةو حةوالي أرنعةة آ ف 

 (Mulford,2003,63)يورو.   

 [ هدف البرنامان2]

إلى تمةوير ال ةدرات الشسصةية وال ةيا ا ساسةية مةن يهدف نرناما المديرين ال دد 

معارف ومهارات وخبةرات وممارسةات والتةي ينبغةي أخ تتةوافر فةي ال ةادة الترنةويين الةذين 

 (Mulford,2003,63)يتولوخ إدارة المدارس ليح  وا أهداف الم تمع في ترنية أننا ه.

 [ مدة البرنامان3] 

  مةوز  علةى أرنعةة مراحة  ولة  مرحلةة تةتغرق مدة البرناما عاماً دراسياً لامة

 (Cameron&et.al.,2004,2-3) تةتغرق حوالي ثالثة شهور.
 

 [ محتوى البرنامان4] 

يتضمن البرناما ثالث وحدات دراسية يتا تدريةها جميعاً في المرحلةة ا ولةى فةي 

 التصول الةكنية وذلك على النحو التالين

 The Learning Schoolالوحدة ا ولى ن المدرسة المعلمةن

 وتتضمن هذه الوحدة ستة موضوعات هين

 Principal as a Leader  *المدير ل ائدن 

 ويشتم  على المدير ل ائد ترنويم والرؤيا ونيادة التغييرم واإلدارة وال يادة.

 Leading Learning  *نيادة التعلان 

 ويشتم  على نيادة المدرسة المعلمةم والتعلا من البحث.

 Leading People فراد ن*نيادة ا 

 ويشتم  على نيادة ث افة المدرسة لتعلا مواجهة وإدارة التحديات وال ضايا.

 Building Systems *ننا  النظام ن

ويشتم  على إدارة وتسميط التموي م والمراجعة الترنويةم والمراجعة ا لكترونيةم  وت ةويا 

 ا دا م وإدارة أخمار هيئة العاملين.

 Building Partnerships الشرالات ن*ننا  

ويشةةةتم  علةةةى عالنةةةات المةةةدير نةةةاإلدارة المحليةةةةم وت ةةةديا الت ةةةارير إلةةةى اإلدارة المحليةةةة 

 والم تمعم والمدير ومشارلة الم تمع في عمليات الرؤية التشارلية.

 Personal and Professional Development *التنمية المهنية والشسصية ن

الممارسةةات المهنيةةةم وملتةةات اإلن ةةاز المهنيةةةم وإدارة الونةةتم وإدارة  ويشةةتم  علةةى تةةأثير

 الضغوطم وتدعيا ا تصا ت.
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مِورةنن الوحدة الثانية  The Improving Schoolالمدرسة الم 

 وتتضمن هذه الوحدة ستة موضوعات هين

 Principal as a Leader  *المدير ل ائدن 

 وث افة المدرسة.ويشتم  على أنوا  ال يادة وتأثيراتهام 

 Leading Learning  *نيادة التعلان 

ويشتم  تعليا المحادثات والحواراتم وجمع المعلومات حةول التةدريس التعلةالم والةتعلا مةن 

 البحث.

 Leading People *نيادة ا فراد ن

ويشةةتم  علةةى ت ةةةويا ا دا م والتنميةةة المهنيةةةة لهيئةةة العةةةاملينموالسبرات التعاونيةةةم وننةةةا  

 كي  وإدارة التريق.وتش

 Building Systems *ننا  النظام ن

ويشةةتم  علةةى التسمةةيط ا سةةتراتي يم والتسمةةيط والت ةةاريرموإدارة هيئةةة العةةاملينم وع ةةود 

 المو تينم ومتملبات تعيين هيئة العاملين.

 Building Partnerships *ننا  الشرالات ن

ميةة فةي عمليةات التسمةيط ا سةتراتي يم              ويشتم  على مشارلة لافة المهتمين نالعملية التعلي

 ومشارلة الم تمع في أنشمة التعلام وعالنات المدير نمةتشاري المدرسة.

    Personal and Professional Development *التنمية المهنية والشسصية ن

مهنةةيم ويشةةتم  علةةى البحةةوث العمليةةةم والتسمةةيط التعلةةيم والتنميةةة الشسصةةيةم والتةةوازخ ال

 وملتات اإلن ازم وتدعيا ا تصا ت.

 The Effective Schoolالوحدة الثالثةن المدرسة التعالةن

 وتتضمن هذه الوحدة ستة موضوعات هين

 Principal as a Leader  *المدير ل ائدن 

 م وال يادة التمويليةم وال يادة المةت لة. ويشتم  على المهنة وا خالق

 Leading Learning  *نيادة التعلان 

ويشةةةتم  علةةةى مؤشةةةرات جةةةودة التعلةةةيام وإن ةةةاز وتحصةةةي  التالميةةةذم وال يةةةادة واإلدارةم 

وا حتياجةةةات وال ةةةدراتم وال يةةةادة والتةةةدريس والتعلةةةيام والةةةتعلا مةةةن البحةةةثم وتكنولوجيةةةا 

 ا تصا ت والمعلومات.

 Leading People *نيادة ا فراد ن

ير نيئة أمنة وناعثة على الةتعلا. وتعيةين المةو تينم             ويشتم  على أخالنيات نيئة العم م وتوف

 وإعداد وتدري، المعلمين.

 Building Systems *ننا  النظام ن
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ويشتم  على تسميط الميزانيةم والت رير الةنوي للمدرسةم وإدارة التنةافس فةي نيئةة العمة م 

يبيةةةةم وإدارة ال ةةةدرات وإجةةةرا ات ا نضةةةباط والمحافظةةةة علةةةى النظةةةامم واإلجةةةرا ات التأد

 والكتا اتم وناعدة خبرات وممارسات المالب الدوليين.

 Building Partnerships *ننا  الشرالات ن

 ويشتم  على دعا وتش يع الم تمع للمشارلة في لافة ميادين العم  المدرسي.

 Personal and Professional Development *التنمية المهنية والشسصية ن

ملتات اإلن از المهنيةم وفرص التنمية المهنية المةةت بليةم  وولةا ت وهيئةات ويشتم  على 

 الدعا واإلرشاد المةت بليم وأثر السبرات والممارسات المهنية.

 الم ال السامسن التدري، والتنمية المهنية لٌمديري المدارسن

ديري المدارسم  تتولى وزارة الترنية والتعليا مةئولية نراما التدري، والتنمية المهنية لم 

وذلك نالتعاوخ مع مؤسةات التعليا العالي والروانط المهنيةم وترلز نراما التنمية المهنية 

ديرين ال دد على موضوعات متعددة تتمث  في نيادة التعليا والتعلام والحولمة اإلداريةم  للم 

هتمين نالعملية التعليميةم وال يادة المهنية.  شارلين والم   والعالنات نين هيئة العاملين والم 

(Ministry of Education in New zealand,2018C,1) 

 The University of Aucklandوي دم مرلز ال يادة الترنوية ن امعة أولالند  

Centre For Educational Leadership هنية للمديرين السبرا  نرناما تنمية م

نالتعاوخ مع وزارة الترنية والتعليام ويرلز هذا البرناما على تموير المدارسم وتنمية 

ديرين على لتحةين عمليات تعليا وتعلا الملبة في مدارسهام وننا  م تمعات  ندرات الم 

ام أسالي، التعلا المهنية ودعمهام والتسميط المدرسيم ومتانعة وت ويا ا دا م ويتا استسد

والمشروعاتم متنوعة في التنمية المهنية مث ن ورش العم م والندواتم والحل ات الن اشيةم 

 (The University of Auckland,2018,1-2) وم موعات المنانشات.

