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دور برنامج تدريب مديري املدارس األساسية احلكومية يف مديرييت اخلليل وجنوب
اخلليل يف إكسابهم الكفايات اإلدارية
*كمال خليل يونس-جامعة القدس املفتوحه -منطقة يطا التعليمية -اخلليل -فلسطني

امللخـــ�ص:

هدفت الدرا�سة �إىل معرفة دور برنامج تدريب مديري املدار�س أال�سا�سية احلكومية يف مديريتي اخلليل،
جنوب اخلليل يف �إك�سابهم الكفايات ا إلدارية ،وبيان درجة اختالف دور الربنامج باختالف متغريات الدرا�سة:
اجلن�س ،واخلربة ،واملديرية .وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وط َّور ا�ستبان ًة جلمع البيانات ،مت حتكيمها،
وح�ساب معامل الثبات ح�سب معادلة (كرنباخ أ�لفا) لت أ�كد من ثباتها ،وقد بلغت قيمة هذا الثبات (،)0.89
ول إلجابة عن أ��سئلة الدرا�سة مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار ()t -test
لفح�ص الفر�ضيات .تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري ومديرات املدار�س احلكومية يف مديريتي اخلليل
وجنوب اخلليل ممن �شاركوا يف برنامج تدريب املديرين خالل العام الدرا�سي ( )2007 / 2006وعددهم ()31
طبقت الدرا�سة عليهم جميعا ،مت ا�سرتجاع ( )23ا�ستبانة بن�سبة ( .)74%ك�شفت نتائج الدرا�سة أ�ن دور
الربنامج التدريبي كبري يف �إك�سابهم الكفايات �إذ بلغ املتو�سط احل�سابي له ( ،)3.72وتبني عدم وجود فروق يف
دور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية طبق ًا ملتغريات ،اجلن�س ،واخلربة ،واملديرية.
Abstract :
The study aimed at recognizing the role of the basic school Principals
Training Programme in imparting professional competences in Hebron Dirr
rectorate .It also aimed at finding out the differences at the role of the trainir
ing programme due to the study variables: sex, years of experience and the
directorate.
To achieve the aim of the study, the researcher developed a questionnaire.
The reliability of internal consistency was calculated using Cronbach Alpha,
It was found (0.89). Means and Standard Deviations and t-test were used.
* بريد الباحــث اإللكرتوني kamal_abumahdeh@yahoo.com :
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The descriptive method was also used.
The population of the study consists of all the basic school principals in
Hebron and Southern Hebron Directorates in the academic year 2006 -2007,
they are (31), only (23) of the questionnaire were droned back.
The results of the study revealed that generally, the training programme impr
parted to Principals the needed competences the mean was (3.72) the results
also showed that there were no differences in the role of training programme
due to sex, years of experience and Directorate.

املقدمة:

امل�ؤ�س�سات الرتبوية بحاجة لثورة قيادية ،يقودها
تربويون قادرون على و�ضع ا�سرتاتيجية ينطلقون
من خاللها �إىل خدمة امل�ؤ�س�سة الرتبوية بجميع
أ��شكالها ،وبكيفية ا�ستلهام عنا�رص التنمية ا إلدارية
يف �إجناح خططهم� ،إىل جانب �إحداث التغيري الذي لن
يكون دون فهم لفل�سفة ا إلدارة الرتبوية الدائمة النمو
والتطور وحتى تتم�شى مع طبيعة التطور الرتبوي.
و�إذا حتقق ذلك ف�إن توجيهات ا إلدارة الرتبوية
�سرتقى �إىل امل�ستوى احل�ضاري والتغري االجتماعي،
وبذلك تكون امل�ؤ�س�سة الرتبوية م�س�ؤولة عن التنمية
الفعلية للرتبية برمتها .وقد زاد االهتمام با إلدارة
الرتبوية وحتديثها ،كونها عام ًال أ��سا�سي ًا لكل تطوير
يف جمال الرتبية والتعليم (�سمري.)2008 ،
وتعد ا إلدارة املدر�سية الوحدة الرتبوية املنا�سبة
يف وزارة الرتبية والتعليم القادرة على �إحداث
التطوير والتغيري ،هذا التغيري الذي ميكن أ�ن
يقود الفرد واملجتمع كالهما نحو حتقيق أ�هداف
الرتبية ال�شاملة ،يف جماالتها املختلفة ،كون ا إلدارة
املدر�سية جهودا من�سقة يقوم بها فريق من العاملني
يف املدر�سة� ،إداريون وفنيون ،بغية حتقيق أالهداف
الرتبوية داخل املدر�سة ،حتقيقا يتما�شى مع ما
تهدف �إليه الدولة ،من تربية أ�بنائها تربية �صحيحة
على أ��س�س علمية ( احمد.)2003 ،
وقد أ�كد ( )Cushanامل�شار �إليه يف (عواد،)2007،
2

