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??? ????? et al.: the necessary training needs for school principals in the Direct

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس في مديرية تربية محافظة
جرش في ضوء التجديدات الحديثة المعاصرة من وجهة نظر المديرين
والمديرات أنفسهم
د .محمد تيسير أبو شريعة

د .عمــر سالــم الخطيــــــب

الملخــص :جــاءت هــذه الدراســة لتحــدد االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة لمديــري
ومديــرات المــدارس فــي مديريــة التربيــة والتعليــم لمحافظــة جــرش مــن وجهــة
نظــر المديريــن والمديــرات أنفســهم .
ت ّكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــري ومديــرات المــدارس فــي محافظــة
جــرش وعددهــم( )168مديــراً ومديــرة ،ت ّكونــت العينــة مــن ( )106فــرداً أي مــا
بنســبة  63%مــن مجتمــع الدراســة .ولتحقيــق أهــداف الدراســة طــور الباحثــون
اســتبانة ت ّكونــت مــن ( )52فقــرة وزعــت علــى ســتة مجــاالت وتوصلــت الدراســة
إلــى النتائــج التاليــة:
بينــت الدراســة أن درجــة احتياجــات مديــري المــدارس فــي المجــاالت الســتة
كانــت عاليــة ,وهــذا بالطبــع يــدل علــى حاجتهــم األكيــدة إلــى التدريــب علــى تلــك
المهــارات وإنهــم يفتقــرون إليهــا وبالتالــي فإنهــم ال يســتطيعون أداء األعمــال التــي
تطلــب منهــم علــى الوجــه المطلــوب حيــث كانــت االحتياجــات التدريبيــة مرتبــة وفقــا
للمجــاالت علــى النحــو التالــي  :شــؤون الطلبــة  ,عالقــة المدرســة بالبيئــة الخارجيــة
 ,تطويــر العمــل اإلداري  ,تطويــر المناهــج المدرســية  ,تطويــر العمــل الفنــي
والمهنــي  ,توظيــف التقنيــات التربويــة .
وبينــت الدراســة وجــود فــرق دال احصائيـا ً بيــن المتوســط الحســابي لتقديــرات
أفــراد عينــة الدراســة ذوي عــدد ســنوات الخبــرة (أقــل مــن  5ســنوات) ،وذوي عــدد
ســنوات الخبــرة (مــن  10 - 5ســنوات ،مــن  10ســنوات فأكثــر) ولصالــح عــدد
ســنوات الخبــرة (أقــل مــن  5ســنوات).
كمــا تبيــن أن هنالــك فرقـا ً ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائية
(= 0.05

a

) بيــن المتوســطين الحســابيين لتقديــرات أفــراد عينــة

الدراســة علــى األداة ككل يعــزى لمتغيــر (المؤهــل العلمــي) ولصالــح
المــدراء ذوي المؤهــل العلمــي (بكالوريــوس) ،حيــث بلغــت قيمــة
(ف =  )5.680وبداللة إحصائية ( .)0.019وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية
(.) a = 0.05
واختتمــت الدراســة بعــدة توصيــات لتؤكــد الحاجــة إلــى إعــداد البرامــج
التدريبيــة لمديــري ومديــرات المــدارس فــي ضــوء االحتياجــات التدريبيــة المطلوبــة
واألخــذ بمبــدأ التدريــب المســتمر لمديــري ومديــرات المــدارس وإجــراء المزيــد مــن
الدراســات المماثلــة بمديريــات التربيــة والتعليــم فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
الكلمــات المفتاحيــة :االحتياجــات  ،مديــري ومديــرات ،المــدارس  ،مديريــة التربيــة
والتعليم.

د .حابــس محمـــد حتاملـــــة

the necessary training needs for
school principals in the Directorate
of Education in Jerash from
the viewpoints of the principals
themselves.
Abstract: This study aimed at identifying the necessary

training needs for school principals in the Directorate of
Education in Jerash from the viewpoints of the principals
themselves.

The population consisted of all school principals in
Jerash (n=168). The sample consisted of (106) individuals
of the aforementioned school principals (63%). In order
to achieve the objectives of the study, the researchers
prepared a questionnaire that consisted of 52 queries in
six different fields. The study arrived at the following
results:
The study revealed that the degree of school principals
needs was high in the six domains; which refer to the need
to practice these skills and that. Therefore the principals
cannot perform their tasks as required. The required
training is arranged according to the domains as follows:
student affairs, the school relation with the external
environment, development of administrative work,
development of curricula, development of technical and
professional work and employing educational techniques.
The study indicated statistically significant differences
of the means of years of experience in favor of (less than
5 years of experience).
The study indicated statistically significant differences
at (ἁ=0.05) of the means of education in favor of BA
holders: F=5.680 with a value of (0.019) which is less
than (ἁ=0.05).
The study concluded with some recommendations
that emphasized the need for some training programs for
school principals and the need for adopting continuous
training programs for them. It also recommended that
similar studies be conducted in other Directorates of
Education in the Hashemite Kingdom of Jordan.
Key words: needs , principals , schools , the Directorate
of Education
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خلفية الدراسة:
يحتــل العنصــر البشــري موقع ـا ً مهم ـا ً فــي رفــع مســتوى المنظمــات

اإلداريــة فــي النظــام التربــوي .كمــا تحتــل إدارة المجتمعــات والمؤسســات

وكفاءتهــا ،وزيــادة درجــة األداء الوظيفــي داخلهــا وخارجهــا ،ومــن هنــا

الحديثــة مكانــة مهمــة ومرموقــة ،وتــزداد قيمــة ووزن ـا ً بازديــاد النشــاطات

يالحــظ أن مصلحــة أيــة منظمــة تكمــن فــي مقدرتهــا علــى االحتفــاظ

البشــرية وتنوعهــا ،فــاإلدارة فــي المنظــور الحديــث هــي وظيفــة إنســانية

بالعامليــن لديهــا ،مــن خــال اشــباع حاجاتهــم ،وتلبيــة رغباتهــم .ذلــك أن

يعتمــد نجاحهــا إلــى حــد كبيــر علــى روح التعــاون والمشــاركة بيــن العاملين

مقــدرة اإلدارة علــى تنميــة روح الــوالء واإلخــاص والكفــاءة عنــد األفــراد

فــي المؤسســة وعلــى قــدرة اإلدارييــن فــي توظيــف الطاقــات والقــدرات،

والعمــل علــى إيجــاد المنــاخ التنظيمــي المناســب( .الســعود.)2009 ،

بشــكل يضمــن الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن اإلنتــاج فــي أقصــر وقــت

كمــا تعــد االحتياجــات التدريبيــة لمديــري المــدارس القاعــدة األساســية
التــي تنطلــق منهــا عمليــة تخطيــط وبنــاء البرامــج التدريبيــة المختلفــة،
فاآلليــة واحــدة ويمكــن اتباعهــا فــي كل منظمــات التدريــب لمعرفــة
االحتياجــات التدريبيــة التــي تســاعد فــي وضــع األهــداف المــراد تحقيقهــا
مــن التدريــب فــي الحاضــر والمســتقبل ،فالخطــوة األولــى أو نقطــة البــدء
بالنســبة إلدارة عمليــة التدريــب فــي تصميــم نظــام تدريــب وتطويــر متكامــل
لمنظمــة مــا ،هــي تحديــد االحتياجــات الحاليــة للتدريــب والتطويــر بشــكل
دقيــق ،وتحديــد متطلبــات التدريــب المســتقبلية (تريســي.)4002،
لــذا البــد مــن تصميــم برامــج تدريبيــة للقــادة التربوييــن تقــوم علــى عــدد
مــن المبــادئ واألســس لتجــاوز الثغــرات والعيــوب التــي لحقــت ببرامــج
التدريــب التقليديــة لتواكــب برامــج التدريــب العصريــة وتنمــي برنامجــا
تطويريــا لــإدارة التربويــة والمدرســية لتواكــب االســتمرار للتأهيــل
والتطويــر ،وبنــاء نظــام إدارة الجــودة فــي العمليــة اإلداريــة وتطبقــه
فــي بعــض اإلدارات لبــدء عمليــة توصيــف المهــام لمختلــف الوظائــف
(عبيــدات .)2004،ويشــير الحديــدي ( )1998إلــى أن اإلدارة المدرســية
تعتبــر أحــد الجوانــب الرئيســية فــي اإلدارة التربويــة المســؤولة بشــكل
مباشــر عــن تنظيــم العناصــر البشــرية العاملــة فــي المدرســة مــن موظفيــن
ومعلميــن وطلبــة ومســتخدمين بهــدف تحقيــق األهــداف التربويــة العامــة
والخاصــة لعمليتــي التعلــم والتعليــم ،كمــا يؤكــد الطويــل ( )1999علــى
أهميــة القيــادة ويشــير إلــى أنهــا تعــد نبضــا ً للعمليــة اإلداريــة ومفتاحهــا،
وذلــك ألن هــذه األهميــة تنبــع مــن كونهــا تســري فــي كل جوانــب العمليــات

ممكــن وأقــل جهــد وتكلفــة ،ومــن هنــا تكمــن أهميــة اإلداري فــي كل قطــاع
مــن قطاعــات الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والتربويــة
(الحســن .)2006،وفــي هــذا اإلطــار شــهدت اإلدارة المدرســية اتجاهــا ً
جديــداً ،فلــم تعــد تســيير شــؤون المدرســة روتينيـاً ،ولــم يعــد هــدف المدرســة
مجــرد المحافظــة علــى النظــام والتأكــد مــن ســير الدراســة وفــق الجــدول
الموضــوع ،للتالميــذ بــل أصبــح محــور العمــل فــي اإلدارة المدرســية يــدور
حــول التلميــذ وحــول توفيــر كل الظــروف واإلمكانــات التــي تســاعد علــى
توجيــه نمــوه الفعلــي والبدنــي والروحــي والتــي تعمــل علــى تحســين العمليــة
التربويــة لتحقيــق هــذا النمــو ،إضافــة إلــى اهتمامهــا باألولويــة للعمليــة
التربويــة واالجتماعيــة وتوجيــه الوظائــف اإلداريــة لخدمتهــا( .اللحيانــي،
.)2006
لذلــك يعــد التدريــب أثنــاء الخدمــة وســيلة مــن وســائل إعــداد المديــر
وتطويــر كفاياتهــم ،وتلبيــة احتياجاتهــم ،ومــن ثــم تحســين أداء العمــل
وزيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة ،ولكونــه وســيلة مهمــة فــي محــاوالت اللحــاق
بركــب التقــدم التكنولوجــي (درة )1991 ،وحتــى يكــون التدريــب محققــا ً
لألهــداف التــي أقيــم مــن أجلهــا البــد أن تكــون االحتياجــات التدريبيــة
وضــع البرنامــج التدريبــي مــن أجلهــم واضحــة ومحــددة،
للمتدربيــن الذيــن ِ
وذلــك ألن االحتياجــات التدريبيــة تمثــل الفــرق بيــن األعمــال التــي يمارســها
المتــدرب بشــكل روتينــي وعــادي ،واألعمــال التــي يســتطيع أن يقــوم بهــا
فع ـاً وبدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة أو هــي الفجــوة بيــن الواقــع والمطلــوب
فــي تنفيــذ األعمــال التــي يمارســها المتــدرب (الحديــدي.)1998 ،

اإلداريــة ،فتجعــل اإلدارة أكثــر فاعليــة وتعمــل أداة لتحقيــق أهدافهــا ,فالقيادة

كمــا يؤكــد عبابنــه ( )1996أن مرحلــة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة

أمــر ال غنــى عنــه لترشــيد ســلوك األفــراد ،وتعبئــة قدراتهــم وتنســيق

تعتبــر مرحلــة هامــة وحاســمة ،إذ البــد مــن التحديــد الدقيــق لالحتياجــات

جهودهــم ،وتنظيــم أمورهــم ،وتوجيههــم الوجهــة الصحيحــة مــن أجــل بلــوغ

التدريبيــة المطلوبــة ،ومــن ثــم مقيــاس محــدد يميــز بيــن االحتياجــات مــن

األهــداف المرجــوة ،كمــا أن القيــادة تتميــز عــن اإلدارة فــي أنهــا تتضمــن

حيــث األهميــة واألولويــة ،كمــا أنــه مــن الضــروري أن يكــون القائمــون

عناصــر المبــادأة والتوقــع واالبتــكار وإحــداث تغييــرات هامــة .فالقيــادة

علــى تحديدهــا وتقييمهــا مــن ذوي االختصــاص والتأهيــل المناســبين،

نشــاط ديناميكــي يتــرك أثــره الفاعــل فــي الجهــاز اإلداري .