 Newلما تتعاوخ وزارة الترنية والتعليا نالتعاوخ مع المعهد الترنوي النيوزيلندي 

Zealand Educational Institute  ديري المدارسم في ت ديا نراما تنمية مهنية لم 

حيث يوجد شبكة توام  الكتروني للمشارلين في تلك البراما في شك  م تمعات تعلا 

مهنية م وتوفير فرص حضور ا جتماعات والمؤتمرات التي ت ثري ث افاتها المهنيةم وتبادل 

 (Wylie,2017,16) الزيارات نينهام فضالً عن المنتديات السامة نها.

ً  تتعاوخ وزارة الترنية والتعليا مع ال معية النيوزيلندية  منا  المدارس   وأيضا

New Zealand School Trustees Association ديرين ننيوزيلندا  Newم واتحاد الم 

Zealand Principals' Federation م والمعهد النيوزيلندي للترنيةNew Zealand 

Educational Instituteمعية معلمي المدارس ما نعد ا نتدائي موجPost Primary 

Teachers' Association   ديري المدارس وتزويدها نك في توفير نراما تنمية مهنية لم 
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 ما هو جديد في م ال التعليا عامة واإلدارة وال يادة المدرسية خامة.

(Anderson,2009,5-6) 

 المدارسنالم ال الةادسن ت ويا ا دا  الو يتي لٌمديري 

وسوف يتا تناول ت ويا ا دا  الو يتي لٌمديري المدارس في نيوزيلندا من خالل 

 المحاور اآلتيةن

 [ المةئولوخ عن الت ويان1]

ً ل انوخ التعليا الصادر عام  الصالحيات م فإخ م لس أمنا  المدرسة لديل 1989وف ا

ومرانبة وت ويا ا دا  المدرسي الكاملة في إدارة ا دا  المدرسي وهو المةئول عن متانعة 

 Ministry of Education in New) نما في ذلك مدير المدرسة.

Zealand,2015,148)  

وتتولى ل نة ممثلة من نعض أعضا  م لس ا منا  مةئولية ت ويا ا دا  الو يتي للمدير  

شترط في م وم خارجيم وي  أحياناً يتا تشكيلها من رئيس الم لس ونائبل ونعض ا عضا  و

أعضا  هذه الل نة أخ يكوخ لديها خبرة نو يتة مدير المدرسةم والةمات الشسصية من 

سمات ا مانة والعدالة والنزاهةم وفها واض  لدور الم ومم ومهارات التعام  مع اآلخرينم 

وا ت اه المهنيم وت رش  الل نة أحد أعضا ها ليتولى المةئولية ا ساسية في الت ويا واالباً 

ً أحد ا عضا  ليتولى هذه المةئوليةم م ا يكوخ رئيس الم لسم وند ي رش  المدير أيضا

وممكن أخ يكوخ خبير خارجي يةتعين نل الم لس لديل خبرة تعليمية وت ويمية .
 

(The 

New Zealand Secondary Principals' Council,2011,9-11)  

 [ أهداف ت ويا ا دا  الو يتين2]

أخ ت ويا ا دا  الو يتي لمديري مدارس التعليا نب   (Collins,1999,12)أشار لولينز

 ال امعي ننيوزيلندا يهدف إلى تح يقن

 محاسبة والمةائلةن*ال

حيث يتا محاسبة مدير المدرسة من نب  م لس ا منا  في نيادتل وإدارتل للمدرسة 

تتق ع ليهام من حيث جوان، ال صور والضعف وجوان، ال وةم وتح يق ا هداف الم 

 وضماخ جودة التدريس والتعليا.

 *التنمية المهنيةن

حيث يتا توفير تنمية مهنية مةتمرة للمديرين لضماخ التحةين المتوام  إلن از 

 التالميذ.

 [ معايير ت ويا ا دا  الو يتي لمديري مدارس التعليا نب  ال امعين3]

لندا على معايير نامت نوضعها تعتمد عملية ت ويا ا دا  الو يتي لمدير المدرسة في نيوزي

وزارة التعليا لمديري المدارس ا نتدائية وتتضمن الث افةم والترنية والتعليام وا نظمةم 

م ناإلضافة إلى معايير  (Hammond &et.al.,2013, 37-38)والشرالات والشبكات
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إدارة هيئة لمديري المدارس الثانوية وتتضمن ال يادة المهنيةم واإلدارة ا ستراتي ية م و

 العاملين م وإدارة العالنات م وإدارة ا مول والتموي م والتشريعات ال انونية .

Fancy,2005,24-25) م حيث توضع هذه المعايير في نوائام ونمانات مالحظةم )

 وت ارير أدا .

[ مراح  ت ويا ا دا  الو يتي لمديري مدارسن4] 
 
 

يمر ت ويا ا دا  الو يتي لمدير المدرسة في نيوزيلندا نعدة مراح  لما أشار ل  من 

(م وال معية النيوزيلندية لم الس أمنا  المدارس.  Piggot-Irvine,2003,254ني وت )

(New Zealand School Trustees Association, 2009,37-40)  

 * اإلطار الزمني المومى نلن

)وضع( مدير المدرسةم وت ديا الملبات مع السمة ا ستراتي ية اإلعالخ عن مونف 

والتنتيذية للمدرسةم والتوميف الو يتي لو يتة المديرم والموامتات والسصائص 

 المملونة فيل.

 *العرض ونبول التعيينن

ويأخذ الم لس في ا عتبار والحةباخ عدد من الموضوعات في تحديد أهداف ا دا  التي 

نها مدير المدرسة مث ن السمة ا ستراتي ية والتنتيذية للمدرسةم والتوميف ي ، أخ يلتزم 

الو يتي لو يتة المديرم والتمورات التي يحددها سكرتير التعليا مث ) نظا إدارة ا دا م 

والتغييرات في المناها الدراسة م المعايير المهنية لإلدارة المدرسية(م ونتائا المراجعة 

لاخ المدير موجود نالتع  نالمدرسةم  وتأخذ هذه العملية ثالثة أشهر الةان ة لألدا  إذا 

 للمدير ال ديدم وشهر واحد للمدير ال ديا الذي سبق مراجعة أدا ه.

 *ميااة إجرا ات ا دا  المتوافق عليهان

ويتا تتويض ل نة من الم لس لصيااة أهداف ت ويا ا دا م ووضع إجرا ات ا دا  

ا لتانة أهداف ا دا  ومؤشراتهام والمعايير المهنية لإلدارة المدرسيةم المتوافق عليهام ويت

والوثائق التي سوف يتا مراجعتهام وا خذ في ا عتبار ا حتياجات المهنية لمدير 

المدرسةم ويتا ذلك نالتشاور والتوافق مع مدير المدرسةم وتنتهي الل نة من إعداد 

 إجرا ات ا دا  المتوافق عليها.

 إجرا ات ا دا  المتوافق عليها على مدير المدرسةن*عرض 

نعد انتها  الل نة من إعداد إجرا ات ا دا  المتوافق عليها يتا عرضها على مدير 

المدرسةم وهناك احتما خ ا ول أخ يوافق عليها مدير المدرسة ومن ثا ا ستمرار في ناني 

را ات وفي هذه الحالة تأخذ الل نة خموات مراجعة ا دا م والثاني رفض المدير لهذه اإلج

نعين ا عتبار رأي المدير وتةير في المشورة المهنية وا سترشاد نرأي متسصصين في 

هذا الم الم وت ب  الل نة رأي المدير ويتا تعدي  نعض إجرا ات ا دا  المتوافق عليها مع 
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ير فترفع الل نة ا مر مدير المدرسة. اما إذا رفضت الل نة رأي المدير في التعدي  والتغي

 لم لس ا منا  للتصديق عليلم وتةير الل نة في إجرا ات وخموات الت ويا التالية.