أ�ن التغيري الذي ميكن أ�ن تقوده املدر�سة يكون يف
ثالثة جوانب رئي�سه هي :تغيري يف ممار�سة املعلمني يف
ال�صفوف املدر�سية ،وتغيري يف االجتاهات واملواقف
وال�سلوكيات للمدير والهيئة التدري�سية والطلبة،
وتغيري يف هيكل العمل املدر�سي وبنيته.
وي�شري حجي (� ،)2005إىل أ�ن حدوث التغيري يتطلب
«�إدارة تغيري» ت�سعى �إىل نقل التعليم من حال �إىل
آ�خر ،وتكون �إدارة �إ�صالح ،و�إدارة تطوير ،و�إدارة
�إبداع وابتكار.
و أ��شار ( عابدين� )1998،إىل أ�ن هناك ارتباط ًا بني
املدر�سة الفاعلة التي ي�صل التح�صيل فيها م�ستوى
علميا ومعرفيا رفيعا ،وبني قيادة املدر�سة املتمثلة
باملدير و�إدارته ،تلك ا إلدارة الهادفة ،الوا�ضحة
املعامل التي تظهر فيها االهتمامات بالطلبة،
ومتابعتهم و�إك�سابهم املهارات ،وتفهم املعلمني
وحاجاتهم ،وتنظيم موارد املدر�سة.
فاملدر�سة حتتاج �إىل قيادة تربوية واعية قادرة على
ر�ؤية أالبعاد احلقيقية للعملية الرتبوية ،قيادة حتفز
العاملني يف املدر�سة واملجتمع على التعاون امل�ستمر
لتحقيق أالهداف الرتبوية والتعليمية وتتيح الفر�ص
لكل فرد يف املدر�سة لتنمية قابلياته وا�ستعدادته
واجتاهاته وحتقيق ذاته يف �إطار من احلرية
وامل�س�ؤولية.
ومن هذا املنطلق تعد ا إلدارة املدر�سية الناجحة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/9
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حجر الزاوية يف العملية التعليمية والرتبوية ،فهي
التي حتدد املعامل وتر�سم الطريق ،وتنري ال�سبيل
أ�مام العاملني يف امليدان ،للو�صول �إىل هدف م�شرتك
يف الزمن املحدد ،وهي كذلك تر�سم الو�سائل الكفيلة
مبراجعة أالعمال ومتابعة النتائج متابعة هادفة مما
ي�ساعد على �إعادة النظر يف التنظيمات أ
والن�شطة
والت�رشيعات وتعديلها أ�و �إعادة النظر يف أ��ساليب
التنفيذ التي ميكن عن طريقها حتقيق أالهداف
املن�شودة ( أ�حمد.)1999 ،
لذا ميكن القول� :إن التنمية ا إلدارية ملديري املدار�س
عموم ًا تعد عملية �رضورية خا�صة يف هذا الع�رص
الذي كرثت فيه التحديات أ�مام مديري املدار�س
نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة التي
أ�لقت بظاللها على الرتبية وعلى املدر�سة ب�شكل
خا�ص .لذلك تغري دور مدير املدر�سة يف الواقع ب�شكل
كبري يف ال�سنوات أالخرية ،حيث مل يعد جمرد �شخ�ص
يحافظ على النظام داخل املدر�سة ،فقد أ��صبح قائدا
تربويا يهتم بجميع جوانب العملية الرتبوية ،ومع
التغري امل�ستمر يف دور مدير املدر�سة ،تربز أ�همية
تدريبه التي ميكن أ�ن ترتكز يف اجلوانب التي أ��شار
�إليها ( �صادق )1990 ،وفقا ملا ي أ�تي:
 .1تنمية وتطوير مديري املدار�س للقيام ب أ�عمالهم
على خري وجه.
� .2إثراء وجتديد معارف ومهارات مديري املدار�س.
� .3إتقان مديري املدار�س لكفايات �رضورية يف عملهم،
و أ�همها كفاية اتخاذ القرار وحل امل�شكالت.
ويحتاج مديرو املدار�س ألن يطوروا كفايات �إدارية
جديدة نظرا لتعقد �إدارة املدار�س والتغري امل�ستمر
الذي ي�شهد املجال الرتبوي ،وعدم ا�ستطاعة املدير
االعتماد على اخلربة فقط واملعرفة التقليدية ،ومن
أ�هم هذه الكفايات هي :التخطيط والتقومي ،واملدير
م�رشف مقيم ،وتوجيه الطلبة و�إر�شادهم ،والتوا�صل
و�إقامة عالقات �إن�سانية ،و�إعداد املوازنة.
3
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ولقد ات�سع االهتمام بالتدريب القائم على الكفايات
حتى أ��صبح �سمة مميزة ملعظم برامج التدريب
احلديثة ،و أ��صبحت املمار�سات امل�ستمدة من �إطاره
النظري ت�شكل حركة متكاملة أالبعاد ،هدفها
�إعداد مديرين ميتلكون كفايات تدريبية حمددة،
يحتاجونها يف مواقف العمل .وتزخر أ�دبيات ا إلدارة
الرتبوية بالعديد من مفاهيم الكفاية ،فيعرف القامو�س
الرتبوي الكفاية :أ�نها القدرة واملهارة (Page and
 ، )Thomas, 1989وتعرفها املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم :ب أ�نها القدرة على أ�داء
املهارات املعينة التي تتعلق بوظيفة حمددة ،فالكفاية
�إذا هي مقدرة مدير املدر�سة على القيام أ
بالدوار،
واملهام ا إلدارية ،والفنية املطلوبة منه بكفاءة
وفاعلية معينة قابلة للقيا�س والتقومي بغر�ض حتقيق
أالهداف بامل�ستوى أالق�صى من أالداء .و�إن من ابرز
التطورات التي طر أ�ت على برامج تدريب مديري
املدار�س يف ال�سنوات أالخرية ،توجه هذه الربامج
نحو اعتماد مبد أ� املهارة أ�و الكفاية عند ت�صميم تلك
الربامج و�إعدادها.
أ�ما عملية تطوير القادة ا إلداريني يف وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية ،فقد انطلقت مع قدوم ال�سلطة
الفل�سطينية ،وتوليها مهام وزارة الرتبية والتعليم يف
فل�سطني عام ( ،)1994وقد و�ضعت ن�صب عينيها
االهتمام ب�إ�صالح النظام الرتبوي الذي �ساد زمن
االحتالل ،فكانت اهتماماتها من�صبة على تنمية
الوعي بالهوية الوطنية ،و�صدر م�رشوع قانون
الرتبية والتعليم عام ( ،)1998ليحدد أالهداف
العامة للتعليم الفل�سطيني ومهام العاملني يف جهاز
الرتبية والتعليم.
لذلك اهتمت وزارة الرتبية والتعليم ب�إ�صالح النظام
التعليمي ،ومواجهة التحديات املختلفة ،حيث بادرت
بعقد الدورات التدريبية املختلفة للمعلمني واملديرين،
وتنفيذها� ،سعيا وراء حت�سني عمليات التعليم والتعلم
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وا إلدارة وا إل�رشاف .وقد جاء تدريب مديري املدار�س
يف �سلم أ�ولويات وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية،
نظرا ألن املدير ي�شكل حجر الزاوية يف جناح املدر�سة
أ�و ف�شلها ،وعقدت ع�رشات الدورات التدريبية يف
مديريات الرتبية والتعليم كافة يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،والتي ا�ستهدفت مئات املديرين .وقد
ت�ضمنت خطة تدريب مديري املدار�س تنمية مهاراتهم
القيادية ،بحيث ي�صبحون قادرين على قيادة العملية
الرتبوية يف مدار�سهم من خالل الت أ�ثري ا إليجابي
يف جميع أ�طراف املوقف املدر�سي .حيث أ�كد الفكر
ا إلداري الرتبوي أ�ن للتدريب دور ًا كبري ًا و أ��سا�سي ًا يف
متكني ا إلدارات املدر�سية من حتقيق أ�هدافها و�إجناح
خططها ورفع م�ستوى أ�داء العاملني لديها .وال يتم
ذلك �إال من خالل برامج التدريب على العمل ا إلداري
املدر�سي ،ونقل اخلربات وامل�ستحدثات الرتبوية
اجلديدة.
أ
ولت أ�كد من حتقيق �هداف التدريب البد من االلتزام
مببد أ� التقومي امل�ستمر لدرا�سة املعوقات ،والوقوف
على مدى فاعلية برامج التدريب من منظورات
تربوية واقت�صادية واجتماعية ،وملعرفة أ�ن هذه
الربامج ت�سري يف اخلط املر�سوم لها مع حتديد
نقاط ال�ضعف والثغرات التي تتخلل مرحلة التنفيذ
لتداركها وملقارنة ما أ�جنز ومدى اقرتابه أ�و ابتعاده
عن أالهداف املر�سومة.
وذكر ( ياغي )1987،أ�ن عملية التقييم للربامج
التدريبية متر ب أ�ربع مراحل:
 .1مرحلة التقييم قبل تطبيق الربنامج التدريبي،
وت�ضم تقومي العنا�رص التالية :أ�هداف الربنامج
التدريبي وتنظيمه وت�صميمه واحتياجات املتدرب
ومعلوماته و�سلوكه.
 .2مرحلة التقييم أ�ثناء تطبيق الربنامج التدريبي،
وت�ضم تقومي العنا�رص ا آلتية� :سري عملية التدريب،
والنتائج املتتالية التي يحققها ،وردود فعل املتدربني
4
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اجتاه عملية التدريب واملعلومات وال�سلوك.
 .3مرحلة التقييم بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج
التدريبي ،وت�ضم تقومي نتائج الربنامج التدريبي
و�سلوك املتدربني عند عودتهم لوظائفهم.
 .4متابعة نتائج التدريب بعد مرور فرتة معينة،
وت�ضم تقومي �سلوك املتدربني ،ومدى اال�ستفادة من
الربنامج التدريبي والتغيري يف ال�سلوك الوظيفي.
وقد حدد ( جردات )1993 ،عملية تقومي الربامج
التدريبية �ضمن العنا�رص ا آلتية:
 .1املتدربون� :إذ تتم متابعتهم من حيث جتارب
املتدرب ،ومو�ضوع التدريب ،واجلوانب التح�صيلية،
واملواظبة ،واملهارات املكت�سبة.
 .2املدربون� :إذ تعترب ملحوظاتهم ،و أ�حكامهم،
مدخالت �رضورية لتقومي برنامج التدريب.
 .3حمتوى الربنامج التدريبي� :إذ يقا�س درجة كفاية
املحتوى من حيث الكم والنوع.
 .4الت�سل�سل والوقت املخ�ص�ص للتدريب.
أ�ما (ياغي )1986 ،فقد �صنّف املكونات أال�سا�سية
لعملية تقومي الربامج التدريبية كا آلتي:
 .1تقومي البيئة :وي�شمل بيئة وظروف التدريب،
وحتديد امل�شكالت التي تواجهها.
 .2تقومي املدخالت :وي�شمل حتديد وا�ستخدام
احلقائق واملعلومات وا آلراء املختلفة املتعلقة
بالعنا�رص املادية والب�رشية وفح�صها كي نتمكن من
اختيار أال�ساليب املنا�سبة.
 .3تقومي العمليات :وتتناول مراقبة التدريب أ�ثناء
عملية التدريب ،وميكن أ�ن ي�ضم تقومي أ�هداف
الربنامج ،وت�صميمه وتنظيمه ،و�سري عملية التدريب
والنتائج املتتابعة التي يحققها الربنامج أ�و ًال ب أ�ول.
 .4تقومي املخرجات :ويتناول هذا النوع قيا�س نتائج
التدريب.
أ
أ
أ
ومن هنا يالحظ �ن الهدف ال�سا�سي من تقومي �ي
برنامج تدريبي هو �إ�صدار حكم أ�و تقدير ملدى فاعلية
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هذا الربنامج يف حتقيق أ�هدافه ،والتعرف على ما مت
�إجنازه من خطة التدريب ،وقيا�س فاعلية أال�ساليب
التدريبية امل�ستخدمة ،وكفاءة املدربني ،وتقدير
نتائج تعلم املتدربني� ،إ�ضافة �إىل معرفة الثغرات
التي حدثت خالل تنفيذ الربنامج من أ�جل العمل على
تالفيها م�ستقبال.

م�شكلة الدرا�سة وا�سئلتها:

تتمحور م�شكلة الدرا�سة يف الك�شف عن دور
برنامج تدريب مديري ومديرات املدار�س أال�سا�سية
احلكومية يف مديريتي تربية اخلليل وجنوب اخلليل
يف �إك�سابهم الكفايات ا إلدارية الالزمة لهم للقيام
مبهامهم بفاعلية .ومن هذا املنطلق �سعت الدرا�سة
�إىل ا إلجابة عن أال�سئلة ا آلتية:
 .1ما دور الربنامج التدريبي ملديري ومديرات
املدار�س أال�سا�سية احلكومية يف مديريتي تربية
اخلليل وجنوب اخلليل يف �إك�سابهم الكفايات ا إلدارية
من وجهة نظرهم؟
 .2هل هناك اختالف يف وجهات نظر مديري
ومديرات املدار�س نحو دور الربنامج التدريبي يف
�إك�سابهم الكفايات ا إلدارية تعزى �إىل متغريات،
اجلن�س ،واخلربة ،واملديرية؟

فر�ضيات الدرا�سة:

 .1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( ) a=0.05يف وجهات نظر مديري ومديرات
املدار�س نحو دور الربنامج التدريبي يف �إك�سابهم
الكفايات ا إلدارية تعزى �إىل متغري اجلن�س.
 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )a=0.05يف وجهات نظر مديري ومديرات
املدار�س نحو دور الربنامج التدريبي يف �إك�سابهم
الكفايات ا إلدارية تعزى �إىل متغري اخلربة.
 .3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( ) a=0.05يف وجهات نظر مديري ومديرات
5
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املدار�س نحو دور الربنامج التدريبي يف �إك�سابهم
الكفايات ا إلدارية تعزى �إىل متغري املديرية.