التخــاذ القــرارات المناســبة فــي شــأن تلــك االحتياجــات ومــدى مالءمتهــا

ومديــر المدرســة بهــذه األهميــة البــد لــه مــن قــدرات معينــة يمكنــه مــن
مواجهــة كثيــر مــن األزمــات والمشــكالت المدرســية ببصيــرة نافــذة وإدراك
واع ،وقــدرة ابتــكار الحلــول المناســبة وتنفيذهــا فــي الوقــت المناســب
(الســحيمي.)2002 ،
كمــا أن عمليــة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة هــي الخطــوة الحاســمة
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فــي العمليــة التدريبيــة وأي خلــل ونقــص يحــدث األثــر الســلبي علــى العمليــة

للغــرض المطلــوب ،كمــا أن عمليــة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة هــي
الخطــوة الحاســمة فــي العمليــة التدريبيــة ،وأي خلــل أو نقــص يحــدث فــي
هــذه الخطــوة ينتقــل أثــره بالتأكيــد إلــى باقــي خطــوات التدريــب ،وفــي ذلــك
هــدر كبيــر فــي الجهــود والنفقــات ،باإلضافــة لمــا يولــده مــن اتجاهــات
ســلبية لــدى المتدربيــن نحــو التدريــب ككل.
ونظــراً ألن وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة تولــي اهتمامــا ً كبيــراً
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jadara/vol1/iss1/6

??? ????? et al.: the necessary training needs for school principals in the Direct
بــاإلدارة المدرســية مــن خــال رفــع مســتوى األداء لمديــر المدرســة

 .1مــا االحتياجــات الالزمــة لمديــري المــدارس فــي إدارة التربيــة والتعليــم

باعتبــاره مســئوال عــن إدارة العمليــة التعليميــة وأنشــطتها فــي المدرســة

فــي محافظــة جــرش فــي ضــوء التجديــدات الحديثــة المعاصــرة ؟

وتأكيــداً لــدوره القيــادي وإيمانـا ً بضــرورة إعــداد المديريــن وتدريبهــم مــن

 .2هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند مســتوى الداللــة ()α=0.05

خــال إعــداد البرامــج التدريبيــة المنظمــة والهادفــة ،فقــد أجريــت هــذه

فــي تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمديــري المــدارس فــي محافظــة

الدراســة بهــدف تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمديــري المــدارس فــي

جــرش فــي ضــوء التجديــدات الحديثــة المعاصــرة تعــزى لمتغيــرات

مديريــة التربيــة والتعليــم لمحافظــة جــرش.

الدراســة /الجنــس وســنوات الخبــرة والمؤهــل العلمــي؟

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا قــد تحــدد االحتياجــات التدريبيــة

االحتياجات التدريبية:

الالزمــة لمديــري المــدارس مــن وجهــة نظــر المديريــن أنفســهم فــي مديريــة

هــي المتطلبــات التــي يحتاجهــا مديــر المدرســة مــن المهــارات الفنيــة

التربيــة والتعليــم لمحافظــة جــرش وذلــك للــدور القيــادي الــذي يقــوم بــه

واإلداريــة لمســاعدته فــي رفــع مســتوى أدائــه الوظيفــي فــي إدارة المدرســة

مديــر المدرســة فــي التأثيــر علــى مســتوى أداء العمليــة التربويــة .كمــا

بفاعلية(.التميمــي )2007،

يتوقــع أن هــذه الدراســة قــد تفيــد القائميــن علــى شــؤون التدريــب فــي
بنــاء البرامــج التدريبيــة وتصميمهــا اعتمــادا علــى االحتياجــات التدريبيــة
الفعليــة لمديــري المــدارس .وتعتبــر هــذه الدراســة األولــى علــى حــد علــم
الباحثيــن فــي مديريــة التربيــة والتعليــم لمحافظــة جــرش والتــي تســعى
لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة الفعليــة لمديــري المــدارس ،وهــذا قــد يعطــي
الدراســة قــوة وأهميــة فــي إمكانيــة االســتفادة مــن نتائجهــا وتوصياتهــا فــي
تطويــر مســيرة العمليــة التربويــة ومخرجاتهــا مــن خــال االســتمرار فــي
إجــراء دراســات مماثلــة وموســعة فــي مديريــات التربيــة والتعليــم األخــرى
فــي األردن .

أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعــرف إلــى االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة لمديــري المــدارس فــي
إلــى مديريــة التربيــة والتعليــم لمحافظــة جــرش.
 .2التعــرف الفــروق بيــن اســتجابات المســتهدفين وفقــا ً لمتغيــرات إلــى
الدراســة ،الجنــس ،وســنوات الخبــرة ،والمؤهــل العلمــي.
 .3التعــرف الفــروق الفرديــة بيــن اســتجابات المســتهدفين وفق ـا ً للــدورات
التدريبيــة فــي تقديرهــم لالحتياجــات التدريبيــة لمديــري المــدارس.

التدريب:
ويتكــون مــن اإلجــراءات التــي تقــاس بهــا كفايــات البرامــج التدريبيــة
ومــدى نجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا الموســومة ،كمــا تقــاس كفايــة
المتدربيــن ،ومــدى التغييــر الــذي أحدثــه التدريــب معهــم ،وتقــاس بهــا أيضـا ً
كفايــة المتدربيــن الذيــن نفــذوا العمــل التدريبــي (باشــات.)1978 ،
كما يعرفه (شاويش:)1993،
أنــه تجهيــز الفــرد للعمــل المســتمر واالحتفــاظ بــه علــى مســتوى
الخدمــة المطلوبــة ،فهــو نــوع مــن التوجيــه الصــادرة مــن إنســان والموجهــة
إلــى إنســان آخــر.
التطوير:
أنــه مجموعــة مــن التغيــرات التــي تحــدث فــي نظــام تعليمــي بقصــد
زيــادة فعاليــة أو جعلــه أكثــر اســتجابة لحاجــات المجتمــع  ( .األعرجــي،
.)1995
التطوير إجرائياً:
جهــد إنســاني منظــم ومخطــط ،يشــتمل علــى جميــع العمليــات الرئيســية
التــي تتــم داخــل المدرســة ،ســواء أكانــت نظريــة أم عمليــة تهــدف إلــى

 .4اقتراح التوصيات الالزمة إلعداد برامج تدريب المديرين.

زيــادة قــدرة المدرســة علــى التطويــر والتجديــد الذاتــي ،وتحســين العمليــة

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

التربويــة ورفــع قدراتهــا علــى االســتجابة للتحديــات المســتقبلية لمواكبــة

ألهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه مديــر المدرســة فــي تحقيــق أهــداف
العمليــة التربويــة ولحاجتــه المســتمرة للتأهيــل والتدريــب فــي مجــال القيــادة
اإلداريــة أثنــاء إدارتــه للمدرســة ومــن خــال اســتعراض األطــر النظريــة
ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة تبــدو الحاجــة واضحــة إلــى ضــرورة
تحديــد االحتياجــات التدريبيــة الواقعيــة لمديــري المــدارس مــن وجهــة نظــر
المديريــن فــي مديريــة التربيــة والتعليــم فــي محافظــة جــرش لهــذه األســباب
ولضمــان وضــع برامــج تدريبيــة تلبــي حاجــات مديــري ومديــرات المــدارس
المســتمرة فــي الســنوات التاليــة ،كمــا تقلــل مــن الهــدر المــادي والفكــري الذي
يبــذل فــي إعــداد البرامــج التدريبيــة التــي ال تتصــل باالحتياجــات .
لذلك تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
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مصطلحات الدراسة

التطــورات العالميــة المعاصــرة( .ماهــر)2010 ،
الكفاية اإلدارية:
تشــمل عــدة جوانــب منهــا الصفــات والخصائــص والمهــارات،
والمعــارف واالتجاهــات التــي يفتــرض أن تنعكــس علــى أداء الموقــف
اإلداري وتتصــف بنــوع مــن الثبــات فــي ممارســتها( .عبد الزهــرة)1991 ،
مدير المدرسة:
هــو الشــخص المســؤول عــن إدارة شــؤون العامليــن ورعايــة التالميــذ
والمشــرف الرئيســي علــى ســير العمليــة التربويــة فــي المدرســة مــن أجــل
تحقيــق أهــداف التربيــة والتعليــم فــي األردن.
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حدود الدراسة:

للعامــل فــي تأديــة األعمــال الروتينيــة ،وتجعلــه مرنـا ً قــادراً علــى التعــرف

 .1اقتصــرت هــذه الدراســة علــى تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لــدى

بحكمــة دائم ـاً( .شــعالن.)1969 ،

مديــري ومديــرات المــدارس فــي مديريــة التربيــة والتعليــم لمحافظــة
جــرش.
 .2اقتصــرت هــذه الدراســة علــى اســتجابات أفــراد العينــة وهــم مديــرو
المــدارس فــي محافظــة جــرش وعددهــم  106مديــراً ومديــرة.
 .3طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي .2012/2013

األدب النظري والدراسات السابقة:
تحتــل إدارة المجتمعــات والمؤسســات الحديثــة مكانــة مهمــة ومرموقــة
وتــزداد قيمــة ووزن ـا ً بازديــاد النشــاطات البشــرية وتنوعهــا ،فــاإلدارة فــي
المنظــور الحديــث هــي وظيفــة إنســانية يعتمــد نجاحهــا إلــى حــد كبيــر
علــى روح التعــاون والمشــاركة بيــن العامليــن فــي المؤسســة وعلــى قــدرة
اإلدارييــن فــي توظيــف الطاقــات والقــدرات ،بشــكل يضمــن الحصــول
علــى أكبــر قــدر مــن اإلنتــاج فــي أقصــر وقــت وأقــل جهــد وتكلفــة ،ومــن
هنــا تكمــن أهميــة اإلداري فــي كل قطــاع مــن قطاعــات الحيــاة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والسياســية والتربويــة وغيرهــا ،وال يتوقــع لهــذه المجــاالت
التقــدم الســليم بــدون كفايــة إداريــة ناجحــة وقيــادة فعالــة لبلــوغ تطويــر
النشــاطات االجتماعيــة المختلفــة فــي العصــر الحديــث ،كمــا أن اإلدارة
التربويــة بشــكل خــاص تحتــاج إلــى قــدر معقــول مــن المرونــة وحريــة
الحركــة وتفويــض الســلطة األمــر الــذي يوفــر المنــاخ المناســب للتخطيــط

كما ينبغي أن ترتكز برامج التدريب على مبادئ عدة وهي:
– اعتمــاد منحنــى نظــري للتدريــب باألهــداف والنتائــج وأســاليب
التقويــم والمراجعــة.
– وضوح وتحديد أهداف برنامج التدريب.
– تلبيــة الحاجــات المهنيــة للمتدربيــن وخاصــة فــي مجــال الكفايــات
والمهــارات اإلداريــة.
– اعتمــاد (الــرزم) التدريبيــة المبنيــة علــى حــاالت واقعيــة ومعالجتهــا
نظريـا ً وتمكيــن المتــدرب مــن اســتخدام األســلوب العلمــي فــي حــل
المشــكالت واتخــاذ القــرارات.
– اســتثمار برنامــج التدريــب لنتائــج البحــوث والدراســات التربويــة
وبخاصــة فــي مجــال اإلدارة التربويــة.
– اســتخدام وســائل التدريــب المتميــزة والتــي يمكــن االسترشــاد بهــا
عنــد تصميــم برنامــج التدريبــي والــذي يأخــذ أشــكاالً عــدة علــى
حســب نــوع التدريــب الموجــه لــإداري وفيهــا دراســة الحالــة
وحلقــات البحــث المســتديرة ،وتمثيــل األدوار ،والورشــة التدريبيــة،
والمؤتمــرات ،والزيــارات( .أحمــد إبراهيــم أحمــد .)1985
لــذا تعتبــر عمليــة التنميــة اإلداريــة نشــاطا ً مســتمراً ومتكام ـاً حيــث