 الت ويا المؤنت ا ول لمدير المدرسةن*إجرا   

رٍضم  رٍضم أو أدا  اير م  حيث يتا إجرا  الت ويا المؤنت ا ول وتكوخ نتي تل إما أدا  م 

رٍض يتا و  نف العملية.وإذا لاخ ا دا  اير م 

 *إجرا  الت ويا المؤنت الثاني لمدير المدرسةن

يتا إجرا  عملية إمالحية عالجية  دا  المدير للتغل، على الةلبيات والمعونات التي 

تواجهل في العم م ويمكن إجرا  تعدي  في إجرا ات ا دا  المتوافق عليهام وتحديد أهداف 

ا ت ويا أدا ه للمرة الثانيةم وتكوخ نتي تل إما نصيرة المدى وي مل، منل نتائا محددةم ويت

رٍض يتا تونف العملية وإمدار  رٍضم وإذا لاخ أدا ه اير م  رٍضم أو أدا  اير م  أدا  م 

 الت رير النهائي  دا  المدير ويتا فصلل من العم .

 الثالث لمدير المدرسةن*إجرا  الت ويا المؤنت 

ني تةتمر عملية ت ويا ا دا  ويتا جمع البيانات إذا ن   المدير في الت ويا المؤنت الثا

 .    والمعلومات عن أدا  المدير استعداداً للت ويا النهائي

 *الت ويا النهائي لمدير المدرسةن

ويتا فيل إجرا  ت ويا نهائي من خالل م انلة رسميةم ويتا فيها عرض لافة البيانات 

مدير المدرسةم وتتاح الترمة لاملة لمدير والمعلومات التي نام الم وموخ ن معها عن أدا  

المدرسة للتعبير عن رأيل وت ديا أدلة ونراهين على أدائلم ويتا في هذه المرحلة لتانة 

الت رير ا ولي )المؤنت(  دا  المديرم وي عرض على مدير المدرسة ويونع عليل نالعلام 

ير نهائيام وإذا لا يوافق تأخذ وفي حالة مواف ة المدير على ما جا  نالت رير ي عتبر الت ر

ديرم وهناك احتما خ ا ول إنرار الل نة محة رأي المدير  الل نة في ا عتبار رأي الم 

ووجهة نظره ويتا إجرا  تعديالت في الت رير ننا  على ذلك م أو رفض وجهة نظره وفي 

نهائي م وي رس  هذه الحالة ترفع الل نة الت رير للم لس لك م ويتا اعتماد الت رير نشك  

مورة منل للمدير ويونع عليل نالعلا وا ستالمم وترس  مورة منل أو ملسص لل ل ميع 

أعضا  الم لسم لما توضع مورة منل في ملف تو يف المدير . ونعد إمدار الت رير 

النهائي يتا ا جتما  نين الم لس والمدير أو رئيس ممثالً عن الم لس لمنانشة السموات 

يث يتا الترليز على ال وان، التي تحتال إلى تموير وتحةين في أدا  المديرم التاليةم ح

ً في هذه ال وان،م لما يتا الترليز على جوان، ال وة التي تح  ت  وتنمية المدير مهنيا

وطرائق الحتا  على تلك ال وان، وتدعيمها ناستمرارم ومن ثا تبدأ الدورة التالية في ت ويا 

     ا دا  للعام التالي.

 الم ال الةانعن الميثاق ا خالني لٌمديري المدارسن 
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 Education Council in New Zealand)نةام م لةس التعلةيا فةي نيوزيلنةدا  

ميثانةةاً أخالنيةةاً لمهنةةة اإلدارة المدرسةةيةم وتضةةمن أرنعةةة م ةةا ت  نوضةةع (2017,10-12,

 نرئيةة هي

 Commitment to the  Teaching [ ا لتةةزام نحةةو مهنةةة التعلةةيا م ويتضةةمن ن1]

Profession 

 إ هار ا لتزام نت ديا تعليا فعال وعالي ال ودة. -

 ا نسراط في عالنات مهنيةم وا حترام والتعاوخ مع اآلخرين. -

 إ هار مةتوى عال من الةلوك المهني وا مانة والنزاهة وا ست امة. -

 التعليا في نيئة التعلا.إ هار ا لتزام نالتشريعات وال وانين الٌمنظمة لمهنة  -

 ا لتزام نت ديا ث افة مهنية تٌدعا تمبيق هذا الميثاق.  -

 Commitment to Learners [ ا لتزام نحو الٌمتعلمينم ويتضمن ن2]

 تعزيز رفاهية المتعلمين وحمايتها من أي ضرر أو أذى. -

 .دود المهنيةا نسراط في العالنات ا خالنية والمهنية مع المتعلمين التي تحترم الح -

 احترام تنو  التراث واللغة والهوية والث افة ل ميع المتعلمين. -

 ا هتمام نتعليا اللغة ال ومية ودعا طموحات الٌمتعلمين التعليمية. -

 تعزيز الممارسات الشاملة لدعا احتياجات وندرات جميع المتعلمين. -

عت دات الشسصية للمتعل -  مين.التزام العدالة والمةاواة واحترام الم 

  Commitment to Families نا سر[ ا لتزام نحو 3] 

 ا نسراط في عالنات مع العائالت يةودها المهنية وا حترام. -

 ا لتزام نإشراك ا سر في عمليات تعليا وتعلا أننائها. -

 احترام تنو  التراث واللغة والهوية وث افة العائالت. -

 Commitment to Society [ ا لتزام نحو الم تمعم ويتضمن ن4]

 تعزيز وحماية مبادئ ح وق اإلنةاخ والعدالة ا جتماعية نصورة ٌمةتمرة. -

 ا لتزام ن يا وأخالنيات الم تمع. -

تش يع المتعلمين على أخ يكونوا مشارلين نشمين في الحياة الم تمعيةم ويشارلوخ  -

 في ال ضايا المهمة لتح يق رفاهية الم تمع.

 مهنية لٌمديري المدارسن الم ال الثامنن الروانط ال

تتعدد وتتنو  الروانط المهنية لمديري المدارس في نيوزيلندام وفيما يلي تناول نعض هذه 

 هذه الروانط نالتتصي  على النحو اآلتين
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 ن  جمعية مديري المدارس الثانوية في نيوزيلندا [1]

Secondary Principals' Association of New Zealand (SPANZ) 

م م وتةاعد ٌمديري المدارس في جميع أنحا  نيوزيلندا نأخ 1987نشأت هذه ال معية عام 

شارلة في م نع الةياسات التعليميةم وتهدف هذه ال معية إلى  يكوخ لها دور فعال في الم 

نتديات العامة  ت ديا ا ستشارات ال انونية والمهنية لٌمديري المدارسم  وتمثيلها في الم 

حتا  على وجود اتصا ت فعالة مع المؤسةات التعليمةم ودعا الرفاهية والسامةم وال

المهنية والشسصية لألعضا م والةعي نحو زيادة رواتبها ومنحها المكافآت م وتحةين 

ديري   روف عملها. وت دم ال معية خدمات متنوعة تةاها في تنمية ندرات ومهارات م 

ةم والبراما التأهيليةم والندوات والمؤتمرات م المدارس مث  نراما التنمية المهنية المةتمر

فضالً عن إمدار ال معية م موعة من الكت، وا دلة والم الت العلمية التي تةاعد 

ديرين في عملها وتزيد من ث افتها التنظيمية.   'Secondary Principalsالم 

Association of New Zealand,2018)) 

 ن  ة  نأولالندجمعية مديري المدارس ا نتدائي [2]

 Auckland Primary Principals' Association (APPA ) 

تا إنشائها منذ مائة عام ت ريباًم وهي ألبر جمعية للمديرين في نيوزيلندام لما أنها منظمة 

ديري المدارس في أولالند ننيوزيلندا والتعبير  همتها ا ساسية الدفا  عن ح وق م  مهنية م 

ت المتنوعة لهام حيث تةاها ال معية في نراما التنمية المهنية عن موتها وت ديا السدما

ديري المدارس ا نتدائيةم وع د الندوات والمؤتمرات لهام وتسصيص من  وجوائز  لم 

للمتتونين منهام فضالً عن نيامها نإمدار م الت ومحف دوريةم وإمدار أدلة عن 

 'Auckland Primary Principals)عمليات تو يف المديرين وت ويا أدائها . 