أ�همية الدرا�سة:

بد أ� مو�ضوع تقومي الربامج التدريبية يحظى بعناية
الباحثني واملخت�صني يف وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية ،ويعد ذلك مربر ًا كافي ًا ألهمية �إجراء هذه
الدرا�سة التي توجه �إىل أ�همية هذا الربنامج ومالءمته
حلاجات مديري املدار�س احلكومية يف وزارة الرتبية
والتعليم ،والتي تتطلبها مهامهم الوظيفية أ
والعمال
املوكلة لهم ومتطلبات دورهم القيادي.

أ�هداف الدرا�سة:

هدفت الدرا�سة �إىل معرفة دور برنامج تدريب مديري
املدار�س أال�سا�سية احلكومية يف مديريتي تربية
اخلليل وتربية جنوب اخلليل يف �إك�سابهم الكفايات
ا إلدارية ،وبيان مدى اختالف دور الربنامج باختالف
متغريات الدرا�سة :اجلن�س ،واخلربة ،واملديرية.

حدود الدرا�سة:

اقت�رصت هذه الدرا�سة على مديري املدار�س
أال�سا�سية احلكومية يف تربية اخلليل وتربية جنوب
اخلليل الذين �شاركوا يف الربنامج التدريبي خالل
العام الدرا�سي (.)2007 | 2006

التعاريف االجرائية:
يكون للم�صطلحات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة
املعاين التالية.
 .1الربنامج التدريبي :هو الربنامج املعمول به
لدى وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية يف خطتها
التطورية لتطوير أ�داء مديري ومديرات املدار�س.
.2تقومي الربامج التدريبية :هي جممل ا إلجراءات
التي تقا�س فيها كفاءة الربامج التدريبية ومدى
جناحها يف حتقيق أ�هدافها املر�سومة ،كما تقا�س بها
كفاءة املتدربني ومدى التغيري الذي جنح التدريب
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يف �إحداثه فيهم ،وكذلك كفاءة املدربني ،أ
وال�ساليب
التدريبية امل�ستخدمة.
 .3الكفايات ا إلدارية :هي املقدرة واملهارة التي متكن
مدير املدر�سة من القيام ب أ�عماله وت أ�دية مهامه بكفاية
وفاعلية ،من حيث ر�سم ال�سيا�سات الرتبوية وو�ضع
أ� ألهداف وحتقيقها.

الدرا�سات ال�سابقة:
حظيت برامج التدريب باهتمام الباحثني والدار�سني،
و�سيتم عر�ض الدرا�سات املتعلقة بهذه الربامج على
أ��سا�س تاريخ الن�رش من الدرا�سات احلديثة �إىل أالقل
حداثة:
قام عابدين ( :)2002بدرا�سة هدفت �إىل التعرف
على حمتوى برامج التدريب املعدة ملديري املدار�س
احلكومية الفل�سطينية وتقييمها وحتديد أ�ثرها
على أ�داء املديرين من وجهة نظر املديرين أ�نف�سهم،
ور�ؤ�ساء أ�ق�سام التدريب و�ش�ؤون امليدان يف مديريات
الرتبية والتعليم يف ال�ضفة الغربية.
ا�ستخدمت الدرا�سة أ�داة من �إعداد الباحث ،تدور
حول املو�ضوعات التي مت التدرب عليها من جهة،
وحول واقع الربامج التدريبية و أ�ثرها على أالداء من
جهة أ�خرى.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
أ�� .إن غالبية املديرين قد التحقوا بدورات التدريب
خ�صو�صا أ�ثناء اخلدمة ،و أ�ن الربامج التدريبية
ت�ضمنت مو�ضوعات متنوعة من اجلانبني التنظيمي
وا إلداري ،والتعليمي ،و أ�ن ن�صف أ�فراد العينة
تقريبا أ��شاروا �إىل أ�ن التدريب مل يتناول مو�ضوعات
هامة يف التنظيم والتعليم.
ب .أ�ظهرت النتائج أ�ن أ�على املتو�سطات احل�سابية
لتقييم برامج التدريب من وجهة نظر ر�ؤ�ساء أ�ق�سام
التدريب و�ش�ؤون امليدان كان لتنفيذ التدريب ،بينما
كان أ�على املتو�سطات احل�سابية من وجهة نظر
6
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املديرين لنتائج التدريب.
ت .أ�ظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف تقييم الربامج التدريبية ب�شكل عام تبعا
ملتغريات اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة التعليمية،
اخلربة ا إلدارية.
وقام عا�شور ( ،)2002بدرا�سة هدفت �إىل تقومي
برنامج تطوير ا إلدارة املدر�سية من وجهة نظر
امل�شاركني يف الربنامج من مديري مدار�س حمافظة
�إربد ،ومن أ�جل حتقيق أ�غرا�ض الدرا�سة مت تطوير
ا�ستبانة ت�ضمنت ( )55فقرة بعد التحكيم ،موزعة
على جزءين ،حيث يت�ضمن اجلزء أالول ( )43فقرة
موزعة على �ستة جماالت ،بينما يت�ضمن اجلزء الثاين
( )12فقرة تتعلق ببع�ض الكفايات ا إلدارية .وقد مت
التحقق من �صدق اال�ستبانة عن طريق عر�ضها على
عدد من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص يف جمال
ا إلدارة الرتبوية ،كما مت الت أ�كد من ثباتها عن طريق
االختبار و�إعادة االختبار (، )Test- Retest
وكذلك مت ح�ساب معامل الثبات لالت�ساق الداخلي
ح�سب معادلة ( كرنباخ أ�لفا) ،وقد بلغت قيمة الثبات
( .)0.85تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري
املدار�س الذين �شاركوا يف الربنامج يف حمافظة �إربد
وعددهم ( )183مدير ًا ومديرة ،وا�شتملت عينة
الدرا�سة على جميع املديرين ،ومت ا�سرتجاع ()171
بن�سبة ( ،)93,44%وقد أ�ظهرت الدرا�سة أ�ن
امل�ؤ�رش العام لدى مديري املدار�س نحو برنامج
تطوير ا إلدارة املدر�سية هو م�ؤ�رش �إيجابي ،وي�سهم
برنامج تطوير ا إلدارة املدر�سية بدرجة متو�سطة يف
امتالك مديري املدار�س للكفايات ا إلدارية ،و أ�ظهرت
كذلك وجود فروق يف وجهات نظر مديري ومديرات
املدار�س نحو دور الربنامج التدريبي يف �إك�سابهم
الكفايات ا إلدارية تعزى �إىل متغريات ،اجلن�س،
واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي.
وكذلك درا�سة منا�رصة ( ،)2001التي هدفت �إىل
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/9

????? ??????? ?? ???????? ???????? ??????? ????? ????? ?????? ??? ????:
كمال يونس ،دور برنامج تدريب مديري ،..جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)221-201