ورســم السياســة التربويــة ،ورصــد األهــداف واختيــار أفضــل الطــرق

يتوقــف النجــاح فــي أيــة مرحلــة مــن مراحلهــا علــى األداء الصحيــح

المناســبة لتحقيقهــا فــي إطــار السياســة التربويــة العامــة (أبــو شــريعة،

للمراحــل الســابقة ،ويحتــل التدريــب أهميــة كبيــرة كعنصــر رئيســي فــي

.)1994

عمليــة التنميــة اإلداريــة ،ومــن ثــم يتطلــب عنايــة بــارزة فــي التخطيــط

فإطــاق يــد اإلداري التربــوي أمــر ضــروري ،مــن أجــل العمــل علــى
تحقيــق فعاليــة النظــام التربــوي ،ويجعــل مــن اإلداري التربــوي قــدرة
علــى تحمــل المســؤولية والكفــاءة فــي اإلدارة التربويــة ،تتأتــى عندمــا يقــوم
الفــرد بالســلوك الــذي يمكنــه مــن أداء عمــل إداري معيــن ،بأحســن طريقــة
مرغوبــة (جريفــت.)1971 ،
لــذا فـ َّ
ـإن فاعليــة التدريــب وســيلة فعالــة لتحقيــق النمــو المهنــي للعامليــن
فــي التربيــة ومدخــل ضــروري مــن مداخــل اكتســاب المعــارف وتطويــر

والتنفيــذ والمتابعــة ضمانــا ً لتحقيــق األهــداف المحــددة ويتركــز هــدف
التدريــب فــي تحقيــق أمريــن همــا:
– تزويــد العامليــن بالمعلومــات المتجــددة عــن طبيعــة أعمالهــم
واألســاليب المتطــورة ألداء تلــك األعمــال.
– تمكيــن األفــراد مــن ممارســة تلــك األســاليب المتطــورة وإجــادة
تطبيقهــا علــى أســاس تجريبــي أوالً قبــل االنتقــال بهــا إلــى مرحلــة
التطبيــق الفعلــي.

المهــارات وتعديــل االتجاهــات وأداة لتحســين العمــل واالرتقــاء بــأداء

فالتدريــب ال يقتصــر علــى مجــرد إلقــاء المعلومــات مهمــا بلغــت قيمتهــا

المؤسســة التربويــة والبــد مــن االهتمــام بالعنصــر البشــري ورفــع مســتواه

وأهميتهــا بــل يجــب أن يقتــرن بالممارســة الفعليــة ألســاليب األداء الجديــدة

عــن طريــق التعليــم والتدريــب واعتبــاره نوعــا ً مــن االســتثمار البشــري

ومــن ثــم تســتطيع أن تصــف التدريــب بأنــه محاولــة لتغييــر ســلوك األفــراد

وتغليــب احتياجــات التنميــة علــى الرغبــات الشــخصية( .الخطيــب.)1989 ،
وقــد صنــف (الهنــدي )1993 ،أهــداف التدريــب اإلداري إلــى :أهــداف

بجعلهــم يســتخدمون طرقــا ً وأســاليب مختلفــة فــي أداء أعمالهــم بشــكل
يختلــف بعــد التدريــب عمــا كان متبع ـا ً قبــل التدريــب.

روتينيــة عاديــة ،وأهــداف حــل المشــاكل وأهــداف ابتكاريــة ،وأهــداف

والغــرض األساســي مــن التدريــب هــو رفــع الكفــاءة اإلداريــة

تطويــر الــذات .كمــا يهــدف التدريــب إلــى رفــع الكفــاءة بيــن العامليــن ،كمــا

واإلنتاجيــة لمديــر المدرســة ،وإن عمليــة التدريــب هــي عمليــة تعلــم

تــؤدي إلــى مواءمــة العامــل لعملــه الحالــي والمســتقبلي كمــا تعيــن العامــل
علــى التطــور واالرتفــاع بقدراتــه كمــا يهــدف إلــى رفــع الــروح المعنويــة

بالدرجــة األولــى بطريقــة تختلــف عمــا كان يفعلــه المديــر ســابقاً ،بمعنــى
أن التعلــم هــو عمليــة تغييــر فــي طــرق التعــرف بقيامــه بمهامــه ســواء
كانــت إداريــة أم إشــرافية ونتيجــة للتعــرض لمعلومــات وحقائــق جديــدة
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لــم يكــن المديــر يعلــم بهــا قبــل ذلــك .ولــذا يمكــن تعريــف التدريــب بأنــه

أمكــن اإلطــاع علــى عــدد مــن الدراســات المتعلقــة باالحتياجــات التدريبيــة

الخبــرات المنظمــة التــي تســتخدم التنميــة أو تعديــل المعلومــات والمهــارات

لمديــري المــدارس فــي عــدد مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة ،ولكــن ال توجــد

واالتجاهــات الموكولــة لمديــر المدرســة.

أيــة دراســة تناولــت بالتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمديــري المــدارس فــي

وإن عمليــة التدريــب تهــدف ببســاطة إلــى تغييــر ســلوك واتجاهــات
الفــرد مــن النمــط الــذي اتخــذه لنفســه إلــى نمــط آخــر ،تعتقــد اإلدارة أنــه

الدراسات السابقة:

أكثــر ارتباطـا ً مــع أهــداف المشــروع (الســلمي .)1985،لــذا يجــب تطويــر

لــذا تــم االطــاع علــى عــدد مــن الدراســات ذات العالقــة بهــذه الدراســة

النظــام التربــوي فــي ظــل الواقــع الــذي يشــهده والحاجــة إلــى التغييــر،

ومنهــا:

وعلــى ضــرورة تطويــر القيــادات التربويــة مــن خــال التركيــز علــى إدماج

أجــرى البطــي ( )2004دراســة هدفــت إلــى بنــاء قائمــة الكفايــات

برامــج التدريــب التــي تتعلــق بالقيــادة ببرامــج التنميــة المهنيــة المســتدامة

الالزمــة لمديــري التعليــم والتعــرف علــى مــدى امتالكهــم وممارســتهم لهــا،

وتبنــي أســاليب حديثــة فــي التدريــب التربــوي لمختلــف الفئــات المســتهدفة.
كمــا أن الرؤيــة التــي تتبناهــا وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة ،هــي
تفعيــل مراكــز التكنولوجيــا المعلوماتيــة ،تتطلــب إعــادة تشــكيل األنمــوذج
التربــوي فيهــا ،واالعتمــاد علــى اســتراتيجيات أساســية أهمهــا اســتراتيجيات
القيــادة واإلدارة وضــرورة إعــداد وتدريــب مديــري اإلدارة والمديريــن
فــي المركــز والميــدان ،حتــى يســتطيعوا تطويــر رؤيــة مشــتركة لمســتقبل
التربيــة وإدارتهــا باالعتمــاد علــى نظــم معلوماتيــة وإداريــة ورقابيــة حديثــة

وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )154مديــراً موزعيــن علــى فئتيــن همــا :فئــة
مديــري العمــوم فــي الــوزارة وعددهــم ( )78وفئــة مديــري التربيــة والتعليــم
وعددهــم ( )76ومــن أهــم مــا توصلــت إليــه الدراســة:
– بنــاء قائمــة الكفايــات الالزمــة لمديــري التربيــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
– تصميــم برنامــج لتطويــر أداء مديــري التعليــم بنــاء علــى الكفايــات
الالزمــة لهــم.

تســتطيع توجيــه السياســة وتأســيس نظــم معلوماتيــة ،والتقويــم واالرتقــاء

كمــا أجــرى الطراونــه ( )2000دراســة هدفــت إلى تحديــد االحتياجات

بالــوزارة مــن مؤسســة تعليــم إلــى مجمــع تعلــم (العتيبــي .)2002 ،كمــا أن

التدريبيــة لمديــري المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة الكــرك مــن وجهــة

التوجــه مــن إعــادة النظــر فــي النظــام التربــوي وليصبــح قــادراً علــى إعــداد

نظرهــم ،وقــد تــم تطويــر اســتبانة مــن ( )23فقــرة موزعــة علــى خمســة

مــوارد بشــرية مؤهلــة و ُمدرَّبــة وخاصــة فئــة القيــادات العليــا والوســطى

مجــاالت وطبقــت علــى ( )217مديــراً ومديــرة وأظهــرت النتائــج مــا يلــي:

فــي الــوزارة يــدل علــى أهميــة المكانــة التــي تحتلهــا هــذه الفئــة مــن القــادة

– إن الحاجــات التدريبيــة للمديريــن تراوحــت مــا بيــن الحاجــات

اإلدارييــن األمــر الــذي يدعــو إلــى ضــرورة تدريــب وتأهيــل هــذه القيــادات

بدرجــة كبيــرة ومتوســطة.

التربويــة وتجديــد كفاياتهــم وتجويدهــا ألداء الــدور التطويــري المتوقــع منهم

– لــم تكــن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي درجــة تحديــد

والمتمثــل باالســتثمار فــي اإلنســان فــي تعليمــه وتدريبــه وتأهيلــه ورفاهيتــه

االحتياجــات التدريبيــة لمديــري المــدارس تعــزى للمؤهــل العلمــي،

لمســتقبل واعــد بالعلــم والمعرفــة واإلنجــاز (مؤتمــن.)2003،

والخبــرة والجنــس.

ومــن هــذا المنطلــق كان لزامــا تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمديــري

أمــا دراســة الغامــدي ( )2004هدفــت للتعــرف إلــى االحتياجــات

ومديــرات المــدارس فــي ضــوء التطويــر التربــوي والقيــام بدراســة تحــدد

التدريبيــة اإلداريــة والفنيــة لمديــري المــدارس االبتدائيــة فــي الباحــة

االحتياجــات التربويــة لمديــري ومديــرات المــدارس .وتكمــن أهميــة

التعليميــة ومعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق فــي هــذه االحتياجــات تعــود

الدراســة فــي أنهــا مــن الدراســات التــي تحــاول تحديــد االحتياجــات

لمتغيــرات المؤهــل العلمــي والخبــرة وفرصــة التدريــب ،اســتخدم الباحــث

التدريبيــة لمديــري ومديــرات المــدارس وذلــك مــن خــال تعــرف واقــع

المنهــج الوصفــي التحليلــي واعتمــد االســتبانة كأداة رئيســية للدراســة وتكون

االحتياجــات بغــرض تقديــم البرامــج المناســبة للمديريــن والمديــرات وهــذا
يقــدم فائــدة للمديريــن والمديــرات مــن التعــرف علــى حاجاتهــم التدريبيــة
التــي تســاعدهم فــي أداء مهماتهــم علــى أكمــل وجــه.
كمــا تعــود بالنفــع للمخططيــن التربوييــن ،الذيــن يقومــون برســم
السياســات ووضــع الخطــط التربويــة المناســبة مــن خــال التعــرف إلــى
مواطــن القــوة والضعــف فــي اختيــار القيــادات المناســبة للمواقــع التــي
تالئمهــا .وهنــا تبــرز أهميــة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة وحصرهــا فــي
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مديريــة التربيــة والتعليــم لمحافظــة جــرش.