Association,2018) 

Waikato Principals Association (WPA ن جمعية المديرين المدارس نواليتو [3]

) 

تمث  ال معية موت مديري المدارس في منم ة واليتو الكبيرةم وهي مؤسةة مهنية تدعا 

ديري المدارس على المةتوى المحلي وال وميم وتسدم لها خدمات ومشروعات ت نمي م 

مهاراتها اإلداريةم حيث تصدر ال معية م موعة من اإلمدارات العلمية في م ال التعليا 

واإلدارة وال يادة تةاعد ٌمديري المدارس في عملهام لما تنظا الٌملت يات والندوات 

ديري المدارس وتمنحها  تميزين من م  والمؤتمرات والزياراتم  لما تنظا احتتا ت للم 

 (   Waikato Principals Association,2018ت.  )الحوافز والمكافآ

 ن  جمعية مديري مدارس الترنية السامة في نيوزيلندا [4]

Special Education Principals Association of New Zealand 

(SEPANZ) 
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ديري مدارس تعليا ذوي ا حتياجات 1989تا إنشا  هذه ال معية عام  م وذلك للدفا  عن م 

وتمكينها من تح يق تعليا ذي جودة عالية في مدارسها وذلك نالتعاوخ مع أوليا  السامةم 

المور والم تمعم وتهدف ال معية إلى نشر المعرفة والمعلومات من خالل التوام  

وفرص التدري، وتبادل ا فكارم وتعزيز وتش يع البحوث وايرها من المشاريع السامةم 

أخ تكوخ جمعية و ة لتعليا ذوي ا حتياجات السامةموتعزيز التميز في المؤتمرات الوطني

دعوة لبار الترنويين من جميع أنحا  العالا ومهنية للترنويين المهتمين نتعليا هذه التئاتم

توفير شبكة من الدعا للمدارس السامة والوحدات  لالستتادة من خبراتها في هذا الم الم

رة نشأخ تموير الةياسات واإلجرا ات في والتنةيق وإسدا  المشو اإلدارية المرتبمة نهام

ديرينم وتمثيلها في المحاف   المدارسم والتشاور مع الوزارة في لافة ا مور المتعل ة نالم 

 Special Education Principals Association ofالمحلية والدولية وايرها . )

New Zealand, 2018   ) 

 اإلدارة المدرسيةنالمبحث الثانين جهود سلمنة ع ماخ في تمهين 

جهود سلمنة ع ماخ في تمهين اإلدارة المدرسية من خالل الم ا ت  وسوف يتا تناول

 اآلتيةن 

 الم ال ا ولن نانوخ التعليان 

عتمد م ولكن يوجد مشرو  ل انوخ التعليا    يوجد في سلمنة ع ماخ نانوخ تعليا رسمي م 

ً لما شك  نموج، ال رار الوزاري  انتهى إليل فريق عم  مراجعة مشرو  ا وف ا ل انوخ الم 

 م.2012( لعام 24رنا)

 الم ال الثانين الواجبات الو يتية ل مديري المدارسن

حدد دلي  مهام الو ائف المدرسية وا نصبة المعتمدة لها الصادر عن وزارة الترنية 

تتمث   ( م موعة متنوعة من الواجبات الو يتية ل مديري المدارس12-10م 2015والتعليا)

 فين

يلتزم نأخالنيات المهنة وال وانين واللوائ  وال رارات المنظمة للعم  م ويتانع التزام  -

 العاملين نتنتيذها.

 يضع نرنام اً زمنياً لتنتيذ واجباتل الو يتيةم ومةئولياتل نإشراف المشرف اإلداري. -

رها.  - ِ مها ويمول ِ  يعد خمة المدرسة نمشارلة العاملين والمةتتيدين م ويتانع تنتيذهام وي ول

يشرف على لافة أعمال التنظيا والتنتيذ والت ويا والتموير والمتانعة التي تتملبها إدارة  -

 المدرسة.

 يشرف على إعداد ال دول المدرسي. -

ية التنية واإلدارية والمواد ي وم نتحديد احتياجات المدرسة من الكوادر التدرية -

 وا جهزة الالزمةم ويعم  على التنةيق مع المعلمين لتوفيرها.
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يشرف على إعداد وتنتيذ السمة الةنوية للمنهال الدراسي واإلعداد اليومي للدروسم  -

 والتح ق من توافق اإلعداد اليومي للدروس مع السمة الةنوية.

مية وا جتماعية والصحية والنتةية نالتنةيق يشرف على تلبية احتياجات الملبة التعلي -

 مع المعنيين.

 يشرف على انتظام دوام العاملين والملبة نالمدرسة. -

 يلتزم نحضور المانور المدرسي ويشارك في تنظيمل. -

يشرف على إعداد الة الت والملتات المدرسيةم وتنظيمهام وتو يتهام وحتظها  -

 الكترونيا وورنيا.

 ت ذات العالنة نم ال عملل نما يضمن ت ويد ا دا .ي عد الة الت والملتا -

يشرف على تتعي  ا نشمة الترنوية داخ  المدرسة وخارجها نما يسدم العملية  -

 الترنوية التعليمية. 

 يشرف على تتعي  أعمال الل اخ والمةان ات التي تحددها الوزارة. -

التنية لتموير العم  يع د اجتماعات دورية مع أعضا  الهيئة التدريةية واإلدارية و -

 المدرسي.

يشرف على لافة أعمال ا متحاناتم وعمليات الت ويا وتحلي  النتائام وتنتيذ البراما  -

اإلثرائية والعالجية مع المعلمين ا وائ  لمةاعدة الملبة نمستلف فئاتها على تموير 

 تحصيلها الدراسي.

ة والو ائف المرتبمة نهام ي شارك في تنتيذ زيارات إشرافية  عضا  الهيئة التدرية -

ويزود المشرف المستص نصورة تتصيلية نأها ن اط ال وة وأها جوان، التموير 

 الم ترحة. 

يشارك في التسميط لبراما اإلنما  المهني  للهيئة التدريةية والو ائف المرتبمة نهام  -

ين وتنتيذهام ويتانع آثر هذه البراما على أدائها نالتنةيق مع المشرفين المستص

 والمعلمين ا وائ . 

يوثق التعاوخ نين المدرسة والبيت والم تمع المحليم ويتع  أدوار م الس اآلنا   -

 وا مهات وأدوار المدرسة لمؤسةة ترنوية لسدمة الم تمع.

ي  ري التنةيق وا تصا ت الالزمة مع مؤسةات الم تمع المحليم ويعم  على رنط  -

 مكانياتل لتح يق أهداف المدرسة.المدرسة نالم تمع المحيط ويةتثمر إ

 يحرص على سالمة المبنى المدرسي وميانتل ونظافتلم وحةن تو يتل. -

 يشرف على وسائ  الن   المدرسية وحصر احتياجات المدرسة منها. -
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ي شرف على إعداد الموازنة الةنوية للمدرسة وتنتيذها والمنانالت التي تتا نين ننودها  -

 ما   يتعارض مع ا نظمة واللوائ  الصادرة في هذا الشأخ.وف ا لحاجة العم  التعلية ن

 يشرف على إدارة الموارد المالية للمدرسة نالتعاوخ مع الكوادر المعنية.  -

ي سمط وينتذ المشاريع التمويرية التي تةها في تموير ا دا  ا داري والتني والرني  -

 نالتحصي  الدراسي وفق الضوانط الصادرة في هذا الشأخ. 