معرفة درجة فاعلية برنامج التدريب اخلا�ص باملديرين
واملديرات الذي أ�عدته وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية ،من وجهة نظر مديري املدار�س الثانوية
احلكومية يف حمافظة اخلليل .وقد تكون جمتمع
الدرا�سة من ( )64مديرا ومديرة للمدار�س الثانوية
احلكومية يف حمافظة اخلليل .وقد ا�ستخدم الباحث
ا�ستبانة لقيا�س درجة فاعلية الربنامج التدريبي
اخلا�ص باملديرين وتكونت من ( )45فقرة موزعة
على املجاالت التالية :القيادة املدر�سية ،ومهارات
العمل ا إلداري ،والنظم ا إلدارية ،والتخطيط ،وبناء
الفريق ،والقيا�س والتقومي ،وا إلر�شاد املدر�سي،
والثقافة املدر�سية ،و�إدارة ال�رصاع.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
أ� � -إ َّن درجة فاعلية الربنامج التدريبي اخلا�ص
باملديرين كبرية ،و أ�ن الربنامج حقق أالهداف التي
�صمم من أ�جلها.
ب� -إن امل�ؤ�رش العام لدى املديرين واملديرات نحو
رفع الربنامج التدريبي للكفايات ا إلدارية والتنظيمية
وا إل�رشافية كان �إيجابيا يف جميع جماالت الدرا�سة،
ويف مقدمتها الكفايات التنظيمية من حيث الفاعلية.
ت -عدم وجود فروق بني تقدير كل من املديرين
واملديرات لدرجة فاعلية الربنامج التدريبي ،حيث
بلغ متو�سط الذكور ( )4.20ومتو�سط ا إلناث
(. )4.20
ث � -إ َّن هناك فرقا بني آ�راء املديرين لدرجة فاعلية
الربنامج التدريبي ح�سب امل�ؤهل ،ول�صالح حملة
الدبلوم� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )4.29وح�سب
موقع املدر�سة ،ول�صالح مدار�س املدينة� ،إذ بلغ
املتو�سط احل�سابي ( ،)4.38وح�سب اخلربة،
ول�صالح ذوي اخلربة الق�صرية من (� )1-3سنوات،
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي(.)4.29
ج -بالن�سبة �إىل أال�ساليب التدريبية التي ا�ستخدمت،
أ�بدى امل�شاركون حتفظا على أ��سلوب املحا�رضة.
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و أ�جرى أ�بو�رسي�س ( ،)1998درا�سة هدفت �إىل
معرفة وجهات نظر مديري ومديرات مدار�س وكالة
الغوث الدولية يف ال�ضفة الغربية حول فاعلية برنامج
التدريب الذي ينظمه معهد الرتبية أ�ثناء اخلدمة يف
تطوير درجة ممار�ستهم ملهامهم ا إل�رشافية .
وقد تكون جمتمع الدرا�سة من ( )64مديرا ومديرة
منهم ( )32مديرا و( )32مديرة ،وقد مثل جمتمع
الدرا�سة عينتها.
وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة ت�ضمنت �سبعا و�ستني
مهمة �إ�رشافية موزعة على ثمانية جماالت �إ�رشافية،
تدرب عليها املديرون واملديرات ،وهذه املجاالت هي:
التخطيط ،املناهج ،النمو املهني للعاملني والتالميذ،
تنظيم التعلم والتعليم ،االختبارات والتقييم،
التقنيات ا إل�رشافية ،والعالقات ا إلن�سانية.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
أ�� -إن وجهات نظر املديرين واملديرات نحو فاعلية
برنامج تدريب املديرين يف تطوير درجة ممار�ستهم
ملهامهم ا إل�رشافية املكت�سبة منه كانت �إيجابية.
ب -تختلف أ�همية املجاالت ا إل�رشافية من وجهة
نظر املديرين واملديرات بني جمال و آ�خر فكان أ�عالها
ممار�سة جمال العالقات ا إلن�سانية ،و أ�دناها ممار�سة
جمال التقنيات ا إل�رشافية.
ت -اختلفت وجهات نظر املديرين واملديرات نحو
فعالية الربنامج يف تطوير درجة ممار�ستهم ملهامهم
ا إل�رشافية باختالف متغري امل�ؤهل العلمي وذلك
ل�صالح امل�ؤهل العلمي أالعلى.
ث -تبني أ� َّن ملتغري اخلربة ا إلدارية أ�ثره يف اختالف
وجهات نظر املديرات نحو فاعلية الربنامج يف تطوير
درجة ممار�ستهن للمهام ا إل�رشافية وذلك ل�صالح
ذوات اخلربة الق�صرية.
يف حني هدفت درا�سة العمو�ش (� ،)1997إىل
معرفة دور برنامج تدريب مديري ومديرات
املدار�س أال�سا�سية يف حمافظة املفرق يف �إك�سابهم
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الكفايات املهنية ،تكونت عينة الدرا�سة من ()117
مدير ًا ومدير ًة ممن خ�ضعوا للربنامج التدريبي يف
أ�ثناء اخلدمة للعامني ( ،)1997-1996تو�صلت
الدرا�سة �إىل أ�ن امل�ؤ�رش العام لدى املتدربني نحو
الربنامج كان ايجابيا ،واىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ل�صالح ذوي اخلربات الطويلة ،ول�صالح
حملة دبلوم كليات املجتمع.
وكذلك هدفت درا�سة الرب�ضي (� ،)1994إىل تقدير
فاعلية برنامج تدريب مديري املدار�س احلكومية
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مبحافظة �إربد.
تك ّون جمتمع الدرا�سة من مديري ومديرات املدار�س
مبحافظة �إربد .و�شملت ع ّينة الدرا�سة ( )52مديرا،
و( )50مديرة من املدار�س الثانوية الذين التحقوا
بربنامج التدريب للعامني (.)94|93(،)91|90
وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مك ّونة من  67فقرة
ذات مقيا�س خما�سي ي�شمل كفايات معرفية و�إدارية
و�إ�رشافية.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
أ�� -إن امل�ؤ�رش العام لدى املديرين واملديرات نحو
حتقيق الربنامج التدريبي ألهدافه من اجلوانب
املعرفية وا إلدارية والفنية هو م�ؤ�رش �إيجابي.
ب -ح�صلت املديرات على درجة أ�على من املديرين
بالن�سبة للكفايات ا إل�رشافية ،ومل تظهر الدرا�سة أ�ثرا
للم�ؤهل العلمي ،أ�و اجلن�س ،أ�و اخلربة يف حت�سني تلك
الكفايات.
ت -الكفايات ا إل�رشافية للمديرين واملديرات ح�صلت
على أ�دنى متو�سط أ�و أ�قل ن�سبة مئوية من حيث
املمار�سة.
ودرا�سة طرخان ( :)1994التي هدفت �إىل معرفة
أ�ثر برنامج تدريب املديرين أ�ثناء اخلدمة يف مدار�س
وكالة الغوث يف أالردن على تطوير البنى املفاهيمية
وا إل�رشافية لديهم.
وتك ّون جمتمع الدرا�سة من مديري ومديرات مدار�س
8
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وكالة الغوث يف أالردن ،وتك ّونت عينة الدرا�سة من
( )32مدير ًا ومدير ًة يف منطقة عمان ،والزرقاء،
و�إربد ،والذين خ�ضعوا لربنامج تدريبي يف العام
(.)94|93
وقد ا�ستخدم الباحث أ�داة لبحثه ،ا�ستبانة مكونة
من خم�س وت�سعني فقرة ،م�صاغة ب�صورة �س�ؤال،
و�شملت هذه اال�ستبانة ت�سع بنى مفاهيمية و�إ�رشافية
يف جماالت ا إلدارة ،التخطيط وا إل�رشاف ،واالت�صال
والتوا�صل ،وديناميكات اجلماعة ،واتخاذ القرار،
وحل امل�شكالت واملنهاج ،والنمو املهني.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
أ�� -إن هناك فاعلية للربنامج يف تطوير البنى املعرفية
وا إلدارية وا إل�رشافية للجن�سني ول�صالح ا إلناث.
ب -مل تظهر الدرا�سة أ�ثر ًا للخدمة أ�و امل�ؤهل العلمي
يف تطوير هذه البنى ،وقد أ�و�صى الباحث ب�رضورة
ا�ستمرارية برنامج ت أ�هيل املديرين ،حيث يلبي تطور
البنى املفاهيمية وا إل�رشافية ب�شكل كبري.
أ�ما درا�سة ديباجة ( ،)1994التي هدفت �إىل
التعرف على تقديرات مديري املدار�س ملدى توفر
مبادئ التدريب الفعال يف برنامج تدريب املديرين
أ�ثناء اخلدمة الذي أ�عدته وزارة الرتبية والتعليم
يف أالردن ،كما هدفت �إىل معرفة أ�ثر كل من اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي له�ؤالء املديرين يف تقديراتهم.
وقد ا�شتملت الدرا�سة ( )186مدير ًا ومديرة
وتو�صلت �إىل أ�ن مبادئ التدريب الفعال قد توفرت
يف الربنامج بدرجة كبرية ،و أ�ن تقدير املديرين لها
كان �إيجابي ًا ،و أ�نه ال توجد فروق ذات داللة تعزى
للجن�س.
وكذلك درا�سة الزامل ( ،)1993التي هدفت �إىل تقييم
برنامج تدريب مديري املدار�س االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية باململكة العربية ال�سعودية و�سبل حت�سينها
�إىل أالف�ضل ،وذلك من وجهة نظر امل�شاركني يف هذين
الربناجمني يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/9
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بالريا�ض.
وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )201مدير ًا ممن
�شاركوا يف الربناجمني ،وا�ستخدم الباحث اال�ستبانة
أ�داة للدرا�سة.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
أ�� -ساهمت الدورات التدريبية التي تقدمها الكلية �إىل
حد ما يف حتديث وتنمية مهارات املتدربني.
ب -بينت الدرا�سة أ�ن خطة الدورات التدريبية مل تكن
تعر�ض على املتدربني م�سبقا ،و أ�ن حمتوى الربنامج
التدريبي ال يت�سم باحلداثة.
ت -ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني وجهات
نظر املتدربني فيما يتعلق بتقييم برنامج تدريبيهم
باجلامعة تعزى �إىل العمر ،أ�و امل�ؤهل العلمي ،أ�و
اخلربة ا إلدارية.
ث -ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني وجهات
نظر مديري املدار�س االبتدائية ومديري املدار�س
املتو�سطة والثانوية فيما يتعلق بتقييم برنامج
تدريبيهم باجلامعة.
أ�ما درا�سة قبابعة ( )1992التي هدفت �إىل تقومي
برنامج التدريب املنبثقة عن امل�ساعدات الفنية
للم�شاريع الرتبوية يف أالردن .و أ��شارت الدرا�سة �إىل
أ�ن التقومي كان ب�شكل عام �إيجابيا ،و أ�نه ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف تقومي الدورات تبعا
ملتغري اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي.
وكذلك درا�سة عقل ( )1986التي هدفت �إىل معرفة
أ�ثر الت أ�هيل امل�سلكي يف اجلامعتني أالردنية والريموك
يف حت�سني مهارات االت�صال لدى مديري املدار�س
الثانوية يف أالردن .أ��شارت الدرا�سة �إىل وجود
أ�ثر �إيجابي للربامج التدريبية على أ�داء املديرين
و أ�مناطهم القيادية ،حيث �ساعدت الربامج على
تزويدهم باملهارات والكفايات ا إلدارية وامل�سلكية يف
خمتلف املجاالت.
أ�جرى ( ،)Dennis،1995درا�سة بعنوان
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«تطور ا إلدارة الرتبوية قبل اخلدمة و أ�ثناء اخلدمة
والتطور املهني امل�ستمر بعد التعليم» ،وقد أ�ظهرت
نتائج الدرا�سة أ�ن هناك �ضعف ًا يف الربامج التدريبية،
لعدم ارتباطها مبا�رشة مع متطلبات الوظيفة التي
ي�شغلونها ،و أ�ظهرت احلاجة �إىل التدريب يف أ�ثناء
اخلدمة ،و أ�ن أ��صحاب اخلربات الطويلة يف العمل
ا إلداري هم أالقدر علي حتديد احتياجات املدر�سة من
املوظفني.
و أ�جرى ( ،)Cleckle،1991درا�سة بعنوان
«درا�سة مقارنة لربامج ا إلدارة وامل�س�ؤوليات
الوظيفية لدى مديري املدار�س احلكومية االبتدائية يف
جنوب كارولينا» .هدفت �إىل الك�شف عن مدى �إدراك
مدراء املدار�س أال�سا�سية يف والية كارولينا اجلنوبية
لفائدة الربامج التدريبية ،وقد أ�ظهرت النتائج أ�ن
مدراء املدار�س أال�سا�سية يعتربون برامج �إعداد
وتدريب املديرين مفيدة ب�شكل عام ،وعدم وجود أ�ثر
للخربة وم�ستوى التعليم للمدير بدرجة الفائدة التي
يح�صل عليها من برامج �إعداد وتدريب املدراء
يف حني درا�سة �سربنغفيلد ()Spring Field,1984
 ،هدفت �إىل تقومي فعالية خمرجات برناجمني
تدريبيني ملديري املدار�س مت ت�صميمها على أ��سا�س
ال�سلوك اللفظي ومهارات املالحظة.
ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي لتحقيق أ�هداف
الدرا�سة ،تكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني
تتكون كل جمموعة ( )15مدير ًا من مديري املدار�س
االبتدائية يف فلوريدا ،وتكون التقييم العام للربنامج
من تقومي :املحتوى ،النماذج ،املناق�شة ،املمار�سة،
التغذية الراجعة ،التدريب اخلا�ص.
وكان من أ�هم نتائج الدرا�سة أ�ن ك ًال من أال�سلوبني
يف التدريب يزيد من معرفة املديرين عن �سلوك املعلم
الفعال وال�سلوك اللفظي للمدير أ�ثناء االجتماع.
وح�صلت املجموعة التي مار�ست العمل احلقيقي على
�إجناز أ�و أ�داء معريف أ�ف�ضل من املجموعة التي مار�ست
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العمل باملحاكاة ،بينما ح�صلت املجموعة التي مار�ست
العمل باملحاكاة على أ�داء أ�ف�ضل يف مهارات االجتماع
( ال�سلوك اللفظي) .ودرا�سة داننربج (Dann
 )nenberg,1979التي هدفت �إىل حماولة اختبار
قدرة برنامج تدريبي يف جمال ا إلدارة املدر�سية على
تطوير فاعلية مديري املدار�س .ا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي ،واال�ستبانة أ�داة جلمع املعلومات.
وكانت أ�هم النتائج :ال توجد اختالفات رئي�سية بني
فاعلية مديري املدار�س الذين ا�شرتكوا يف برنامج
التدريب والذين مل ي�شرتكوا ،و أ�عطى مديرو الرتبية
والتعليم تقديرات أ�على ملن تدرب من مديري املدار�س
على املديرين الذين مل يتلقوا تدريب ًا ،كما أ�عطى
مديرو الرتبية والتعليم تقديرات أ�على للمديرين من
تقديرات املديرين ألنف�سهم.
ا�ستفاد الباحث من االطالع على هذه الدرا�سات التي
أ�جريت يف جمال تقومي الربامج التدريبية ب�شكل خا�ص
يف درا�سته ،حيث كان لطرق التقومي التي مت اتباعها
يف هذه الدرا�سات ،ومنهجية البحث املتبعة فيها أ�ثر ًا
يف �إثراء هذه الدرا�سة .وكذلك مت اال�ستفادة يف جمال
مقارنة نتائج الدرا�سة بنتائج هذه الدرا�سات من
حيث ما يتفق من هذه الدرا�سات مع نتيجة الدرا�سة
وما ال يتفق ،وكذلك يف تطوير اال�ستبانة أ�داة الدرا�سة
وحتديد جماالتها.
فقد أ�كدت معظم هذه الدرا�سات على أ�همية الربامج
التدريبة يف �إك�ساب املديرين الكفايات ،واالهتمام
ب�إعداد برامج التدريب وتطويرها ل�ضمان ت أ�ثريها
يف املتدربني ،وم�ساعدتهم على القيام ب أ�دوارهم
على خري وجه ،كما أ�كدت على أ�همية عملية التقومي
واال�ستفادة من التغذية الراجعة عند �إعداد برامج
تدريب جديدة.
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منهج الدرا�سة:

اتبع الباحث املنهج الو�صفي نظر ًا ملالءمته لهذه
الدرا�سة.

جمتمع وعينة الدرا�سة:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري ومديرات
املدار�س أال�سا�سية احلكومية يف مديريتي تربية
اخلليل وجنوب اخلليل ممن �شاركوا يف برنامج تدريب
املديرين خالل العام الدرا�سي ()2007/2006
وعددهم ( )31موزعني على مديريتي تربية اخلليل
وتربية جنوب اخلليل ،فتم توزيع ( )31ا�ستبانة،
ا�سرتجع منها ( ،)23أ�ي ما ن�سبته ( )74%كما
هو مبني يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم ()1
توزيع أ�فراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات
الدرا�سة
املتغري
املديرية
اجلن�س
اخلربة

م�ستوى املتغري
اخلليل
جنوب اخلليل
ذكر
أ�نثى
� 5سنوات فما دون
أ�كرث من � 5سنوات

العدد

16
7
11
12
6
17

أ�داة الدرا�سة:

لتحقيق أ�هداف الدرا�سة ا�ستخدمت ا�ستبانة ّطورت
بعد الرجوع �إىل أالدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة
املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ،وقد تكونت من ()20
فقرة بعد التحكيم موزعة على أ�ربعة جماالت ،هي:
التخطيط والقيادة ا إلدارية ،والدور ا إل�رشايف،
وا إلدارة املالية واللوازم.
�صيغت جميع عبارات اال�ستبانة ب�صورة �إيجابية،
أ�عطي لكل عبارة من عباراتها وزنا مدرجا وفق �سلم
(ليكرت  ) Likertاخلما�سي لتقدير درجة أ�همية
كل عبارة من عباراتها.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/9
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ا�شتملت اال�ستبانة على املتغريات امل�ستقلة التالية:
اجلن�س ( :ذكر ،أ�نثى) ،واخلربة العملية (� 5سنوات
فما دون ،أ�كرث من خم�س �سنوات) ،واملديرية:
(مديرية اخلليل ،مديرية جنوب اخلليل) ،واملتغري
التابع وهو دور الربنامج التدريبي ملديري ومديرات
املدار�س أال�سا�سية يف مديريتي تربية اخلليل وجنوب
اخلليل يف �إك�سابهم الكفايات ا إلدارية.

�صدق اال�ستبانة:

مت التحقق من �صدق اال�ستبانة وذلك بعر�ضها على
( )12حمكم ًا ،من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف
جمال ا إلدارة التعليمية ،وذلك إلبداء مالحظاتهم
و آ�رائهم حول مالءمة العبارات واملجاالت ألغرا�ض
الدرا�سة ،من حيث �شموليتها وتغطيتها ملحاور
الدرا�سة وجماالتها ،و�سالمة اللغة وو�ضوحها ،وقد
مت أالخذ مبالحظات املحكمني ،ف أ�عيدت �صياغة بع�ض
الفقرات ،ومت حذف فقرات أ�خرى.

ثبات اال�ستبانة:

مت التحقق من ثبات اال�ستبانة ،بح�ساب معامل
( )Cronbach-Alphaحيث بلغت قيمته
( ،)0.89يف حني بلغت قيم معامالت الثبات
للمجاالت الفرعية ل إل�ستبانة ح�سب ما هو مو�ضح يف
اجلدول رقم ()2

اجلدول رقم ( :)2م�صفوفة معامالت الثبات
ملجاالت اال�ستبانة ح�سب معادلة كرنباخ أ�لفا
املجال
التخطيط
القيادة ا إلدارية
الدور ا إل�رشايف ملدير
املدر�سة
ا إلدارة املالية واللوازم
الدرجة الكلية ل إل�ستبانة
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املعاجلة ا إلح�صائية:

مت ا�ستخدام أال�ساليب ا إلح�صائية التالية:
أ� .املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
ب .اختبار t -Test
أ
ج .معادلة الثبات كرنباخ �لفا.
أ
أ
ولغرا�ض التحليل ا إلح�صائي ،وبنا ًء على ر�ي
املحكمني تف�رس املتو�سطات احل�سابية دور الربنامج
التدريبي يف �إك�ساب املديرين الكفايات ح�سب ال�سلم
التايل:
• 2.49 - 1دور متدين للربنامج.
•  3.49 - 2.50دور متو�سط للربنامج.
•  5 - 3.50دور كبري للربنامج.