مجتمــع الدراســة وعينتهــا مــن ( )153مديــراً وقــد أظهــرت النتائــج التاليــة:
– جميــع الكفايــات المتضمنــة فــي االســتبانة تعتبــر احتياجــات
ضروريــة ينبغــي إكســابها لمديــري المــدارس.
– عــدد الكفايــات اإلداريــة والفنيــة التــي بلغــت حاجــة المديريــن
التدريبيــة إليهــا بدرجــة كبيــرة كانــت ( )58فقــرة وبنســبة ()87%
مــن فقــرات االســتبانة.
– جميــع الكفايــات الفنيــة وعددهــا ( )38كفايــة بلغــت الحاجــة إليهــا
بدرجــة كبيــرة.

إدارة المؤسســات بصفــة عامــة،و وإدارة المــدارس بصفــة خاصــة مــن أجــل

– ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد المســتوى (α= 0.05

الوصــول إلــى النجاحــات المطلوبــة ،وتحقيــق األهــداف المخطــط لهــا .وقــد

لالحتياجــات التدريبيــة لمديــري المــدارس بمنطقــة الباحــة تعــود
لمتغيــر التدريــب وعــدم التدريــب.
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كمــا أورد العجــاج ( )2001دراســة هدفــت إلــى تحديــد االحتياجــات

العينــة مــن ( )200مديــر ومديــرة مــن مديــري ومديــرات المــدارس العامــة،

التدريبيــة لمديــري المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة القريــات بالمملكــة

حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة أن االحتياجــات التدريبيــة األكثــر أهميــة

العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظرهــم ،تكونــت عينــة الدراســة مــن ()71

لــدى المديريــن هــي مهــارات التعامــل اإلنســاني ومهــارات العمــل اإلداري.

مديــراً فــي المــدارس الحكوميــة واســتخدم الباحــث اســتبانة مكونــة مــن
( )70فقــرة وقــد توصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة:
– إن غالبيــة المهــارات التدريبيــة الــواردة فــي أداة الدراســة اعتبــرت
احتياجــات تدريبيــة متوســطة.
– إن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (=α
 ) 0.05بيــن اســتجابات المديريــن وفقــا ً الحتياجاتهــم التدريبيــة
تعــزى للمؤهــل العلمــي لصالــح ذوي مؤهــل درجــة البكالوريــوس.

العوامــل التــي تؤثــر علــى القــرار المشــترك لمنظمــات األعمــال فــي
الواليــات المختلفــة لتدريــب العامليــن فــي هــذه المنظمــات للوصــول إلــى
أهــم احتياجــات التدريــب المســتقبلية ،وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج
الوصفــي المســحي واســتخدمت االســتبانة أداة لدراســتها وتوصلــت إلــى
جملــة مــن النتائــج وهــي مــن أهــم مــا يؤثــر فــي القــرار المشــترك لتدريــب
العامليــن وفــق اســتجابات عينــة البحــث مــا يلــي (تحســين النوعيــة ،التنافس،

كمــا أجــرى (الربضــي )1994 ،دراســة بعنــوان “ درجــة فاعليــة

التحــوالت التكنولوجيــة ،المتطلبــات الوظيفيــة ،التعليمــات الحكوميــة،

برنامــج تدريــب المديريــن والمديــرات المنبثــق عــن خطــة التطويــر

المشــكالت اإلنتاجيــة ،التنويــع فــي المنتــج ،اقتراحــات العامليــن ،وســائل

التربــوي مــن وجهــة نظــر المتدربيــن فــي محافظــة اربــد وتكونــت عينــة

األمــن والســامة.

الدراســة مــن ( )153متدرب ـا ً ومتدربــة ممــن خضعــوا لبرنامــج التدريــب
فــي أثنــاء الخدمــة خــال الفتــرة الواقعــة بيــن  1994–1990وقــد توصلــت
الدراســة إلــى المؤشــر العــام لــدى المديريــن والمديــرات نحــو تحقيــق
البرنامــج التدريبــي ألهدافــه المتوخــاة هــو مؤشــر إيجابــي .وال توجــد فــروق
ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــرات المؤهــل العلميــة والخبــرة والجنــس.
أمــا دراســة العمــوش )1997( ،بعنــوان “دور برنامــج تدريــب
مديــري ومديــرات المــدارس فــي محافظــة المفــرق فــي إكســابهم الكفايــات
المهنيــة” تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )117مديــراً ومديــرة ممــن خضعــوا
للبرنامــج التدريبــي فــي أثنــاء الخدمــة للعامليــن ( ،)1996-1997توصلــت
نتائــج الدراســة إلــى المؤشــر العــام لــدى المتدربيــن نحــو البرامــج إيجابي ـا ً
وإلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لصالــح ذوي الخبــرات الطويلــة
ولصالــح حملــة دبلــوم كليــات المجتمــع.

أهــم مــا تضمنتــه االحتياجــات التدريبيــة المســتقبلية لتدريــب العامليــن
هــي :
 النواحــي التكنولوجيــة ،إدارة الجــودة ،كيفيــة االتــزان ،الحاســباآللــي ،وســائل االتصــال البســيطة.
 وجــود العديــد مــن األســاليب التدريبيــة التــي يمكــن لمصممــيالبرامــج اإلداريــة تضمينهــا فــي خطــط برامجهــم التدريبيــة ،كمــا
يمكــن للمــدرب اســتخدامها كاســتراتيجيات تعليــم وتعلــم متكامــل
تجمــع بيــن األســلوب التدريبــي والوســائل التكنولوجيــة المعقــدة أو
البســيطة.
أمــا دراســة كاســك ( )Kask,1991فهدفــت إلــى تعــرف االحتياجــات
التدريبيــة وأعضــاء المجالــس المدرســية مــن خــال تحديــد المهــارات
والمعلومــات التــي يعتقــدون بضــرورة التدريــب عليهــا لتحقيــق فعاليــة أكثــر

أمــا دراســة بفــاو  )1997( Pfauفهدفــت إلــى تحديــد االحتياجــات

لــدور المديريــن فــي واليــة أوهايــو األمريكيــة :تكونــت عينــة الدراســة مــن

التدريبيــة لمديــري مــدارس أوغنــدا ،تكونــت العينــة مــن ( )47مديــراً ،وتــم

( )159مديــراً و ( )87مــن أعضــاء المجالــس المدرســية ،وتكونــت أداة

اســتخدام اســتبانة مكونــة مــن ( )155مهمــة مــن مهــام المديــر موزعــة

الدراســة مــن اســتبانة تحــوي خمســة مجــاالت هــي الــدور والمســؤولية،

علــى ثالثــة عشــر مجــاالً هــي :اإلدارة العامــة ،وإدارة الموظفيــن ،وتنميــة

والخدمــات ،وشــؤون الموظفيــن ،والمناهــج ،وأظهــرت نتائــج الدراســة إلــى

تطويــر العامليــن ،واإلدارة الماليــة ،وإدارة الســجالت ،وإدارة المــواد

أن هنــاك اختالف ـا ً فــي مــدى إدراك المهــارات التــي تحتــاج إلــى التدريــب

والتجهيــزات المدرســية ،واالتصــال وإدارة االجتماعــات وإدارة المدرســة،

عليهــا يعــزى إلــى متغيــرات الجنــس والخبــرة والمســتوى التعليمــي

وإدارة تطويــر المناهــج والتســهيالت المدرســية والمهــام المرتبطــة بالطالب

والدخــل ،كمــا بينــت النتائــج أن اإلنــاث واألفــراد ذوي الدخــل المحــدود

ومهــام أخــرى لمديــر المدرســة ،وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن جميــع
المهــام والمجــاالت المذكــورة اعتبــرت احتياجــات تدريبيــة مهمــة لمديــري
المــدارس فــي أوغنــدا.
أمــا دراســة ســندر  ،)1994( Sndarهدفــت إلــى تحديد أهــم المهارات
التــي تلــزم عمــل مديــري المــدارس العامــة كخطــوة أولــى نحــو تصميــم
برامــج تدريبيــة لهــم ،اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي واعتمــد
أســلوب المقابلــة المنظمــة كأداة لجمــع البيانــات الالزمــة لدراســته ،تألفــت
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كمــا أجــرى كاردر  )1993( Carderدراســة هدفــت إلــى فحــص

والمســتوى التعليمــي األقــل هــم األكثــر حاجــة إلــى التدريــب.
أمــا دراســة كارتــر ( )Carter, 1990فهدفــت إلــى تحديــد االحتياجــات
التدريبيــة لمراقبــي التعليــم فــي واليــة واشــنطن األمريكيــة .تكونــت
عينــة الدراســة مــن ( )210مراقــب تعليــم ،طلــب منهــم الباحــث تحديــد
احتياجاتهــم التدريبيــة وأولويــة ثــاث مهــارات أساســية يشــعرون بالحاجــة
إلــى التدريــب عليهــا .أشــارت النتائــج إلــى أن المهــارات األكثــر أهميــة
هــي المتعلقــة بمســتوى المعرفــة ،والمهــارات الالزمــة إلنجــاز العمــل
والمهــارات المهتمــة بالشــؤون الماليــة.

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jadara/vol1/iss1/6
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أداة الدراسة

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــري ومديــرات المــدارس

لمــا كان البحــث يهــدف لمعرفــة االحتياجــات التدريبيــة لمديــري

الحكوميــة التابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم لمحافظــة جرش والبالــغ عددهم

ومديــرات المــدارس فــي محافظــة جــرش فــي ضــوء التجديــدات الحديثــة

( )168مديــراً ومديــرة العامليــن فــي مــدارس الذكــور واإلنــاث موزعيــن

المعاصــرة وهــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المديريــن

علــى ( )59مدرســة ذكــور ،و ( )109مدرســة إنــاث ومختلطــة ،وجــدول

والمديــرات لهــذه االحتياجــات التدريبيــة متمثلــة بالجنــس وســنوات الخبــرة

رقــم ( )1يبيــن توزيــع أفــراد مجتمــع الدراســة مــن المديريــن والمديــرات

فــي اإلدارة والمؤهــل العلمــي فقــد اســتخدم الباحثــون االســتبيان أداة مناســبة

فــي جميــع المــدارس بمديريــة تربيــة جــرش حســب اإلحصائيــات الصــادرة

للكشــف عــن هــذه االحتياجــات وبعــد إطــاع الباحثيــن علــى الدراســات

عــن قســم التخطيــط فــي مديريــة التربيــة بمحافظــة جــرش للعــام الدراســي

الســابقة واألدب النظــري التــي تناولــت موضــع االتجاهــات التدريبيــة

2012/2013م.

وأهميــة ذلــك فــي تطويــر اإلدارة المدرســية واطالعهــم علــى أدوات عمــل

جــدول  .1توزيــع أفــراد مجتمــع وعينــة الدراســة علــى مــدارس مديريــة
التربيــة والتعليــم لمحافظــة جــرش

خاصــة بالــدورات التدريبيــة بمــا لــه عالقــة بالعمــل الــذي عمــل بــه ســابقا ً
ولــه عالقــة بالعمــل الــذي يقــوم بــه فــي التدريــس فــي الجامعــات حيــث قــام
الباحثــون ببنــاء أداة تقيــس االتجاهــات التدريبيــة للمديريــن مقســمة إلــى ســتة

نوع العينة

المجتمع
األصلي

عينة
الدراسة

النسبة المئوية

مديرو مدارس الذكور

59

48

46.2

مديرات مدارس اإلناث
والمختلطة

وبعــد عرضهــا علــى لجنــة مــن المختصيــن وتحكيمهــا ،تــم تعديلهــا ليصبــح

109

56

53.8

عــدد فقراتهــا ( )52فقــرة موزعــة علــى المجــاالت التاليــة:

المجموع

168

104

100%

مجــاالت مشــتملة علــى ( )55فقــرة تتناســب وطبيعــة الدراســة وأهدافهــا

 -1مجال تطوير العمل الفني والمهني

 13فقرة

 -2مجال تطوير العمل اإلداري

 13فقرة

 -3مجال توظيف التقنيات التربوية

 6فقرات

 -4مجال تطوير المناهج الدراسية

 6فقرات

بالطريقــة العشــوائية البســيطة مــن مــدارس المديريــة حيــث بلــغ عــدد

 -5مجال عالقة المدرسة بالبيئة الخارجية

 6فقرات

المــدراء ( )48مديــراً مــن مــدارس البنيــن ،وبلــغ عــدد المديــرات ()56

 -6مجال شؤون الطلبة

 8فقرات

عينة الدراسة
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )104مديــراً ومديــرة تــم اختيارهــم

مديــرة مــن مــدارس اإلنــاث والجــدول ( )2يبيــن توزيــع أفــراد العينــة فــي

وقــد تــم اســتخدام طريقــة مقيــاس ليكــرت ( )Likertالخماســي لإلجابــة

المــدارس الحكوميــة فــي مديريــة التربيــة والتعليــم لمحافظــة جــرش وفق ـا ً

علــى فقــرات االســتبانة ،والتــي تــم صياغتهــا صياغــة إيجابيــة وطلــب

لمتغيــرات الجنــس وســنوات الخبــرة والمؤهــل العلمــي .