 شرف على سير العم  في ال معية التعاونية المدرسية ) الم صف المدرسي(. ي   -

 ي شرف على عملية ال رد الةنوي للعهدة المدرسية. -

 ي عد ت ارير ت ويا  ا دا  الو يتي  دا  العاملين نالمدرسة نالتنةيق مع المستصين.  -

 فرص تأهيلية. ي رش  أعضا  الهيئة التدريةية للدراسات التسصصية حة، المتاح من -

 ي و ف البراما المحوسبة في أدا  المهام الموللة إليل. -

ي شارك في إعداد الدراسات والبحوث الميدانيةم وتو يف نتائ ها وتومياتها في م ال  -

 عملل.

 يلتزم نحضور التعاليات والل ا ات والبراما التدريبية ذات العالنة نم ال عملل. -

يعم  على الت ديد والتموير في م ال واجباتل ومةئولياتل  في ضو  لوائ  وأنظمة  -

 عملل. 

ي نمي ث افة ا نتكار لدى العاملين نالمدرسة ويتانع أثر ذلك على الملبة والبيئة  -

 المدرسية.

 ي شرف على لافة أعمال ت ويا وتموير ا دا  المدرسي. -

 والو يتي. يعم  على تعزيز ا نتما  والو   الوطني -

 يعم  على ارس ال يا وا خالق الحميدة في المدرسة. -

ً عن سير العم  نالمدرسة يوض  فيل ما تا إن ازه وما لا يتام مع  - ي عد ت ريرا فصليا

توضي  وسائ  التغل، على الصعونات إخ وجدت م ويرفعل لمدير عام الترنية 

 نالمحافظة.

 الم ال الثالثن المعايير المهنيةن 

وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخ ثمانية معايير لإلدارة وال يادة المدرسية وضعت 

تتضمن اآلتي ن
 
 

 تتعي  التسميط المدرسين  [1] 
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 رؤيةة ت شةرك إدارة المدرسةة جميةع العةاملين نهةا والمةةتتيدين منهةا فةي التسمةيطم ووجةود

لهمةةة ورسةةالة نةةي تلبةةي احتياجةةات المدرسةةةم وتسمةةيط نةةراما لإلنمةةا  المه لةةدى للعمةة  م 

 العاملين.

 تنظيا العم  اإلدارين [ 2]

تتَوض إدارة المدرسة الصالحيات للعاملين نمةا يتناسة، وموانةف العمة  المستلتةةم وتو ةف 

 مرافق المبنى المدرسيم وتتع  ا نظمة واللوائ  والة الت والملتات المدرسية. 

 [ اإلشراف والت ويا لعمليتي التعلا والتعيان 3]

 وفةق ا حتياجةات المهنةي اإلنما  نراما متنوعةم وتنتذ إشرافية إدارة المدرسة أسالي، تتبع

   الملبة. ت ويا نتائا التعلام وتحل  مصادر تتعي  على التعلية للعاملينم  وتشرف

 [ رعاية الملبةن 4]

نهةام وتنمةي  المعمةول وا نظمةة تتانع إدارة المدرسة حضور الملبة وايةانها حةة، اللةوائ 

 ا ت اهات اإلي انية وتعالا ا ت اهات الةلبية لديهام وتوفر لها فرص تعليا متنوعة.  

 الم تمع المحلي ن  [ توثيق العالنة مع أوليا  ا مور ومؤسةات5]

حةول  شاملة معلومات ت وم إدارة المدرسة نبنا  توام  مةتمر مع أوليا  ا مورم وت دم لها

 خدمية للم تمع .  نراما اآلنا  وا مهاتم  وت دم م لس دور أننائهام وتدعا تعلا

 [ التموير الذاتي لإلدارة المدرسيةن 6]

توالةةة، إدارة المدرسةةةة المةةةةت دات الحديثةةةة فةةةي اإلدارة م وتمةةةور أدائهةةةا ذاتيةةةا م ووجةةةود 

نبة  المعنيةينم وتو ةف التكنولوجيةا  مةن التوجيهةات موضةوعيل فةي ت ةويا أدائهةام وتت بة 

 ة. الحديث

 [ تنمية ال يا التنظيمية للمدرسةن 7]

المدرسةيم وتشة ع  أفةراد الم تمةع نةين تعاونيةة عالنةات تحةرص إدارة المدرسةة علةى ننةا 

 المحاسبة. مبادئ العم م وترسخ والت ديد في ا نتكار التريق وعلى نروح على العم 

 العاملة نالمدرسةن  الكوادر من ا ستتادة [ فاعلية8]

 المدرسة من هيئة العاملين نالمدرسة معلمين وأخصائيين وفنيين وايرها. تةتتيد إدارة

 الم ال الرانعن إعداد ٌمديري المدارسن 

ديري  ديريات التعليمية التانعة لها مةئولية إعداد م  تتولى وزارة الترنية والتعليا والم 

ة الزمنية المدارس من خالل نرناما  ال يادة المدرسية وٌمدتل عاماخم وتتضمن التتر

ً نوانع )30-20للبرناما  من ) دتها أسبو  6-4( يوماً تدريبيا ( فترات تدريبية ول  فترة م 

دة ل   ول  أسبو  يتضمن خمةة أيام م وين ةا اليوم التدريبي إلى ثالثة جلةات تدريبية م 

( دني ة ناإلضافة إلى فترات ا ستراحة والصالة وتناول الغذا  م ونذلك تكوخ 90جلةة )

ديري المدارس ومةاعديها  دة البرناما التعلية من شهر إلى شهر ونصفم  ويةتهدف م  م 

ستلف المدارس نالةلمنة )وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخم  ( م 17 -10م 2016من م 
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لتح ين نل نالمعارف والمهارات وا ت اهات  في م ا ت  ويهدف البرناما إلى تزويد الم 

حددة لتحةين أدائ ها في العم  أو تغيير ات اهاتها وأنماطها الةلولية  دا  مهامها م 

الو يتية على ألم  وجل.
 

  (2-1أم 2017)وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخم 

(  محتوى البرناما على النحو 29م 2016وحددت وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخ)

 اآلتين

 ال يادةن [ التترة التدريبية ا ولىن نماذل1] 

ديري المدارس على أخ ت مبق ال يادات هذه  ستارة لم  يتا ت ديا نعض مداخ  ال يادة الم 

ارساتها  في مدارسها ناعتبارها مؤسةات التعلا في ال رخ الحادي والعشرينم  المداخ  نمم 

لما يتا تعريتها نمعايير ال يادات المدرسية وأسالي، التعلا النشط لبنا  أساس يهدف إلى 

 حةين وتموير ا دا  المدرسي.ت

 [  التترة التدريبية الثانيةن الٌم تمع المدرسين2]

تدرنوخ خالل هذه التترة أهمية تحةين أدا  المدارس من خالل ت ييا اإلجرا ات  ي درك الم 

تانعة ممارساتها الحالية وتكوينها لترق هادفة  الرئيةة للمدرسة والهيال  التنظيميةم مع م 

 ودورها ل ادة للتعلا وفق أسس منه ية وتتاعلية.إلى التغيير 

 [ التترة التدريبية الثالثةن الن ظا واإلجرا اتن3] 

ديرو  ترلز هذه التترة التدريبية على تحةين اآلدا  في م  تمع المدرسةم وذلك لكي ي درك م 

ين المدارس جودة التموير المهني التعالم ومن أهدافها الرئيةة تعزيز ث افة التعاوخ ن

شارلة في ا سالي،  علمين وأوليا  ا مورم مع تعزيز دور ال ائد التعليمي من خالل الم  الم 

ستلتة لتعلا الملبة  الم 

 [ التترة التدريبية الرانعة إلى الةادسةن التسميط لتحةين آدا  المدارس ن4]

ةت ب  والعم  نترليز مع الزمال  لت نتيذ وهذه التترة ت دم لها الترص  ستشراف الم 

ستارة  تانعة وت ييا أهداف تحةين أدا  مدارس م  تدرنوخ نم  استراتي يات التغييرم وي وم الم 

 مع إجرا  مشرو  نحثي.