عر�ض نتائج الدرا�سة:
أ�وال :النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال أالول والذي
ين�ص :ما دور الربنامج التدريبي ملديري
ومديرات املدار�س أال�سا�سية يف حمافظة
اخلليل يف �إك�سابهم الكفايات ا إلدارية من
وجهة نظرهم؟

ل إلجابة ،فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة أ�فراد عينة الدرا�سة
لكل جمال من جماالت الدرا�سة كما هو مو�ضح يف
اجلدول رقم (:)3

قيمةمعامل
عدد
الفقرات الثبات
5
5
5

0.65
0.85
0.83

5
20

0.87
0.89
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اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات أ�فراد عينة الدرا�سة على جماالت الدرا�سة
أالربعة مرتبة تنازلي ًا
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري دور الربنامج
املجال
رقم املجال
0.48
3.93
كبري
القيادة ا إلدارية
الثاين
0.53
3.86
كبري
التخطيط
أالول
0.52
3.60
كبري
الدور ا إل�رشايف ملدير املدر�سة
الثالث
0.78
3.48
متو�سط
ا إلدارة املالية واللوازم
الرابع
0.43
3.72
كبرية
الدرجة الكلية للدور الربنامج
من جماالت الدرا�سة ،فقد مت ا�ستخراج املتو�سطات
تبني من اجلدول رقم ( )3أ�ن دور الربنامج التدريبي
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات أ�فراد
يف �إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية يف جمال القيادة
عينة الدرا�سة على جميع فقرات كل جمال كما يلي:
ا إلدارية حاز على أ�على تقدير من املديرين على
م�ستوى املجاالت كلها ،يليه جمال التخطيط  ،ثم
املجال أالول :التخطيط:
جمال الدور ا إل�رشايف ملدير املدر�سة  ،و أ�خريا جمال
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
ا إلدارة املالية واللوازم� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي
املعيارية لدور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين
لهذه املجاالت ( ،)3.48 ، 3.60 ،3.86 ، 3.93على
الكفايات ا إلدارية لهذه املجال كما هو مو�ضح يف
التوايل ،أ�ما بخ�صو�ص الدرجة الكلية لدور الربنامج
اجلدول رقم (:)4
فهو كبري حيث بلغ املتو�سط احل�سابي له (.) 3.72
أ�ما فيما يتعلق بدور الربنامج التدريبي يف كل جمال

اجلدول رقم ()4
أ
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �فراد عينة الدرا�سة لفقرات جمال
التخطيط مرتبة تنازليا.

الفقرة الرتتيب

الفقرات

2
� 1إعداد ميزانية املدر�سة طبقا أللنظمة
والتعليمات.
1
 2و�ضع خطة متكاملة للمدر�سة.
3
5
�إعداد خطة تطورية� :إدارية وفنية
للمدر�سة
3
 3م�ساعدة املعلمني يف التخطيط اليومي
والف�صلي وال�سنوي.
4
� 4إعداد خطة الت�شكيالت املدر�سية.
الدرجة الكلية لدور الربنامج يف املجال
12

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.91
3.87

0.51
0.86

كبري
كبري

3.87

0.62

كبري

3.74
3.86

1.13
0.53

كبري
كبرية

3.96

0.82

دور الربنامج
كبري
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ويالحظ من اجلدول رقم ( )4ما يلي:
أ�ن املتو�سطات احل�سابية لدور الربنامج التدريبي
يف �إك�ساب املديرين الكفايات يف جمال التخطيط
انح�رصت بني املتو�سطات ( ،)3.74 _ 3.96و أ�ن
املتو�سط احل�سابي العام جلميع فقرات هذا املجال
هو ( ،)3.86مما يدل على أ�ن دور الربنامج التدريبي
كبري يف �إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية التالية:
•�إعداد ميزانية املدر�سة طبقا أللنظمة والتعليمات.
• و�ضع خطة متكاملة للمدر�سة.
• �إعداد خطة تطورية� :إدارية وفنية للمدر�سة.
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• م�ساعدة املعلمني يف التخطيط اليومي والف�صلي
وال�سنوي.
• �إعداد خطة الت�شكيالت املدر�سية.
املجال الثاين :القيادة ا إلدارية:
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين
الكفايات ا إلدارية لهذا املجال كما هو مو�ضح يف
اجلدول رقم (:)5

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات أ�فراد عينة الدرا�سة لفقرات جمال القيادة
ا إلدارية مرتبة تنازليا.
الفقرة الرتتيب الفقرات
1
3
زيادة الثقة بالنف�س وا آلخرين.
أ
آ
2
4
زيادة املقدرة يف الت�ثري يف الخرين.
3
5
توفري اجلو احلافز ل إلبداع لدى
املعلمني والطلبة.
4
1
�إ�رشاك املعلمني والطلبة يف القرارات
املدر�سية.
أ
5
2
املقدرة على �إعطاء �حكام مو�ضوعية
حمددة يف موا�ضيع فنية و�إدارية.
الدرجة الكلية لدور الربنامج يف املجال

ويالحظ من اجلدول رقم ( )5ما يلي:
�إن املتو�سطات احل�سابية لدور الربنامج التدريبي يف
�إك�ساب املديرين الكفايات يف جمال القيادة ا إلدارية
انح�رصت بني املتو�سطات (  ،)3.70 _ 4.13و�إن
املتو�سط احل�سابي العام جلميع فقرات هذا املجال
هو ( ،)3.93مما يدل على أ�ن دور الربنامج التدريبي
كبري يف �إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية التالية:
• زيادة الثقة بالنف�س وا آلخرين.
13

املتو�سط
احل�سابي
4.13
4.09
3.87

االنحراف
املعياري
0.62
0.56
0.62

دور الربنامج
كبري
كبري
كبري

3.87

0.54

كبري

3.70

0.63

كبري

3.93

0.48

كبرية

• زيادة املقدرة يف الت أ�ثري يف ا آلخرين.
• توفري اجلو احلافز ل إلبداع لدى املعلمني
والطلبة.
• �إ�رشاك املعلمني والطلبة يف القرارات املدر�سية.
• املقدرة على �إعطاء أ�حكام مو�ضوعية حمددة يف
موا�ضيع فنية و�إدارية
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املجال الثالث :الدور ا إل�شرايف ملدير املدر�سة:

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين
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الكفايات ا إلدارية لهذا املجال كما هو مو�ضح يف
اجلدول رقم (:)6

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات أ�فراد عينة الدرا�سة لفقرات جمال الدور
ا إل�شرايف ملدير املدر�سة مرتبة تنازليا.
املتو�سط االنحراف دور الربنامج
الفقرات
الفقرة الرتتيب
احل�سابي املعياري
0.57
3.83
1
كبري
 1ا إل�رشاف الرتبوي على املعلمني.
0.59
3.70
4
كبري
 2متابعة النمو املهني للمعلمني.
0.71
3.65
3
2
كبري
متابعة املعلمني يف تنفيذ اخلطط مبختلف
أ�نواعها.
0.73
3.52
4
3
كبري
ا إل�رشاف على تنفيذ املنهاج.
0.77
تنمية كفايات املعلمني يف ا�ستخدام أ��ساليب 3.35
5
5
متو�سط
التقومي.
0.52
3.60
كبرية
الدرجة الكلية لدور الربنامج يف املجال
ويالحظ من اجلدول رقم ( )6ما يلي:
أ�ن املتو�سطات احل�سابية لدور الربنامج التدريبي يف
�إك�ساب املديرين الكفايات يف جمال الدور ا إل�رشايف
ملدير املدر�سة انح�رصت بني املتو�سطات (3.83
_  ،)3.35و�إن املتو�سط احل�سابي العام جلميع
فقرات هذا املجال هو ( ،)3.60مما يدل على أ�ن دور
الربنامج التدريبي كبري يف �إك�ساب املديرين الكفايات
ا إلدارية التالية:
• ا إل�رشاف على املعلمني.
• متابعة النمو املهني للمعلمني.
• متابعة املعلمني يف تنفيذ اخلطط مبختلف
أ�نواعها.
• ا إل�رشاف على تنفيذ املنهاج.

14

املجال الرابع :ا إلدارة املالية واللوازم:

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين
الكفايات ا إلدارية لهذا املجال كما هو مو�ضح يف
اجلدول رقم (:)7
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اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات أ�فراد عينة الدرا�سة لفقرات جمال ا إلدارة
املالية وللوازم مرتبة تنازليا.
املتو�سط االنحراف دور الربنامج
الفقرات
الفقرة الرتتيب
احل�سابي املعياري
0.83
فهم �إجراءات ال�رصف املتعلقة 3.83
1
1
كبري
بالتربعات.
0.85
3.78
2
2
كبري
التعامل مع امل�ستندات املدر�سية مبختلف
أ�نواعها.
0.87
3.70
3
3
كبري
�إعداد موازنة املدر�سة.
التطبيق العملي أ
1.01
للنظمة والتعليمات 3.26
4
5
متو�سط
املالية واللوازم.
1.21
ا�ستخدام احلا�سوب يف العمليات املالية 2.87
5
4
متو�سط
املدر�سية.
0.78
3.48
متو�سطة
الدرجة الكلية لدور الربنامج يف املجال
ويالحظ من اجلدول رقم ( )7ما يلي:
�إىل متغريات ،اجلن�س ،واخلربة ،واملديرية؟
أ�ن املتو�سطات احل�سابية لدور الربنامج التدريبي
ل إلجابة عن ال�س�ؤال الثاين و�ضع الباحث ثالث
يف �إك�ساب املديرين الكفايات يف جمال ا إلدارة املالية
فر�ضيات للفروق بني تقديرات أ�فراد عينة الدرا�سة
واللوازم انح�رصت بني املتو�سطات (_ 3.83
لدور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين الكفايات
 ،)2.87و�إن املتو�سط احل�سابي العام جلميع
ا إلدارية تعزى �إىل متغريات ،اجلن�س ،واخلربة،
فقرات هذا املجال هو ( ،)3.48مما يدل على أ�ن
واملديرية وذلك كما يلي.
دور الربنامج التدريبي متو�سط يف �إك�ساب املديرين
الكفايات ا إلدارية التالية:
الفر�ضية االوىل:
أ
• التطبيق العملي للنظمة والتعليمات املالية
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
واللوازم
الداللة (  ) a= 0.05بني تقديرات أ�فراد عينة
• ا�ستخدام احلا�سب ا آليل يف العمليات املالية
الدرا�سة لدور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين
املدر�سية.
الكفايات ا إلدارية تعزى �إىل متغري اجلن�س.
للتحقق من �صحة الفر�ضية أالوىل ا�ستخدم اختبار
ثانيا :النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال الثاين والذي
( )t -testللفروق بني تقديرات أ�فراد عينة
ين�ص :هل هناك اختالف يف وجهات نظر
الدرا�سة لدور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين
الكفايات ا إلدارية تعزى �إىل متغري اجلن�س ،وذلك كما
مديري ومديرات املدار�س نحو دور الربنامج
هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)8
التدريبي يف �إك�سابهم الكفايات ا إلدارية تعزى
15
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جلدول رقم ()8
نتائج اختبار ( )t -testللفروق بني تقديرات أ�فراد عينة الدرا�سة لدور الربنامج التدريبي يف
�إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية ح�سب متغري اجلن�س.
اجلن�س العدد
ذكر
أ�نثى