مــن أفــراد العينــة اإلجابــة بتحديــد درجــة الحاجــة وفــق التــدرج الخماســي

جــدول  .2توزيــع أفــراد العينــة حســب الجنــس وســنوات الخبــرة والمؤهــل

(بدرجــة كبيــرة جــداً ،كبيــرة ،متوســطة ،قليلــة ،قليلــة جــداً) ،حســب القيــم
الرقميــة ( .) 1 ،2 ،3 ،4 ،5وقــد تــم اعتمــاد مــدى المتوســطات فــي تغيــر

العلمــي
المتغير

المستوى  /الفئة

العدد

النسبة المئوية %

ذكور

48

46.2

إناث

56

53.8

104

100%

أقل من  5سنوات

18

17.3

من  – 5اقل من 10
سنوات

21

20.2

من  10سنوات فأكثر

65

62.5

104

100%

الجنس
المجموع

عدد سنوات
الخبرة

المجموع

7

بكالوريوس

34

32.7

النتائــج:
من  – 1.00أقل من 1.80

بدرجة تقدير متدنية جداً

من  – 1.80أقل من 2.60

بدرجة تقدير متدنية

من  – 2.60أقل من 3.40

بدرجة تقدير متوسطة

من  – 3.40أقل من 4.20

بدرجة تقدير عالية

من 5.00 – 4.20

بدرجة تقدير عالية جداً

صدق األداة:
للتأكــد مــن صــدق األداة تــم عرضهــا علــى عــدد مــن المحكميــن
والمختصيــن فــي اإلدارة التربويــة وعددهــم عشــرة محكميــن وتم اســتفتاؤهم
فــي كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة لمعرفــة أهميتهــا بالنســبة لمديــري
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المــدارس وارتباطهــا بالمجــال الــذي أدرجــت ضمنــه وإعطــاء الــرأي فــي

التحليــل وتــم إدخــال البيانــات فــي الحاســب اآللــي لتحليلهــا إحصائي ـا ً مــن

التعديــل أو الحــذف وبعــد اســتالم اســتجابات المحكميــن تــم األخــذ برأيهــم

خــال البرنامــج اإلحصائــي (.)SPSS

وتــم صياغــة االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة المكونــة مــن ( )52فقــرة
موزعــة علــى ســتة مجــاالت.

 تــم حســاب المتوســط الحســابي لــكل فقــرة ولــكل مجــال واالنحرافــاتالمعياريــة لهمــا وتــم احتســاب المتوســط الحســابي لجميــع الفقــرات

ثبات األداة:

مجتمعــة وذلــك لإلجابــة عــن الســؤال األول مــن الدراســة.

تــم اســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا للتأكــد مــن االتســاق الداخلــي

 -تــم اســتخدام اختبــار ( ت )  T – Testوتحليــل التبايــن األحــادي

لفقــرات األداة حيــث تــم اســتخراج معامــل الثبــات علــى مســتوى األداة

 One Way ANOVAإليجــاد الفــروق اإلحصائيــة بيــن

بالكامــل وعلــى مســتوى المجــاالت الســتة ،والجــدول رقــم ( )3يبيــن معامــل

متوســطات الفقــرات حســب متغيــرات الدراســة وذلــك لإلجابــة عــن

الثبــات علــى مســتوى ألداة الدراســة ومجاالتهــا.

الســؤال الثانــي مــن الدراســة.

جــدول  .3معامــات االتســاق الداخلــي ( كرونبــاخ ألفــا ) لــكل مجــال مــن
مجــاالت األداة ولــأداة ككل

تصميم الدراسة
تعتبــر هــذه الدراســة وصفيــة (مســحية) وقــد اشــتملت علــى المتغيــرات

رقم
المجال

المجال

عدد
الفقرات

معامالت
االتساق
الداخلي

1

مجال تطوير العمل الفني
والمهني

13

.‚87

2

مجال تطوير العمل
اإلداري

13

.‚90

3

مجال توظيف التقنيات
التربوية

6

.‚86

4

مجال تطوير المناهج
الدراسية

6

.‚86

5

مجال عالقة المدرسة
بالبيئة الخارجية

6

.‚82

6

مجال شؤون الطلبة

8

.‚90

7

األداة ككل

52

.‚96

التالية:
 .1المتغيرات الوسيطة.
 .2الجنس وله فئتان :ذكر ،أنثى.
 .3المؤهل العلمي وله مستويان :بكالوريوس ،دراسات عليا.
 .4الخبــرة :ولهــا ثالثــة مســتويات :أقــل مــن  5ســنوات -5 ،أقــل مــن
 10ســنوات ،أكثــر مــن  10ســنوات.
المتغيــر الرئيــس :االحتياجــات التدريبيــة لمديــري ومديــرات المــدارس
فــي مديريــة التربيــة والتعليــم فــي محافظــة جــرش وتتمثــل بتقديــرات
مديــري المــدارس مــن خــال اســتجاباتهم علــى فقــرات االســتبانة وفقــا ً
لمقيــاس ليكــرت الخماســي.
المعالجة اإلحصائية
استخدم الباحثون المعالجات اإلحصائية التالية:
– تــم تفريــغ االســتبانة واســتخراج النتائــج بالطــرق الحديثــة بواســطة
اســتخدام الحاســب اآللــي وبرنامــج .SPSS
– تــم حســاب المتوســط الحســابي لــكل فقــرة ولــكل مجــال واالنحرافات
المعياريــة لهمــا وتــم احتســاب المتوســط الحســابي لجميــع الفقــرات
مجتمعــة وذلــك لإلجابــة عــن الســؤال األول مــن الدراســة.
– تــم اســتخدام اختبــار (ت)  T-Testوتحليــل التبايــن األحــادي One
 Wayإليجــاد الفــروق اإلحصائيــة بيــن متوســطات الفقــرات حســب
متغيــرات الدراســة وذلــك لإلجابــة عــن الســؤال الثانــي مــن الدراســة.
قــام الباحثــون بتحليــل معامــل االرتبــاط المصحــح ( Corrected
 ) Item – Total Correlationالرتبــاط الفقــرات بالمجــاالت الســتة التــي
تــم قياســها والتــي تنتمــي إليــه المعامــات حســب الجــدول رقــم (  ) 4وكانــت

إجراءات الدراسة
بعــد التأكــد مــن صالحيــة األداة ،قــام الباحثــون بتطبيــق األداة علــى
عينــة البحــث فــي بدايــة الفصــل الدراســي الثانــي  2/3/2013وانتهــى
التطبيــق  27/3/2013وقــد تــم اســتالم ( )104اســتبانة والتــي اشــتمل عليهــا

8

كاآلتــي :
جــدول رقــم ( )4معامــل االرتبــاط المصحــح ( Corrected Item
 ) – Total Correlationالرتبــاط الفقــرة بالمجــال الــذي تنتمــي إليــه
وبالمقيــاس ككل

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jadara/vol1/iss1/6

??? ????? et al.: the necessary training needs for school principals in the Direct

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط
المجال الذي تنتمي إليه

األداة ككل

المجال الذي تنتمي إليه

األداة ككل

0.64

0.67

1

0.52

0.36

.27

0.67

2

0.66

0.49

.28

0.70

3

0.63

0.60

.29

0.52

0.37

4

0.51

0.43

.30

0.69

0.53

0.48

0.56

.31

0.65

0.62

0.47

0.45

.32

0.73

0.61

0.36

0.40

.33

0.63

0.59

0.51

0.48

.34

0.64

0.67

0.49

0.45

.35

0.64

0.51

0.58

0.57

.36

0.67

0.67

0.60

0.63

.37

0.73

0.71

0.68

0.62

.38

0.65

0.64

0.69

0.66

.39

0.48

0.61

0.44

0.40

.40

0.68

0.64

0.50

0.47

.41

0.60

0.51

0.57

0.55

.42

0.52

0.54

0.63

0.65

.43

0.62

0.55

0.60

0.61

.44

0.59

0.50

0.75

0.70

.45

0.75

0.62

0.68

0.64

.46

0.74

0.63

0.70

0.66

.47

0.75

0.61

0.63

0.56

.48

0.73

0.54

0.61

0.54

.49

0.76

0.65

0.58

0.55

50

0.65

0.68

0.55

0.64

.51

0.67

0.65

0.56

0.66

.52

0.52

0.57

· يفضل أن ال تقل قيمته عن 0.30
عرض النتائج ومناقشتها
النتائــج المتعلقــة بالســؤال األول والــذي ينــص علــى« :مــا االحتياجــات
التدريبيــة لمديــري المــدارس فــي محافظــة جــرش فــي ضــوء التجديــدات
الحديثــة المعاصــرة ؟».
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية
واالنحرافــات المعياريــة لتقديــرات المديريــن أفــراد عينــة الدراســة علــى
كل مجــال مــن مجــاالت األداة وعلــى األداة ككل ،والجــدول ( )5يبيــن ذلــك.
الجــدول ()5
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقديــرات المديريــن
أفــراد عينــة الدراســة علــى كل مجــال مــن مجــاالت األداة وعلــى األداة ككل
مرتبــة ترتيب ـا ً تنازلي ـا ً حســب المتوســطات الحســابية

رقم
المجال

الرتبة

المجال

المتوسط االنحراف
الحسابي* المعياري

درجة
التقدير

6

1

شؤون الطلبة

4.22

.61

عالية جداً

5

2

عالقة المدرسة
بالبيئة الخارجية

4.20

.52

عالية جداً

2

3

تطوير العمل
اإلداري

4.04

.51

عالية

4

4

تطوير المناهج
المدرسية

4.04

.57

عالية

1

5

تطوير العمل
الفني والمهني

4.01

.47

عالية

3

6

توظيف التقنيات
التربوية

المتوسط الكلي للمجاالت

3.81

.62

عالية

4.05

.45

عالية

يتبيــن مــن الجــدول ( )5أن متوســط تقديــرات المديريــن أفــراد عينــة
الدراســة علــى األداة ككل ( )4.05بانحــراف معيــاري ( )0.45وبدرجــة
تقديــر عاليــة .كمــا يتبيــن أن المجــال الســادس (شــؤون الطلبــة) جــاء فــي
المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( )4.22بانحــراف معيــاري ()0.61