 الم ال السامسن التدري، والتنمية المهنية لٌمديري المدارسن 

ديريات العامة للترنية والتعليا مةئولية  تتولى دوائر تموير ا دا  المدرسي نالم 

ديري المدارس في سلمنة ع ماخ وذلك نالتعاوخ مع مرالز التدري، وا لتنمية المهنية لم 

ديرية العامة  ديرياتم ونتحلي  خمط اإلنما  المهني التي تصممها الم  التدري، في هذه الم 

ديريات التانعة لها أعوام ) م 2013لتنمية الموارد البشرية نوزارة الترنية والتعليا للم 

ديري 2018لم  2017بم 2016بم  2015م 2014 (  تبين وجود اهتمام نتنمية م 

ً في م ا ت عديدة م حيث تضمنت هذه البراما لثيراً من الموضوعات  المدارس مهنيا

 أهمهان 

 الكتايات اإلداريةم والمؤشرات الترنوية وتو يتها في العملية التعليمية. -
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 ة الحديثة.المهارات ا ساسية لمديري المدارسم ولتايات اإلدارة المدرسي  -

 مهارات ا تصال والتوام م وننا  العالنات اإلنةانية نين العاملين.  -

علمينم وتحةين مةتوى التحصي  الدراسي  - تموير ا دا  المدرسيم ومتانعة أدا  الم 

 للملبة.

تعلمةم وآليات ت ويد العم  المدرسي. -  التمكين من أج  التمهينم والمدرسة لمنظمة م 

 ممارسات عملية في التسميط ا ستراتي يم وتنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية. -

أخالنيات مهنة التعليام وتنمية المهارات ال يادية في م ال ننا  ونيادة فرق العم   -

 المدرسية.

اإلندا  اإلداري م وت ويا ا دا  المؤسةيموالمهارات ا ساسية لإلدارة المدرسية  -

 التعالة.

 المدرسي المحوس،م وتنمية المهارات التدريبية لمديري المدارس.ال دول  -

 م ومات اإلدارة المدرسية التعالةم والبوانة التعليمية.  -

 تمبيق جودة ا دا  من خالل نظام تموير ا دا  المدرسي. -

 تموير مهارات ولتايات مديري المدارس. -

 ا وروني(.مهارات ح  المشكالتم وا عتماد ا لاديمي )نموذل ال ودة  -

 المسصصات المالية المدرسيةم  والبيئة المدرسية ال ذانة.مدير المدرسة المعامر. -

 المةت دات الترنوية الحديثةم وإدارة العالنات الشسصيةم وإعداد المدرنين. -

 الم ال الةادسن ت ويا ا دا  الو يتي لٌمديري المدارسن 

ستحداث وتعدي  اشتراطات شغ  ب( والساص نا2017/ 351أشار ال رار الوزاري رنا )

 ت ويا ا دا  الو يتي نعض الو ائف أخ مشرفي اإلدارة المدرسية ها المةئولوخ عن

لٌمديري المدارس م حيث نص ال رار على م موعة من الواجبات الو يتية والمةئوليات 

المهنية في هذا الم ال تتضمنن نيامها نمراجعة خمط ونراما وآليات عم  إدارات 

تانعة أدا   رس م ومتانعة تنتيذها وت ويمها وتمويرهامالمدا وال يام نزيارات إشرافية لم 

ديري المدارس وتحديد احتياجاتهام ووضع ت ارير حول مةتويات ادائها وت ديا الدعا  م 

الالزم لهام ي وم ندراسة وتحلي  ت ارير المدارس وت ديا التغذية الراجعة حولهام  وانتراح 

ناسب ة  للتحديات التي تواجهها ويتانع تنتيذهام وإعدد ت رير سنو شام  عن أدا  الحلول الم 

دير المدرسة نالتعاوخ مع م شرف  إدارات المدارسم وإعدد ت ارير ت ويا ا دا  الو يتي لم 

ديري المدارس م  تعل ة ناختيار م  شارلة في لافة ا عمال الم  أول اإلدارة المدرسيةم والم 

 ا الدعا الالزم لها.وت ويا أدائها وت دي
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(  إلى أخ مشرفي اإلدارة المدرسية 118بم 2009وأشارت وزارة الترنية والتعليا )

ديري المدارس على  يعتمدوخ  ديري في ت ويمها لألدا  الو يتي لم  استمارة  ت ويا أدا  م 

المدارس الموجودة في دلي  عم  اإلدارة المدرسية  والصادر عن  دائرة تموير ا دا  

(م حيث تضمنت الوثي ة 168م 2009مدرسي في وزارة الترنية والتعليا نةلمنة عماخ )ال

( درجةم وت دير مةتويات ا دا  تكوخ ممتاز م وجيد جداً م وجيد 100( ننداً نم مو  )17)

 م وم بول م واير مرض م وتتمث  هذه البنود في اآلتين

 وضع خمة تمويرية شاملة وفق رؤية المدرسة ورسالتها. -

 ا لتزام نتنتيذ ا نظمة واللوائ  المنظمة للعم .   -

 ال درة على التكيف مع  ضغوط العم . -

 استسدام الت نيات الحديثة في م ال العم . -

 استثمار إمكانيات المدرسة نصورة فعالة. -

 اإلشراف على عمليتي التعليا والتعلا. -

 متانعة جماعات ا نشمة المدرسية. -

 الدراسي.تتعي  ل نة متانعة التحصي   -

 تنمية المالب ورعاية احتياجاتها. -

 تتعي  دور ا سرة في اإلشراف على تعلا المالب وإثارة دافعيتها للتعلا. -

 تتعي  التوام  مع أوليا  ا مور ومؤسةات الم تمع نما يسدم تعلا المالب. -

الحرص على تموير لتاياتل الترنوية  -اإللمام نالمةت دات الترنوية في م ال العم .  -

 واإلدارية.

 المبادأة وا نتكار في م ال العم . -

 تش يع العم  نروح التري العم  على إثارة الدافعية وتحتيز العاملين. -

 الموضوعية في الت ويا م ارنة نت ويا اآلخرين لألدا . -

في ت ويا ا دا  الو يتي  مشرفو اإلدارة المدرسية ت ارير الكتا ة الةنوية يةتسدملما 

( لشاالي الو ائف 1لمديري المدارسم وذلك من خالل نموذل ت ويا ا دا  الو يتي رنا)

( م ويتضمن ت رير الكتا ة الةنوي 2018اإلشرافية والصادر عن وزارة السدمة المدنية )

ةتوى تةعة ننود هين ال درة على التسميط والتنظيام واتساذ ال رار وتحم  المةوليةم وم

بادرة وا نتكار وتنمية المهارات  ال ودة في أدا  واجبات ومةئوليات الو يتةم وروح الم 

حافظة على سرية العم م والتعام  مع  الذاتيةم وتموير ال درات الو يتية للمرؤسينم والم 

اآلخرينم وا لتزام ننظام العم  ومواعيده والةالمة المهنيةم وا هتمام نالمظهر العامم 



 م2020 يوليو(  13العدد )    -اجمللد الرابع                                    النوعيةاجمللة العربية للرتبية 

 

 

247 

( درجةم ويتضمن خمةة معد ت هين ممتازم وجيد جداًم 100ع درجات الت رير )وم م

( 1م 2018)وزارة السدمة المدنية نةلمنة ع ماخم وجيدم ومتوسطم وضعيف. 
 