11
12

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.82
3.62

درجات
احلرية

0.37
0.48

تبني من اجلدول رقم ( )8عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a = 0.05
بني تقديرات أ�فراد عينة الدرا�سة لدور الربنامج
التدريبي يف �إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية ح�سب
متغري اجلن�س .فقد كان دور الربنامج كبري يف �إك�ساب
املديرين الكفايات ا إلدارية على اختالف جن�سهم،
�سواء الذكور منهم مبتو�سط ح�سابي ()3.82
وا إلناث مبتو�سط ح�سابي (.)3.62

الفر�ضية الثانية:

21

قيمة ت
املح�سوبة

الداللة االح�صائية

1.088

0.284

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة (  ) a= 0.05بني تقديرات أ�فراد عينة
الدرا�سة لدور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين
الكفايات ا إلدارية تعزى �إىل متغري �سنوات اخلربة.
للتحقق من �صحة الفر�ضية الثانية ا�ستخدم اختبار
( )t -testللفروق بني تقديرات أ�فراد عينة الدرا�سة
لدور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين الكفايات
ا إلدارية تعزى ملتغري �سنوات اخلربة ،وذلك كما هو
مو�ضح يف اجلدول رقم ()9

اجلدول رقم ()9
نتائج اختبار ( )t -testللفروق بني تقديرات أ�فراد عينة الدرا�سة لدور الربنامج التدريبي يف
�إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية ح�سب متغري �سنوات اخلربة.
�سنوات اخلربة

العدد
6
17

املتو�سط
احل�سابي
3.57
3.77

� 5سنوات فما دون
أ�كرث من � 5سنوات
تبني من اجلدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a = 0.05
بني تقديرات أ�فراد عينة الدرا�سة لدور الربنامج
التدريبي يف �إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية ح�سب
متغري �سنوات اخلربة .فقد كان دور الربنامج كبري ًا
يف �إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية على اختالف
خربتهم� ،سواء ما دون اخلم�س �سنوات منهم
مبتو�سط ح�سابي ( )3.57أ�و فوق اخلم�س �سنوات
16

االنحراف
املعياري
0.48
0.42

درجات
احلرية
21

الداللة
قيمة ت
املح�سوبة االح�صائية
-0.967

0.39

مبتو�سط ح�سابي (.)3.77

الفر�ضية الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )a= 0.05بني تقديرات أ�فراد عينة الدرا�سة
لدور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين الكفايات
ا إلدارية تعزى �إىل متغري مديرية الرتبية.
للتحقق من �صحة الفر�ضية الثالثة ا�ستخدم اختبار
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/9
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ا إلدارية تعزى ملتغري مديرية الرتبية ،وذلك كما هو
مو�ضح يف اجلدول رقم (.)10

اجلدول رقم ()10
نتائج اختبار ( )t -testللفروق بني تقديرات أ�فراد عينة الدرا�سة لدور الربنامج التدريبي يف
�إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية ح�سب متغري مديرية الرتبية.
املديرية

جنوب اخلليل
اخلليل

العدد
7
16

املتو�سط
احل�سابي
3.57
3.79

االنحراف
املعياري

تبني من اجلدول رقم ( )10عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a = 0.05
بني تقديرات أ�فراد عينة الدرا�سة لدور الربنامج
التدريبي يف �إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية ح�سب
متغري مديرية الرتبية .فقد كان دور الربنامج كبري
يف �إك�ساب املديرين الكفايات ا إلدارية على اختالف
مديرياتهم� ،سواء مديرية جنوب اخلليل مبتو�سط
ح�سابي ( )3.57أ�و مديرية اخلليل مبتو�سط ح�سابي
(.)3.79

مناق�شة نتائج الدرا�سة:
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال أالول:
ما دور الربنامج التدريبي ملديري ومديرات
املدار�س أال�سا�سية يف حمافظة اخلليل يف
�إك�سابهم الكفايات ا إلدارية من وجهة نظرهم؟

أ�ظهرت النتائج املتعلقة بهذا ال�س�ؤال والذي �سعى
�إىل معرفة دور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب املديرين
الكفايات ا إلدارية ،أ�ن دور الربنامج التدريبي كان
كبري ًا يف �إك�سابهم هذه الكفايات كما هو وا�ضح من
املتو�سط احل�سابي العام جلميع فقرات اال�ستبانة
والذي بلغ ( .)3.72ورمبا هذا يعود �إىل رغبة
مديري ومديرات املدار�س يف التدريب واكت�ساب
كل ما هو جديد من الكفايات ا إلدارية ،وحماولة
17

0.32
0.47

درجات
احلرية
21

قيمة ت
املح�سوبة
-1.110

الداللة
االح�صائية
0.21

تطبيق ما تعلموه �ضمن برنامج التدريب ميدانيا.
وهذه النتيجة قد اتفقت مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
كل من منا�رصة ( ،)2001و أ�بو �رسي�س (،)1998
والعمو�ش ( ،)1997وطرخان ( ،)1994والرب�ضي
( ،)1994والزامل ( ،)1993وعقل (،)1986
وعا�شور ( ،)2002الالتي أ��رشن أ�ن دور الربنامج
التدريبي كبري يف �إك�ساب املديرين الكفايات واملهارات
ا إلدارية.
وهذا يعني أ�ن الربنامج قد جاء مب�ؤ�رش ايجابي لدى
ه�ؤالء املديرين يف �إك�سابهم جميع الكفايات ،با�ستثناء
الكفايات التالية والتي جاء دور الربنامج متو�سطا يف
�إك�ساب املديرين لها وهي:
 .1ا�ستخدام احلا�سوب يف العمليات املالية مبتو�سط
ح�سابي مقداره ( ،)2.87ومن املالحظ أ�ن مديري
املدار�س ال ميتلكون كفاية ا�ستخدام احلا�سوب،
و أ�ن معرفتهم تقت�رص فقط على الت�شغيل والربامج
الب�سيطة دون ا�ستخدامه يف العمل املدر�سي ،ولعل
ذلك يعود �إىل أ�ن برامج تدريب املديرين غري كافية
يف اك�سابهم كفايات ا�ستخدام احلا�سوب ،وعدم
وجود جهاز خا�ص باملديرين مزود بالربامج
اخلا�صة بعملهم .ولعل ما ي�ؤكد ذلك أ�ن درا�سة أ�بو
�ساكور ( ،)2003أ��شارت أ�ن من معوقات �إدارة
الوقت واتخاذ القرار يف املدار�س الثانوية يف ال�ضفة
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الغربية قلة توفر أ�جهزة احلا�سوب اخلا�صة مبديري
املدار�س ،ودرا�سة أ�بو كته ( ،)2002التي أ��شارت
�إىل حاجة مديري ومديرات املدار�س يف حمافظة
اخلليل للتدريب على جماالت ا�ستخدام احلا�سوب
يف ا إلدارة املدر�سية ،وكذلك درا�سة يون�س (،)2004
التي أ��شارت �إىل حاجة مديري ومديرات املدار�س يف
ال�ضفة الغربية كبرية للتدريب على كفاية تنظيم
ال�سجالت املدر�سية ا إلح�صائية وال�شبكة املعلوماتية
لكل ما يت�صل بالعملية الرتبوية با�ستخدام احلا�سوب،
وكذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة العمو�ش
( ،)1997التي أ��شارت �إىل أ�ن دور برنامج تدريب
مديري ومديرات املدار�س أال�سا�سية يف حمافظة
املفرق متدنيا يف �إك�سابهم الكفايات املتعلقة با�ستخدام
احلا�سب ا آليل يف العمليات املدر�سية.
 .2التطبيق العملي أ
للنظمة والتعليمات املالية
واللوازم مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.26ف�سبب
يف تدين دور الربنامج يف �إك�ساب املديرين هذه الكفاية
يعود �إىل الرتكيز يف التدريب على اجلانب النظري
أ�كرث من اجلانب التطبيقي ،فاختلفت هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة العمو�ش ( ،)1997التي أ��شارت
�إىل أ�ن دور برنامج تدريب مديري ومديرات املدار�س
أال�سا�سية يف حمافظة املفرق كبريا يف �إك�ساب املديرين
مهارات تتعلق بالتطبيق العملي أ
للنظمة والتعليمات
املالية واللوازمية.
 .3تنمية كفايات املعلمني يف ا�ستخدام أ��ساليب التقومي
مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.35و�سبب تدين دور
الربنامج يف اك�ساب املديرين هذه الكفاية يعود �إىل
اقت�صار املدر�سة على أ��ساليب تدري�س وتقومي حمددة
تركز على املحتوى التعليمي أ
والداء العقلي وتغفل
تقومي أ�ثر العملية الرتبوية على جوانب �شخ�صية
الطالب املختلفة .ولعل ما ي�ؤكد ذلك ما أ��شارت �إليه
درا�سة يون�س (� ،)2004إىل حاجة مديري ومديرات
املدار�س يف ال�ضفة الغربية كبرية للتدريب على تنمية
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كفايات املعلمني يف جمال �إعداد وبناء االختبارات وفقا
للمعايري .واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة
درا�سة العمو�ش ( ،)1997التي أ��شارت �إىل أ�ن دور
برنامج تدريب مديري ومديرات املدار�س أال�سا�سية
يف حمافظة املفرق كبريا يف �إك�ساب املديرين تفهم
ا إل�رشاف على تنمية كفايات املعلمني يف ا�ستخدام
أ��ساليب التقومي.
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي ين�ص:
هل هناك اختالف يف وجهات نظر مديري ومديرات
املدار�س نحو دور الربنامج التدريبي يف �إك�سابهم
الكفايات ا إلدارية تعزى �إىل اختالف متغريات
اجلن�س ،واخلربة ،واملديرية؟
أ�ظهرت النتائج املتعلقة بهذا ال�س�ؤال من خالل
ا إلجابة عن ال�س�ؤال والفر�ضيات املنبثقة عنه أ�نه ال
توجد للفروق يف دور الربنامج التدريبي يف �إك�ساب
املديرين الكفايات ا إلدارية تعزى �إىل اختالف
متغريات ،اجلن�س ،واخلربة ،واملديرية.
وهذه النتيجة قد اتفقت مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كل
من منا�رصة ( ،)2001التي أ��شارت �إىل عدم وجود
فروق تعزى ملتغري اجلن�س ،والعمو�ش (،)1997
التي أ��شارت �إىل عدم وجود فروق تعزى ملتغري اخلربة
يف حت�سني كفايات املديرين ،وطرخان (،)1994
التي أ��شارت درا�سته �إىل عدم وجود فروق تعزى
ملتغري واخلربة ،والزامل ( ،)1993التي أ��شارت �إىل
عدم وجود فروق تعزى ملتغري اخلربة ،كذلك ديباجة
( ،)1994التي أ��شارت �إىل عدم وجود فروق تعزى
ملتغري اجلن�س .يف حني اختلفت نتيجة هذه الدرا�سة
مع نتيجة درا�سة منا�رصة ( ،)2001التي أ��شارت
�إىل وجود فروق ملتغري اخلربة ،و درا�سة أ�بو�رسي�س
( ،)1998التي أ��شارت �إىل وجود فروق ملتغري
اخلربة ،ودرا�سة عا�شور ( ،)2002التي أ��شارت �إىل
وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�س واخلربة ،وامل�ؤهل
العلمي.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/9