* الدرجة القصوى من ()5
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وبدرجــة تقديــر عاليــة جــداً .وتــاه المجــال الخامــس (عالقــة المدرســة بالبيئــات الخارجيــة) فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي ( )4.20بانحــراف معيــاري
( )0.52وبدرجــة تقديــر عاليــة جــداً ،فــي حيــن جــاء المجــال الثالــث (توظيــف التقنيــات التربويــة) فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي ( )3.81بانحــراف
معيــاري (( 0.62وبدرجــة تقديــر عاليــة.
ويبيــن الجــدول رقــم ( )5أن درجــة احتياجــات مديــري المــدارس فــي مديريــة التربيــة والتعليــم فــي محافظــة جــرش فــي المجــاالت الســته كانــت عاليــة،
وهــذا بالطبــع يــدل علــى حاجتهــم األكيــدة إلــى التدريــب علــى تلــك المهــارات ،وأنهــم يفتقــرون إليهــا أو إلــى بعضهــا ،وبالتالــي فإنهــم ال يســتطيعون أداء األعمــال
التــي تطلــب منهــم علــى الوجــه المطلــوب نتيجــة طبيعيــة تتفــق مــع واقــع التغيــرات الســريعة فــي جميــع مجــاالت الحيــاة فالتغييــر أو التجديــد أصبــح واقع ـا ً
ومطلبـا ً ال مفــر منــه ،ممــا يتطلــب برامــج تدريبيــة مســتمرة ومرنــه لمواكبــة ذاك التجديــد فــي المحتويــات واألســاليب والوســائل وفــي آليــات التنفيــذ ،كمــا يبيــن
جــدول ( )5ان المجــال الســادس مجــال شــؤون الطلبــة قــد حصــل علــى أعلــى متوســط حســابي حيــث بلــغ ( )4.22وانحرافــه معيــاري ( )0.61أي أن احتياجــات
المديريــن لمهــارات هــذا المجــال أكثــر الحاح ـا ً مــن غيرهــا ،وقــد يعــزى ذلــك الــى حــرص مديــري ومديــرات المــدارس علــى مصلحــة الطــاب واهتمامهــم
بتعلمهــم ،والتعــرف علــى مشــكالتهم ووضــع الحلــول المناســبة لهــا ،وتــاه مجــال عالقــة المدرســة بالبيئــة الخارجيــة قــد حصــل علــى متوســط حســابي حيــث
بلــغ ( )4.20وانحــراف معيــاري ( )0.52وهــذا يــدل علــى ان مديــري المــدارس يدركــون بشــكل جيــد أهميــة العالقــة بيــن المدرســة والبيئــات الخارجيــة ســواء
أكانــت هــذه البيئــات مديريــة التربيــة والتعليــم واألنشــطة التــي تمــارس مــن خــال المــدارس.أم مــن خــال عالقــة المديــر بالمجتمــع المحلــي التــي تتفاعــل مــع
المدرســة وقــد تعــزى أيضـا ً أن مديــري المــدارس يدركــون أن المــدارس ال يمكــن أن تــؤدي رســالتها علــى الوجــه األكمــل إال مــن خــال تبــادل الخدمــات فيمــا
بينهــا وبيــن مجتمعهــا.
كمــا يبيــن الجــدول ( )5ان مجــال توظيــف التقنيــات التربويــة كان متوســطه الحســابي ( )3.81وانحــراف معيــاري ( )62فهــو أيضـا ً جــاء بدرجــة عاليــة
حيــث أن مديــري المــدارس بحاجــة ماســة للتدريــب علــى هــذه التقنيــات إلنجــاز المطلوبــة منهــا بالشــكل المرغــوب فيــه ،إضافــة إلــى رغبتهــم األكيــدة فــي تنميــة
وتطويــر مهاراتهــم األدائيــة لتلبيــة تلــك المتطلبــات .وقــد تعــزى هــذه الحاجــة الــى أن مديــري المــدارس أصبحــوا أمــام واقــع التقنيــة وتوظيفهــا أثنــاء ممارســتهم
ألعمالهــم اإلداريــة والفنيــة .
ويبيــن الجــدول ( )5أن مجالــي (تطويــر العمــل االداري ومجــال تطويــر المناهــج ) قــد حصــا علــى متوســط حســابي ( )4.04وانحــراف معيــاري علــى
التوالــي ( )0.57( )0.51حيــث إن مديــري المــدارس بحاجــة ماســة للتدريــب عليهــا ليمارســوا اعمالهــم اإلداريــة بالشــكل المرغــوب فيــه ،باإلضافــة الــى
رغبتهــم فــي تنميــة وتطويــر مهاراتهــم األدائيــة فــي العمــل ،كمــا أن مديــري المــدارس بحاجــة للتعــرف إلــى أســاليب تطويــر المناهــج وتحليــل محتواهــا مــن
أجــل االرتقــاء بالمســتوى العلمــي والثقافــي للطلبــة ،والعمــل علــى توعيــة المعلميــن بضــرورة ربــط المناهــج الدراســية بحاجــات المجتمــع المحلــي وذلــك مــن
خــال التعــاون مــع المشــرفين التربوييــن ومــن لــه عالقــة بالمناهــج .وقــد تعــزى هــذه الحاجــة الــى أن مديــري المــدارس يشــعرون بــأن المناهــج الحاليــة ال تلبــي
طموحــات الطلبــة ومســتوياتهم المعرفيــة ،إضافــة إلــى أنهــا ال تلبــي حاجــات ومتطلبــات المجتمــع .
كمــا بيــن الجــدول ( )5بــأن مجــال تطويــر العمــل الفنــي والمهنــي قــد حصــل علــى متوســط حســابي ( )4.01وانحــراف معيــاري ( ).47حيــث أن مديــري
المــدارس بحاجــة للتدريــب بدرجــة عاليــة علــى هــذا المجــال مــن خــال موقعهــم اإلداري ليمارســوا أعمالهــم الفنيــة والمهنيــة إضافــة إلــى رغبتهــم األكيــدة فــي
تنميــة وتطويــر مهاراتهــم األدائيــة بالشــكل المطلــوب.
الجــدول ( )6المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقديــرات المــدراء أفــراد عينــة الدراســة علــى كل فقــرة مــن فقــرات االداة مرتبــة ترتيب ـا ً
تنازلي ـا ً حســب المتوســطات الحســابية
المجال األول  :تطوير العمل الفني والمهني

10

الفقرة

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

درجة التقدير

4.40

.66

عالية جداً

4.21

.69

عالية جداً

.58

عالية
عالية

رقم الفقرة

الرتبة

1

1

إعداد الخطط العامة للمدير

2

2

تقويم الخطط المنفذة

3

3

استخدام األساليب اإلشرافية المناسبة للمعلمين

4.12

11

3

المعرفة بكيفية تقويم أداء المعلمين

4.12

.83

10

5

قدرة التعامل مع جميع المعلمين باختالف مستوياتهم

4.08

.81

عالية

5

6

اإلشراف على تصميم برامج (عالجية,تنموية ,إثرائية) للطلبة

4.00

.84

عالية

4

7

تطوير استراتيجيات التدريس الالزمة للمعلمين

3.96

.62

عالية

12

7

معرفة دور النشاط التعليمي في تحقيق األهداف التربوية

3.96

.79

عالية

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jadara/vol1/iss1/6
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الفقرة