 الم ال الةانعن الميثاق ا خالني لٌمديري المدارسن 

يثاق خاص   يوجد في سلمنة ع ماخ ميثاق أخالني خاص ناإلدارة المدرسيةم ولكن يوجد م

مم واشتم  هذا الميثاق 2010نمهنة التعليا وضعل مكت، الترنية العرني لدول السليا عام 

م والمعلا والمالبم والم تمع المدرسيم والم تمع جوان، تتعلق نشسصية المعلاعلى 

المحليم واآلنا م ووزارة الترنية والتعليام والم تمع العرني اإلسالميم  والم تمع العالمي 

)وزارة الترنية   نهوض الوطنيم ناإلضافة إلى م موعة من الح وق خامة نالمعلا.م وال

    (2018والتعليا نةلمنة عماخ م 

 الم ال الثامنن الروانط المهنية لٌمديري المدارسن 

  يوجد في سلمنة ع ماخ روانط مهنية خامة نمهنة التعليا نصتة عامة واإلدارة المدرسية 

 نصتة خامة.

 نادة من خبرة نيوزيلندا في تمهين اإلدارة المدرسية نةلمنة ع ماخأوجل اإلف

في ضو  ما تا عرضل عن خبرة نيوزيلندا في تمهين اإلدارة المدرسيةم ووانع  جهود 

سلمنة ع ماخ في تمهين اإلدارة المدرسيةم يمكن اإلفادة من خبرة نيوزيلندا في هذا الم ال 

 نةلمنة ع ماخ على النحو اآلتين 

نانوخ ينظا مهنة التعليا ويضبط أدائهام ويولي هذا ال انوخ أهمية ل ميع  وجود -

شارلين في العملية التعليمية ومنها ٌمديري المدارسم وهذا ال انوخ يتا تحديثل ل   الم 

عامم ويهتا نٌمديري المدارس وواجباتها الو يتيةم وشروط اختيارهام وتعيينهام 

 م وتنميتها مهنياًم وترنيتها إلى الو ائف ا علىم وت ديد هذذا التعاند أو إنها  العم

 وت ويا أدائها الو يتي سنوياً.

تعددة مث ن  - ديري المدارس حيث تشم  م ا ت م  تعدد وتنو  الواجبات الو يتية لم 

التسميط ا ستراتي يم وإدارة المناها الدراسيةموإدارة هيئة العاملينم والشرالة مع 

 لمحليم وإدارة الموارد المادية المدرسية.أوليا  ا مور والم تمع ا

ديري المدارس يعتمدوخ عليها في ال يام نواجباتها الو يتيةم  - وجود معايير مهنية لم 

وتكوخ موجهة ومرشدة لها في لافة ممارساتها وسلولياتها المهنيةم لما أخ هذه 

 المعايير تراعي خصومية ل  مرحلة دراسية انتدائية ألانت أم ثانوية. 

ديري المدارس من خالل نراما نومية ودراسات تأهيلية في ا -  هتمام نإعداد م 

ديري المدارس  ال امعات ومؤسةات التعليا العالي النيوزيلنديةم حيث  ند أخ يحص  م 

تسصصة في ال يادة واإلدارة المدرسية نب  أخ يتولوا نيادة مدارسها.  على مؤهالت م 
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ديرين السبرا  نرعاية وزارة الترنية ا عتماد على نراما تنمية مهنية م   - ةتمرة للم 

 والتعليا ومشارلة ال امعات ومؤسةات التعليا العالي والروانط المهنية النيوزيلندية.

تعاوخ م الس ا منا  نالمدارس والةلمات التعليمية المحلية في ت ويا ا دا  الو يتي  -

حددة الم ديري المدارس من خالل عملية مسمط لها وم  راح  وتعتمد على المعايير لم 

ديري المدارس.  المهنية لم 

وجود ميثاق أخالني خاص نالعاملين في م ال اإلدارة المدرسية يبرز التزاماتها في  -

تعلمينم وأوليا  ا مور م والم تمع.  الممارسات والةلوليات ت اه مهنة التعليام والم 

ةتمر لٌمديري المدارس من خالل وجود لثير من الروانط المهنية التي ت دم الدعا  - الم 

نراما التنمية المهنيةم والمؤتمرات والندواتم وإمدار الكتيبات وا دلة والم الت 

 والدوريات والصحف والنشرات التعليميةم ومن  ال وائز والمكافآت.

 

 توصيات الدراسة: 

في ضو  ما تا عرضل عن خبرة نيوزيلندا في تمهين اإلدارة المدرسيةم ووانع    

اإلفادة من خبرة نيوزيلندا في هذا  وأوجلجهود سلمنة ع ماخ في تمهين اإلدارة المدرسيةم 

 الم ال نةلمنة ع ماخ تومي الدراسة ناآلتين

عدة جوان،  إنرار نانوخ التعليا نةلمنة ع ماخم نحيث يتضمن ٌمديري المدارس من -

تتمث  في الواجبات الو يتية الرئيةةم وشروط ا ختيار والتعيين م وضوانط الترنياتم 

 والت اعدم وت ويا ا دا  الو يتي.

تستيض نعض الواجبات الو يتية لٌمديري المدارس ون لها إلى مةاعديها حتى يتمكن  -

 الٌمديرين من ا دا  ن ودة وتميز في العم .  

المهنية لإلدارة المدرسية في نظام تموير ا دا  المدرسي نحيث تموير المعايير  -

ت دمة في هذا الم ال. عامرة والسبرات الدولية الم   توال، ا ت اهات العالمية الم 

تسصصم وذلك من خالل   - ديرين على التأهي  العلمي الم  ا عتماد في نراما إعداد الم 

ت دمين للبراما على مؤهالت في ال يا دة واإلدارة المدرسية في ال امعات حصول الم 

الع مانية نالتعاوخ مع المرلز التسصصي للمعلمين التانع للوزارة والمةئول عن نراما 

 اإلعداد.

ٌمشارلة ال امعات ومؤسةات التعليا العالي في نراما التنمية المهنية أثنا  السدمة التي  -

 يتا ع دها لٌمديري المدارس.

ارس وم الس اآلنا  وا مهات في عمليات ت ويا ا دا  ٌمشارلة م الس إدارات المد -

 الو يتي لمديري المدارس نالتعاوخ مع مشرفي اإلدارة المدرسية.
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ةت   لمهنة اإلدارة المدرسية يحدد التزاماتها ومةئولياتها ت اه  - وضع ميثاق أخالني م 

وأعضا  أنتةهام والمهنةم والملبةم وهيئة العاملين نالمدرسةم وأوليا  ا مورم 

 الم  تمع المحلي.

ديري المدارس في سلمنة ع ماخ تكوخ في شك  جمعية أو   - تشكي  رانمة مهنية لم 

م لس يدافع عن ح ونهام ويٌشارك في ميااة لافة التشريعات وال وانين واللوائ  

وال رارات التي تتعلق نو ائتهام ويوفر لها نراما تنمية مهنية مةتمرة من خالل 

ندواتم والمؤتمراتم وإمدار الكتيبات وا دلة والصحف ورش العم م وال

 والدوريات.  

 

 مراجع الدراسة:

 أو ً؛ المراجع العرنيةن

(. درجة التنةيق نين أدوار المشرفين الترنويين 2014ال رايدهم محمد س ليماخ. ) -1

ومديري المدارس في محافظة مة ط نةلمنة عماخم م لة جامعة ال دس المتتوحة 

 .176 -147(م 9)3والدراسات الترنوية والنتةية م لألنحاث 

(. تموير أدوار 2015ال رايدهم محمد س ليماخ؛ الح ريةم حةنا  ننت حمد نن محمد. ) -2

مديري المدار في ننا  م تمع المعرفة نمدارس التعليا ما نعد ا ساسي في سلمنة 

ات الترنوية ع ماخ)تصور م ترح(م م لة جامعة ال دس المتتوحة لألنحاث والدراس

 .56 -11(م 36)1والنتةية م 

(. درجة امتالك مديري المدارس 2014الراجحيةم شريتة ننت عبدهللا نن زهراخ. ) -3

الحكومية درجة ممارسة مديري مدارس التعليا ما نعد ا ساسي لمهارات ت ويا ا دا  

تير الو يتي من وجهة نظر المعلمين نمحافظة الداخلية نةلمنة عماخم رسالة ماجة

 سلمنة ع ماخ. -اير منشورة م للية العلوم واآلدابم جامعة نزوى

(. مدى ممارسة مدخ  إعادة هندسة 2014الةاعديم علي نن هالل نن مبارك. ) -4

ً في سلمنة عماخ م رسالة ماجةتير اير  دارة ذاتيا العمليات اإلدارية في المدارس الم 

 ع ماخ. سلمنة -منشورة م للية العلوم واآلدابم جامعة نزوى

الصوافي ممحمد نن سعيد ؛ التهديم  راشد نن سليماخ ؛ الحارثيةم عائشة ننت  -5

( درجة تو يف اإلدارة اإللكترونية في نعض العمليات اإلدارية نمدارس 2014سالا.)

تسصصةم  -100(م 7)3التعليا ا ساسي في سلمنة عماخم الم لة الدولية الترنوية الم 

113 . 

(. تمهين اإلدارة المدرسية في الو يات 2014نن حمدوخ .)الصوافيم سعيد نن حمد  -6

المتحدة ا مريكية واستراليا وإمكانية اإلفادة منها في سلمنة عماخم رسالة ماجةتير 

 سلمنة ع ماخ.  -اير منشورة مللية الترنية جامعة الةلماخ نانوس
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مدرسة (. دور مدير المدرسة في تتعي  الشرالة نين ال2010عاشورم محمد علي.) -7

م 11البحرينم -والم تمع المحلي في سلمنة عماخم م لة العلوم الترنوية والنتةية 

 .106-75(م 4)

(. تصور م ترح لتتعي  التسميط 2013العلوي م خلتاخ نن سالا نن خميس.) -8

ا ستراتي ي في مدارس التعليا ا ساسي نةلمنة عماخ م رسالة ماجةتير اير 

الترنوية م معهد البحوث والدراسات العرنيةم  منشورةم نةا البحوث والدراسات

 ال اهرة. -المنظمة العرنية للترنية والث افة والعلوم 

(. التمهين ال يادي لمديري المدارس لمدخ  2008عيداروسم أحمد ن ا الدين .) -9

 - 131(م 61مصرم ) –لتح يق التعالية المؤسةيةم م لة للية الترنية نالزنازيق 

247. 

(. تموير ممارسات التسميط 2014الهنداويم ياسر فتحي .) عيةاخ ممالحة؛ -10

ا ستراتي ي المدرسي في سلمنة عماخن دراسة تمبي ية في ضو  نموذل اليةوخ 

 .55-19(م 2)22مصرم  -وليم العلوم الترنوية

(. وانع الكتا ة اإلدارية لدى مديري 2014الكنديم مصب  نن علي نن خلتاخ. ) -11

ساسي في محافظة جنوب الباطنة نةلمنة عماخم رسالة مدارس التعليا ما نعد ا 

 سلمنة ع ماخ. -ماجةتير اير منشورة م للية العلوم واآلدابم جامعة نزوى

(. دور م الس اآلنا  وا مهات  في تحةين 2012المةهليم مةلا نن علي العبد.) -12

لتترة من جودة التعليام ورنة عم  م دمة إلى ندوة م تمع  تار الترنوي والمنع دة في ا

 ن امعة  تار. 2012مارس  4-6

نحو تمهين اإلدارة الترنوية ندولة نمرم حولية للية  (.2000.)المصل  م إسماعي   -13

 .295 - 231(م 16) 16نمر م  -الترنية 

(. ات اهات حديثة في البحث العلميم الكويتن 2011المعايملم عبد العزيز عماهلل. ) -14

 مكتبة التالح.

(. مدى ممارسة الم الس المدرسية 2014ن سالا نن علي.)المعولي م عبدهللا ن -15

 دوارها ومهامها الو يتية  في مدارس التعليا ما نعد ا ساسي نمحافظة الباطنة 

سلمنة  -جنوب م رسالة ماجةتير اير منشورةم للية العلوم واآلدابم  جامعة نزوى

 ع ماخ .

  خالني لمهنة التعليام(. الميثاق ا2010مكت، الترنية العرني لدول السليا.)  -16

http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=9327 . 

معونات تح يق مديري المدارس (. 2009م ميمونة ننت سالا نن سعيد.)ةالمنذري -17

لالنضباط المدرسي لدى المالب في سلمنة عماخ من وجهة نظرها م رسالة ماجةتير 

 .سلمنة ع ماخ  -لماخ نانوساير منشورةم للية الترنيةم جامعة الة
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م 2016(. خمة اإلنما  المهني لعام ب2016وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخ.)  -18

ديرية العامة لتنمية الموارد البشرية.   مة طن الم 

أ(.  دلي  نظام تموير ا دا  المدرسي م 2009وزارة الترنية والتعليا نةلمنة عماخ.) -19

ديرية العامة   .لتنمية الموارد البشريةمة طن الم 

ب(.  دلي  عم  اإلدارة المدرسية م 2009وزارة الترنية والتعليا نةلمنة عماخ.) -20

ديرية العامة لتنمية الموارد البشرية.   مة طن الم 

(. الهيك  التنظيمي للوزارة والمديرياتن 2012وزارة الترنية والتعليا نةلمنة عماخ.) -21

 ً لما انتهى إليل فريق عم  مراجعة مشرو  ال انوخ  مشرو  نانوخ التعليا المدرسي وف ا

 م مة ط. 2012لعام  24المشك  نموج، ال رار الوزاري  رنا

م 2013(. خمة اإلنما  المهني لعام 2013وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخ.) -22

ديرية العامة لتنمية الموارد البشرية.   مة طن الم 

م 2014خمة اإلنما  المهني لعام (. 2014خ.)وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ما -23

ديرية العامة لتنمية الموارد البشرية  . مة طن الم 

م 2015خمة اإلنما  المهني لعام  ب(  2015وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخ.) -24

ديرية العامة لتنمية الموارد البشرية  . مة طن الم 

لي  مهام الو ائف المدرسية (. د2015وزارة الترنية والتعليا نةلمنة عماخ.) -25

ديرية العامة لتنمية الموارد البشرية.  وا نصبة المعتمدة لها م مة ط نالم 

أ(. المرلز التسصصي للتدري، المهني  2016وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخ.) -26

علمينن دلي    م  مة ط. 2016للم 

نتدنين أ(. ضوانط تد2017وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخ.) -27 ري، وت ييا الم 

مم  2018/ 2017لو ائف اإلشراف المدرسي واإلدارة المدرسيةن العام الدراسي 

علمين.   مة طن المرلز التسصصي للتدري، المهني للم 

م 2017ل(. خمة اإلنما  المهني لعام 2017وزارة الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخ.) -28

ديرية العامة لتنمية الموارد الب  شرية. مة طن الم 

(. الميثاق ا خالني لمهنة التعليا 2018.)وزارة الترنية والتعليا نةلمنة عماخ -29

http://www.moe.gov.om 

( 1(. نموذل ت ويا ا دا  الو يتي رنا)2018وزارة السدمة المدنية نةلمنة ع ماخ.) -30

 لشاالي الو ائف اإلشرافيةم مة ط.

( 2017/ 351ب(. نرار وزاري رنا)2017الترنية والتعليا نةلمنة ع ماخ.)وزارة  -31

 ناستحداث وتعدي  اشتراطات شغ  نعض الو ائفم مة ط

 

 

http://www.moe.gov.om/
http://www.moe.gov.om/
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