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

درجة التقدير

3.90

.77

عالية

.87

عالية
عالية

رقم الفقرة

الرتبة

9

9

مساعدة المعلمين على تصميم أدوات تقويمية مناسبة للطالب

7

10

تدريب المعلمين على وضع خطط سنوية للمواد الدراسية

3.88

13

10

معرفة مراحل إعداد النشاط الجيد من خالل تنظيمه وتفعيله

3.88

.67

8

12

تدريب المعلمين على استخدام الوسائل والتقنيات التربوية

3.83

.70

عالية

6

13

القدرة على قياس أثر البرامج التدريبية على العملية التعليمية

3.81

.76

عالية

4.01

.47

عالية

رقم الفقرة

الرتبة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة التقدير

14

1

التعرف إلى استخدام اللوائح واألنظمة المدرسية

4.25

.65

عالية جداً

16

2

اإلشراف على حفظ وتنظيم واستخدام السجالت والملفات المدرسية

4.21

.75

عالية جداً

18

3

معرفة كيفية إدارة االجتماعات المدرسية

4.13

.76

عالية

19

3

تطبيق آليات إلدارة المرافق المدرسية المختلفة

4.13

.68

عالية

17

5

معرفة الخطوات العلمية لصناعة القرارات اإلدارية واتخاذها في جميع
المواقف

4.06

.77

عالية

20

5

تحديد االحتياجات المادية والبشرية والتدريبية الالزمة لتطوير العمل اإلداري

4.06

.80

عالية

21

7

إشراك العاملين في صنع القرارات اإلدارية في المدرسة

4.04

.81

عالية

15

8

إعداد التقارير الدورية وفق األنظمة الرسمية المتبعة بهذا الشأن

4.02

.78

عالية

22

9

التنويع الكفاءة للمهام اإلدارية

4.00

.76

عالية

23

10

تنظيم أعمال االتصاالت اإلدارية وفق ضوابط إجرائية تحقق أهداف المدرسة

3.96

.71

عالية

25

11

إتباع اإلجراءات النظامية الالزمة للتعامل مع الحوادث والطوارئ

3.90

.79

عالية

24

12

توظيف التقنية الحديثة في جميع األعمال اإلدارية

3.87

.90

عالية

26

12

وضع آليات فاعلة لالستفادة من نتائج تقويم العمل اإلداري

3.87

.79

عالية

متوسط فقرات المجال األول
المجال الثاني تطوير العمل اإلداري

متوسط فقرات المجال الثاني
رقم الفقرة

الرتبة

4.05
الفقرة

.45

المتوسط
الحسابي*

عالية
االنحراف
المعياري

درجة التقدير

المجال الثالث  :توظيف التقنيات التربوية
27

1

تصنيف التقنيات التربوية وفقا لمجال استخدامها

4.04

.71

عالية

28

2

استخدام وسائل تقنية االتصاالت في تطوير العمل المدرسي

3.90

.74

عالية

32

3

القدرة على استثمار التقنية الحديثة بدمجها في التعليم

3.83

.81

عالية

29

4

تفعيل دور األجهزة في المختبرات بعد تنظيمها

3.79

.89

عالية

31

5

القدرة على االستفادة من برنامج التعليم للمستقبل

3.67

.83

عالية

30

6

استخدام الخريطة التربوية في التخطيط التربوي

3.63

.84

عالية

3.81

.62

عالية

متوسط فقرات المجال الثالث
المجال الرابع  :مجال تطوير المناهج المدرسية
33

1

التعرف إلى أساليب تحليل المناهج الدراسية

4.31

.64

عالية جداً

34

2

التعرف إلى أساليب تنفيذ المناهج والوسائل التعليمية المستخدمة

4.15

.60

عالية

36

3

توعية المعلمين بضرورة ربط المناهج الدراسية بحاجات المجتمع المحلية

3.98

.80

عالية

35

4

كتابة التقارير الدورية عن المناهج وفق المالحظات الميدانية

3.96

.79

عالية

37

5

تقويم المناهج الدراسية في ضوء التغيرات وتطورات العالمية في مجال
المعرفة

3.94

.80

عالية

38

6

متابعة التغيرات المستمرة في المناهج الدراسية

3.88

.75

عالية

4.04

.57

عالية

متوسط فقرات المجال الرابع
المجال الخامس  :عالقة المدرسة بالبيئة الخارجية
40

11

1

تفعيل دور اللجان المشتركة في المدرسة والمجتمع

4.33

.65

عالية جداً
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39

2

التفاعل اإليجابي مع برامج إدارة التربية والتعليم وأنشطتها

4.31

41

3

.75

عالية جداً

وضع الخطط والبرامج لتشجيع أولياء األمور على زيارة المدرسة لمتابعة
أبنائهم

4.27

.71

عالية جداً

44

4

معرفة طريق توثيق العالقة بين المنزل والمدرسة

4.15

.69

عالية

43

5

توظيف اإلمكانيات والطاقات المتوفرة بالمدرسة لخدمة المجتمع المحلي

4.08

.73

عالية

42

6

االستفادة من إمكانيات المجتمع المحلي لخدمة العملية التعليمية

4.06

.75

4.20

.52

عالية
عالية جداً

متوسط فقرات المجال الخامس
المجال السادس  :شؤون الطلبة
45

1

معرفة أنظمة قبول الطالب في المدرسة

4.48

.70

عالية جداً

46

2

اإلشراف على متابعة دوام الطلبة في المدرسة

4.44

.85

عالية جداً

47

3

العمل على تشخيص المشكالت الطالبية ووضع الحلول المناسبة لها

4.25

.88

عالية جداً

48

4

التعرف إلى الوضع الصحي لجميع الطلبة

4.21

.93

عالية جداً

49

5

التعرف إلى أساليب عزوف الطلبة على المشاركة في األنشطة المدرسية

4.17

.73

عالية

50

6

العمل على تنمية قدرات الطلبة اإلبداعية من خالل األنشطة

4.15

.77

عالية

51

7

معرفة دور المعلمين في مجال اإلرشاد

4.04

.74

عالية

52

8

تدريب المعلمين على األخذ باألساليب التربوية في معالجة مشاكل الطالب

3.98

.72

متوسط فقرات المجال السادس

4.22

.61

عالية
عالية جداً

األداة ككل

4.05

.45

عالية

كمــا تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لــكل
فقــرة مــن فقــرات األداة ،والجــدول ( )6يبيــن ذلــك.
يتبين من الجدول ( )6ما يلي:
 فيمــا يتعلــق بفقــرات المجــال األول جــاءت الفقــرة رقــم ( )1فــيالمرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( )4.40وبانحــراف معيــاري
( )0.66وبدرجــة تقديــر (عاليــة جــداً) ،فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقم
( )6فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي ( )3.81وبانحــراف
معيــاري ( )0.76وبدرجــة تقديــر (عاليــة).
 فيمــا يتعلــق بفقــرات المجــال الثانــي جــاءت الفقــرة رقــم ( )14فــيالمرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( )4.25وبانحــراف معيــاري
( )0.65وبدرجــة تقديــر (عاليــة جــداً) ،فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقم
( )26فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي ( )3.87وبانحــراف
معيــاري ( )0.79وبدرجــة تقديــر (عاليــة).
 -فيمــا يتعلــق بفقــرات المجــال الثالــث جــاءت الفقــرة رقــم ( )27فــي

فــي المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( )4.33وبانحــراف معيــاري
( )0.65وبدرجــة تقديــر (عاليــة جــداً) ،فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقم
( )42فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي ( )4.06وبانحــراف
معيــاري ( )0.75وبدرجــة تقديــر (عاليــة).
 فيمــا يتعلــق بفقــرات المجــال الســادس جــاءت الفقــرة رقــم ()45فــي المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( )4.48وبانحــراف معيــاري
( )0.70وبدرجــة تقديــر (عاليــة جــداً) ،فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقم
( )52فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي ( )3.98وبانحــراف
معيــاري ( )0.72وبدرجــة تقديــر (عاليــة).
نتائــج الســؤال الثانــي والــذي ينــص علــى  “ :هــل هنــاك فــروق ذات
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ) )α=0.05فــي تحديــد االحتياجــات
التدريبيــة لمديــري المــدارس فــي محافظــة جــرش فــي ضــوء التجديــدات
الحديثــة المعاصــرة تعــزى الختــاف متغيــرات ( الجنــس  ,وســنوات
الخبــرة  ,والمؤهــل العلمــي)؟ .

المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( 4.04وبانحــراف معيــاري

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية

( )0.71وبدرجــة تقديــر (عاليــة) ،فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقــم

واالنحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى األداة ككل

( )30فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي ( )3.63وبانحــراف

وحســب متغيــر (الجنــس ،وعــدد ســنوات الخبــرة ،والمؤهــل العلمــي)،

معيــاري ( )0.84وبدرجــة تقديــر (عاليــة).

والجــدول ( )7يبيــن ذلــك.

 فيمــا يتعلــق بفقــرات المجــال الرابــع جــاءت الفقــرة رقــم ( )33فــيالمرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( )4.31وبانحــراف معيــاري
( )0.64وبدرجــة تقديــر (عاليــة جــداً) ،فــي حيــن جــاءت الفقــرة رقم
( )38فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي ( )3.88وبانحــراف
معيــاري ( )0.75وبدرجــة تقديــر (عاليــة).

الجدول ()7
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة
الدراســة علــى األداة ككل وحســب متغيــر (الجنــس ،وعــدد ســنوات الخبــرة،
والمؤهــل العلمــي)

 فيمــا يتعلــق بفقــرات المجــال الخامــس جــاءت الفقــرة رقــم ()40* الدرجة القصوى من ()5
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المستوى/الفئة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

48

3.89

.47

المتغير

أنثى

56

4.19

.38

الكلي

104

4.05

.45

أقل من  5سنوات

18

4.42

.43

من  – 5أقل من  10سنوات

21

4.09

.32

من  10سنوات فأكثر

65

3.94

.44

الجنس

عدد سنوات
الخبرة

المؤهل
العلمي

الكلي

104

4.05

.45

بكالوريوس

34

4.25

.37

دراسات عليا

70

3.95

.46

الكلي

104

4.05

.45

يتبيــن مــن الجــدول ( )7وجــود فــروق ظاهريــة فــي متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى األداة ككل وحســب متغيــر (الجنــس ،وعــدد ســنوات
الخبــرة ،والمؤهــل العلمــي) ،ولمعرفــة الداللــة اإلحصائيــة لتلــك الفــروق؛ تــم اســتخدام تحليــل التبايــن الثالثــي ( ،)Three Way ANOVAوالجــدول ()8
يبيــن ذلــك.
الجدول ()8
نتائــج تحليــل التبايــن الثالثــي لمتوســطات تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى األداة ككل وحســب متغيــر (الجنــس ،وعــدد ســنوات الخبــرة ،والمؤهــل
العلمــي)
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

الجنس

2.045

1

2.045

*13.794

.000

عدد سنوات الخبرة

1.957

2

.979

*6.603

.002

المؤهل العلمي

.842

1

.842

*5.680

.019

الخطأ

14.673

99

.148

المجموع

19.517

103

مصدر التباين

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية () = 0.05
يتبين من الجدول ( )8ما يلي:
 وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة (=  ) 0.05بيــن المتوســطين الحســابيين لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى األداةككل يعــزى لمتغيــر (الجنــس) ،ومــن الجــدول ( )7يتبيــن أنهــا لصالــح اإلنــاث ،حيــث بلغــت قيمــة (ف =  )13.794وبداللــة إحصائيــة ( .)0.000وهــي
أقــل مــن مســتوى الداللــة اإلحصائيــة (.) = 0.05
 وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة ( ) = 0.05بيــن المتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــىاألداة ككل تعــزى لمتغيــر (عــدد ســنوات الخبــرة) ،حيــث بلغــت قيمــة (ف =  )6.603وبداللــة إحصائيــة ( .)0.002وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة
اإلحصائيــة ( .) = 0.05ولمعرفــة الصالــح مــن تلــك الفــروق الدالــة احصائيـاً؛ تــم اســتخدام اختبــار شــيفيه (’ )Scheffeللمقارنــات البعديــة ،والجــدول
( )9يبيــن ذلــك.
الجدول ()9
نتائــج اختبــار شــيفيه (’ )Scheffeللمقارنــات البعديــة للمتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى األداة ككل وحســب متغيــر (عــدد
ســنوات الخبــرة)
عدد سنوات الخبرة

المتوسط الحسابي

من  - 5اقل من  10سنوات

من  10سنوات فأكثر

أقل من  5سنوات

4.42

*0.33

*0.48

من  – 5أقل من 10سنوات

4.09

من  10سنوات فأكثر

3.94

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (= 0.05
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0.15
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يتبيــن مــن الجــدول ( )9وجــود فــرق دال احصائيــا ً بيــن المتوســط الحســابي لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة ذوي عــدد ســنوات الخبــرة (أقــل مــن 5
ســنوات) ،وذوي عــدد ســنوات الخبــرة (مــن  - 5اقــل مــن  10ســنوات ،مــن  10ســنوات فأكثــر) ولصالــح عــدد ســنوات الخبــرة (أقــل مــن  5ســنوات).
 وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة (=  ) 0.05بيــن المتوســطين الحســابيين لتقديــرات أفــراد عينــةالدراســة علــى األداة ككل يعــزى لمتغيــر (المؤهــل العلمــي) ولصالــح المــدراء ذوي المؤهــل العلمــي (بكالوريــوس) ،حيــث بلغــت قيمــة
(ف =  )5.680وبداللة إحصائية ( .)0.019وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية (.) = 0.05
كمــا تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى مجــاالت األداة وحســب متغيــر (الجنــس ،وعــدد
ســنوات الخبــرة ،والمؤهــل العلمــي) ،والجــدول ( )10يبيــن ذلــك.
الجدول ()10
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى مجــاالت األداة وحســب متغيــر (الجنــس ،وعــدد ســنوات الخبــرة،
والمؤهــل العلمــي)
المجال
المتغير

أنثى

الكلي

أقل من  5سنوات

عدد
سنوات
الخبرة

من  – 5أقل من
 10سنوات
من  10سنوات
فأكثر
الكلي

بكالوريوس
المؤهل
العلمي

المتوسط الحسابي

3.85

3.87

3.66

3.89

4.09

3.98

المستوى/الفئة

ذكر

الجنس

تطوير العمل
الفني والمهني

تطوير العمل
اإلداري

توظيف
التقنيات
التربوية

تطوير
المناهج
المدرسية

عالقة المدرسة
بالبيئة الخارجية

شؤون
الطلبة

دراسات عليا

الكلي

االنحراف
المعياري

.47

.59

.67

.52

.47

.66

المتوسط الحسابي

4.15

4.18

3.94

4.17

4.29

4.42

االنحراف
المعياري

.42

.39

.54

.58

.54

.49

المتوسط الحسابي

4.01

4.04

3.81

4.04

4.20

4.22

االنحراف
المعياري

.47

.51

.62

.57

.52

.61

المتوسط الحسابي

4.42

4.37

4.29

4.37

4.54

4.58

االنحراف
المعياري

.47

.46

.50

.49

.40

.56

المتوسط الحسابي

3.97

4.11

3.98

4.20

4.29

4.11

االنحراف
المعياري

.41

.38

.54

.42

.43

.48

المتوسط الحسابي

3.91

3.92

3.62

3.89

4.07

4.15

االنحراف
المعياري

.42

.53

.59

.58

.53

.64

المتوسط الحسابي

4.01

4.04

3.81

4.04

4.20

4.22

االنحراف
المعياري

.47

.51

.62

.57

.52

.61

المتوسط الحسابي

4.19

4.30

4.04

4.25

4.36

4.35

االنحراف
المعياري

.50

.40

.58

.45

.41

.51

المتوسط الحسابي

3.93

3.91

3.70

3.93

4.12

4.15

االنحراف
المعياري

.43

.52

.61

.59

.55

.65

المتوسط الحسابي

4.01

4.04

3.81

4.04

4.20

4.22

االنحراف
المعياري

.47

.51

.62

.57

.52

.61

يتبيــن مــن الجــدول ( )10وجــود فــروق ظاهريــة فــي متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى كل مجــال مــن مجــاالت أداة الدراســة وحســب
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متغيــر (الجنــس ،وعــدد ســنوات الخبــرة ،والمؤهــل العلمــي) ،ولمعرفــة الداللــة اإلحصائيــة لتلــك الفــروق؛ تــم اســتخدام تحليــل التبايــن المتعــدد (،)MANOVA
والجــدول ( )11يبيــن ذلــك.
الجدول ()11
نتائــج تحليــل التبايــن المتعــدد لمتوســطات تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى كل مجــال مــن مجــاالت أداة الدراســة وحســب متغيــر (الجنــس ،وعــدد
ســنوات الخبــرة ،والمؤهــل العلمــي)
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

تطوير العمل الفني والمهني

2.223

1

2.223

*13.772

.000

الجنس

تطوير العمل اإلداري

1.960

1

1.960

*9.528

.003

Hotelling’s
Trace=0.118

توظيف التقنيات التربوية

1.089

1

1.089

3.566

.062

تطوير المناهج المدرسية

1.271

1

1.271

*4.714

.032

الداللة اإلحصائية = *0.000

عالقة المدرسة بالبيئة الخارجية

.714

1

.714

3.074

.083

شؤون الطلبة

5.448

1

5.448

*17.912

.000

تطوير العمل الفني والمهني

2.624

2

1.312

8.128

.001

تطوير العمل اإلداري

1.209

2

.605

2.938

.058

توظيف التقنيات التربوية

4.528

2

2.264

*7.411

.001

تطوير المناهج المدرسية

2.027

2

1.014

*3.759

.027

عالقة المدرسة بالبيئة الخارجية

2.043

2

1.022

*4.397

.015

شؤون الطلبة

2.634

2

1.317

*4.330

.016

تطوير العمل الفني والمهني

.507

1

.507

3.139

.080

تطوير العمل اإلداري

1.963

1

1.963

*9.541

.003

توظيف التقنيات التربوية

.873

1

.873

2.857

.094

تطوير المناهج المدرسية

1.118

1

1.118

*4.148

.044

عالقة المدرسة بالبيئة الخارجية

.473

1

.473

2.035

.157

شؤون الطلبة

.271

1

.271

.892

.347

تطوير العمل الفني والمهني

15.980

99

.161

تطوير العمل اإلداري

20.368

99

.206

توظيف التقنيات التربوية

30.245

99

.306

تطوير المناهج المدرسية

26.690

99

.270

عالقة المدرسة بالبيئة الخارجية

22.998

99

.232

شؤون الطلبة

30.113

99

.304

تطوير العمل الفني والمهني

21.333

103

تطوير العمل اإلداري

25.501

103

توظيف التقنيات التربوية

36.735

103

تطوير المناهج المدرسية

31.106

103

عالقة المدرسة بالبيئة الخارجية

26.228

103

شؤون الطلبة

38.467

103

مصدر التباين

عدد سنوات الخبرة
Wilks’ Lambda=0.967
الداللة اإلحصائية = 0.763

المؤهل العلمي
Wilks’ Lambda=0.962
الداللة اإلحصائية = 0.660

الخطأ

المجموع

المجال

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (a = 0.05

)

يتبين من الجدول ( )11ما يلي:
-وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة (= 0.05

a

) بيــن المتوســطين الحســابيين لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى

المجــال (تطويــر العمــل الفنــي والمهنــي ،وتطويــر العمــل اإلداري ،وتطويــر المناهــج المدرســية ،وشــؤون الطلبــة) يعــزى لمتغيــر (الجنــس) ،ولصالــح
اإلنــاث ،حيــث كانــت قيــم الداللــة إحصائيــة أقــل مــن مســتوى الداللــة اإلحصائيــة (= 0.05

a

).

-وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة ( ) = 0.05بيــن المتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى
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المجــال (تطويــر العمــل الفنــي والمهنــي ،وتوظيــف التقنيــات التربويــة ،وتطويــر المناهــج المدرســية ،وعالقــة المدرســة بالبيئــات الخارجيــة ،وشــؤون
الطلبــة) تعــزى لمتغيــر (عــدد ســنوات الخبــرة) ،حيــث كانــت قيــم الداللــة إحصائيــة أقــل مــن مســتوى الداللــة اإلحصائيــة (= 0.05
فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة (= 0.05

a

a

) .وجــود

) بيــن المتوســطين الحســابيين لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى المجــال

(تطويــر العمــل اإلداري ،وتطويــر المناهــج المدرســية) ،يُعــزى لمتغيــر (المؤهــل العلمــي) ولصالــح المديريــن ذوي المؤهــل العلمــي (بكالوريــوس)،
حيــث كانــت قيــم الداللــة اإلحصائيــة لهمــا أقــل مــن مســتوى الداللــة اإلحصائيــة (= 0.05

a

) .ولمعرفــة لصالــح مــن تلــك الفــروق الدالــة احصائيـاً؛

تــم اســتخدام اختبــار شــيفيه (’ )Scheffeللمقارنــات البعديــة ،والجــدول ( )12يبيــن ذلــك.
الجدول ()12
نتائــج اختبــار شــيفيه (’ )Scheffeللمقارنــات البعديــة للمتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى المجــال (تطويــر العمــل الفنــي
والمهنــي ،وتوظيــف التقنيــات التربويــة ،وتطويــر المناهــج المدرســية ،وعالقــة المدرســة بالبيئــات الخارجيــة ،وشــؤون الطلبــة)
المجال

تطوير العمل الفني والمهني

توظيف التقنيات التربوية

تطوير المناهج المدرسية

عالقة المدرسة بالبيئة
الخارجية

شؤون الطلبة

عدد سنوات الخبرة

المتوسط الحسابي

من  - 5اقل
من  10سنوات

من  10سنوات
فأكثر

أقل من  5سنوات

4.42

*0.45

*0.51

من  – 5أقل من  10سنوات

3.97

من  10سنوات فأكثر

3.91

أقل من  5سنوات

4.29

من  - 5أقل من  10سنوات

3.98

من  10سنوات فأكثر

3.62

أقل من  5سنوات

4.37

من  - 5أقل من  10سنوات

4.20

من  10سنوات فأكثر

3.89

أقل من  5سنوات

4.54

من  - 5أقل من  10سنوات

4.29

من  10سنوات فأكثر

4.07

أقل من  5سنوات

4.58

من  - 5أقل من  10سنوات

4.11

من  10سنوات فأكثر

4.15

يتبيــن مــن الجــدول ( )12وجــود فــرق دال احصائيــا ً بيــن المتوســط
الحســابي لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة ذوي عــدد ســنوات الخبــرة (أقــل

0.06

*0.67

0.31

0.36
*0.48

0.17

0.31
*0.47

0.25

0.22
*0.43

*0.47

-0.04

حتــى يتمكنــوا مــن تأديــة رســالتهم العلميــة والعمليــة علــى أكمــل
صــورة.

مــن  5ســنوات) ،وذوي عــدد ســنوات الخبــرة (مــن  10 - 5ســنوات ،مــن

 -4ربــط الترقيــة الوظيفيــة بالحصــول علــى دورات تدريبيــة أثنــاء الخدمــة

 10ســنوات فأكثــر) ولصالــح عــدد ســنوات الخبــرة (أقــل مــن  5ســنوات).

كحافــز قــوي لــكل مديــر ومديــرة لرفــع مســتوى أدائهــم وتجديــد

التوصيات
فــي ضــوء نتائــج البحــث التــي تمــت اإلشــارة إليهــا يوصــي الباحثــون بمــا
يأتــي:
 -1االســتمرار فــي تقديــم برامــج تدريبيــة تتضمــن أهدافـا ً واضحــة لمديــري

أفكارهــم.
 -5إجــراء دراســة لتقويــم برامــج تدريــب مديــري المــدارس أثنــاء الخدمــة
ومــدى تحقيقهــا ألهدافهــا مــن وجهــة نظــر المتدربيــن فــي ضــوء
بعــض المتغيــرات.

ومديــرات المــدارس مــن فتــرة ألخــرى ،وذلــك ألن نتائــج هــذه البرامــج
تنعكــس إيجابيـا ً فــي إكســابهم الكفايــات اإلداريــة فــي العمــل المدرســي.
 -2تشــجيع مديــري المــدارس علــى االلتحــاق بجميــع البرامــج والنــدوات
التدريبيــة بغــض النظــر عــن مســتوى الخبــرة لديهــم ،مــن أجــل تجديــد
وتطويــر خبراتهــم فــي مجــال اإلدارة المدرســية.
 -3العمــل علــى تدريــب المدربيــن وفــق أهــداف برامــج التدريــب الحديثــة
* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (= 0.05
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الهنــدي ( .)1993واقــع التدريــب فــي المؤسســات العامــة فــي الســعودية،

ومديــرات المــدارس االعداديــة والثانويــة بمــدارس التعليــم

دراســة ميدانيــة اســتطالعية ،الريــاض– معهــد اإلدارة العامــة.

العــام فــي ســلطنة عُمــان  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،

باقــر ،عبــد الزهــرة ( .)1991تقويــم كفايــات المعلــم ،ط ،1مطبعــة وزارة

جامعــة الســلطان قابــوس ،مســقط ،عُمــان.
الحســن ،حســن عبــد الرحمــن ( .)2006ورقــة مقدمــة إلــى نــدوة مناهــج
التعليــم العــام بعنــوان نحــو رؤيــة مســتقبلية لمســار التعليــم العــام
فــي العالــم ،الســودان.
الخطيــب ،أحمــد ( .)1989منهجيــة النظــم فــي تحديــد االحتياجــات
التدريبيــة ونماذجهــا ،مكتــب التربيــة للــدول العربيــة ،العــدد
 ،89الريــاض ،الســعودية.

التربيــة ،بغــداد ،العــراق.
 .23باشــات ،أحمــد إبراهيــم ( .)1978أســس التدريــب ،دار النهضــة
العربيــة ،القاهــرة.
تريســي ،وليــم ( .)2004تصميــم نظــم التدريــب والتطويــر ،ط  ،3معهــد
اإلدارة العامــة ،مركــز البحــوث ،الريــاض.
جريفــت :نظريــة اإلدارة ترجمــة محمــد منيــر مرســي وآخــرون ،القاهــرة،
عالــم الكتــب.1971 ،

الربضــي ،مريــم .)1994( ،درجــة فاعليــة المديريــن والمديــرات المنبثــق

ســلمان ،ماهــر ( .)2010فاعليــة التدريــب لتطويــر الكفايــات اإلداريــة

عــن خطــة التطويــر التربــوي مــن وجهــة نظــر المتدربيــن فــي

لمديــريالمــدارساالبتدائيــة،رســالةماجســتير،جامعــةديالــى.

محافظــة إربــد ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،الجامعــة

شــاويش ،مصطفــى نجيــب( .)1993اإلدارة الحديثــة :مفاهيــم ووظائــف،

األردنيــة ،عمــان  -االردن.
الســعود ،راتــب ( .)2009أنمــاط الســلوك اإلداري لمديــري المــدارس
الثانويــة فــي األردن– المجلــة األردنيــة فــي العلــوم التربويــة
مجلــد  ،5عــدد.3
الســلمي ،علــي( :)1985إدارة األفــراد والكفــاءة اإلنتاجيــة ،القاهــرة،
مكتبــة غريــب.
الســحيمي ،صــاح .)2002( ،االحتياجــات التدريبيــة لمديــري المــدارس

دار الفرقــان ،الطبعــة األولــى ،إربــد ،األردن.
شــعالن ،محمــد وآخــرون( .).1969اإلدارة المدرســية واإلشــراف الفنــي،
القاهــرة ،مكتبــة األنجلــو المصريــة.
درة ،عبــد البــاري ( .)1991تحديــد االحتياجــات التدريبيــة– إطــار نظــري
ومقترحــات للتطويــر ،رســالة المعلــم ،العــددان األول والثانــي،
مجلــد  ،32وزارة التربيــة والتعليــم ،األردن.
عبابنــه ،صالــح ( .)1996االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي العلــوم فــي

المتوســطة والثانويــة ،المدينــة المنــورة ،الســعودية.

المرحلــة الثانويــة فــي ضــوء المناهــج الجديــدة مــن وجهــة

الطراونــه ،اخليــف .)2000( ،تقديــر االحتياجــات التدريبيــة لمديــري

نظرهــم ومــن وجهــة نظــر المشــرفين– رســالة ماجســتير،

المــدارس الحكوميــة بمحافظــة الكــرك ،مؤتــة للبحــوث
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 ورقــة: التطويــر التربــوي فــي األردن.)2004(، رضــا الديــن،عبيــدات
 فــي وزارة التربيــة فــي،عمــل مقدمــة لوكالــة التطويــر التربــوي
.المملكــة العربيــة الســعودية
، األردن أوالً مــن منظــور تربــوي.)2003(  منــى عمــاد الديــن،مؤتمــن
. وزارة التربيــة والتعليــم،عمــان
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