????? ??????? ?? ???????? ???????? ??????? ????? ????? ?????? ??? ????:
كمال يونس ،دور برنامج تدريب مديري ،..جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)221-201

ولعل ال�سبب يعود �إىل دافعية مديري ومديرات
املدار�س ورغبتهم يف التدريب واكت�ساب كل ما هو
جديد من الكفايات ا إلدارية ،وكذلك �إىل مركزية
الربنامج التدريبي من حيث التخطيط له أ
ولهدافه،
وال�ساليب أ
و�إعداد حمتواه ،ومدربيه ،أ
والن�شطة
امل�ستخدمة ،بدقة وعناية ,وت�شابه ظروف التدريب
وبيئاته ،وكذلك ت�شابه ظروف مديري ومديرات
املدار�س وبيئاتهم.

التو�صيات:

نظر ًا لدور الربنامج الكبري يف �إك�ساب املدرين
واملديرات الكفايات ا إلدارية ،ف�إن الباحث يو�صي
وزارة الرتبية والتعليم مبا يلي:
 .1اال�ستمرار يف هذا الربنامج و�إحلاق جميع مديري
املدار�س به لغر�ض تطوير كفاياتهم ا إلدارية.
 .2اال�ستمرار يف تنظيم الربامج التدريبية للمديرين
ملا لها من أ�ثر ايجابي يف تطوير أ�دائهم.
� .3إعادة النظر يف بع�ض مفردات برنامج تدريب
مديري املدار�س بحيث يت�ضمن الرتكيز على اجلوانب
التالية:
• ا�ستخدام احلا�سب ا آليل يف العمليات ا إلدارية.
• التطبيق العملي أ
للنظمة والتعليمات املالية
واللوازم.
أ
• تنمية كفايات املعلمني يف ا�ستخدام ��ساليب
التقومي.

املراجع:

 .1أ�بو �ساكور ،تي�سري ،معيقات �إدارة الوقت واتخاذ
القرار لدى ا إلدارات التعليمية للمدار�س الثانوية
احلكومية يف ال�ضفة الغربية ،ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة ،كلية البنات ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة،
(.)2003
 .2ابو�رسي�س ،خالد قا�سم :فاعلية برنامج التدريب
الذي ينظمه معهد الرتبية أ�ثناء اخلدمة من وجهة
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نظر مديري مدار�س وكالة الغوث الدولية يف
ال�ضفة الغربية يف تطوير درجة ممار�ستهم ملهامهم
ا إل�رشافية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة جامعة
النجاح الوطنية ،نابل�س.)1998( ،
 .3أ�بو كته ،فاطمة ،االحتياجات التدريبية ملديري
املدار�س أال�سا�سية والثانوية احلكومية ومديراتها
يف حمافظة اخلليل و�إدارة الوقت من وجهة نظر
املديرين ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
القد�س ،فل�سطني.)2002( ،
 .4أ�حمد� ،إبراهيم ،نحو تطوير ا إلدارة املدر�سية،
ا إل�سكندرية ،مكتبة املعارف احلديثة.)1999( ،
 .5أ�حمد� ،إبراهيم ،ا إلدارة املدر�سية (البعد
التخطيطي والتنظيمي املعا�رص) ،بريوت ،دار
النه�ضة العربية.)2003( ،
 .6جردات ،على توفيق طحان :تقومي الربامج
التدريبية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة
أالردنية ،عمان.)1993(،
 .7حجي ،أ�حمد ،ا إلدارة التعليمية وا إلدارة املدر�سية،
القاهرة دار الفكر العربي.)2005( ،
 .8ديباجة ،فريال حممد :درا�سة تقوميية لربنامج
تدريب مديري املدار�س أ�ثناء اخلدمة من وجهة نظر
املتدربني يف حمافظتي اربد وجر�ش :ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة الريموك ،اربد.)1994( ،
 .9الرب�ضي ،مرمي �سامل ،درجة فاعلية برنامج
تدريب املديرين واملديرات املنبثق عن خطة التطوير
الرتبوي من وجهة نظر املتدربني ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،اجلامعة أالردنية ،عمان.)1994( ،
 .10الزامل ،حممد عبد اهلل :تقيم برنامج تدريب
مديري املدار�س من وجهة نظر بع�ض املتدربني،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة امللك �سعود،
الريا�ض.)1998( ،
� .11سمري ،حنان ،واقع امل�ساءلة ا إلدارية يف مديريات
الرتبية والتعليم يف حمافظتي اخلليل وبيت حلم من
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وجهة نظر مديري املدار�س احلكومية ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة القد�س ،فل�سطني،
(.)2008
� .12صادق ،ح�صة حممد :تطوير نظام تدريب
القيادات الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم بدولة
قطر .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة عني
�شم�س ،القاهرة.)1990(،
 .13طرخان ،عبد املنعم أ�حمد :أ�ثر تدريب املديرين
أ�ثناء اخلدمة يف مدار�س وكالة الغوث يف أالردن على
تطوير البنى املفاهيمية وا إل�رشافية لديهم ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة  ،اجلامعة أالردنية ،عمان،
(.)1993
 .14عابدين ،حممد عبد القادر « ،تقييم برنامج
تدريب مديري املدار�س احلكومية كما يراه
املديرون وامل�س�ؤولون يف مديريات الرتبية والتعليم
الفل�سطينية ،جملة الزيتونة للدرا�سات والبحوث
العلمية ،ال�سنة الثانية ،العدد الثاين.)2002( ،
 .15عابدين ،حممد ،أ�همية أ�مناط �سلوكية خمتارة
ودرجة ممار�ستها لدى مديري املدار�س احلكومية
واملدار�س اخلا�صة يف منطقتي القد�س ورام اهلل كما
يراها املعلمون واملديرون .جملة جامعة النجاح
أللبحاث ( العلوم ا إلن�سانية ) نابل�س العدد (،)2
جملد (.)1998( ،)13
 .16عا�شور ،حممد ،مدى �إ�سهام برنامج تطوير
ا إلدارة املدر�سية يف امتالك مديري املدار�س الثانوية
للكفايات ا إلدارية ،جملة جامعة أ�م لقرى للعلوم
الرتبوية وا إلن�سانية ،املجلد الرابع ع�رش ،العدد
أالول ،يناير (.)2002
 .17عقل ،ا�سماعيل ،أ�ثر الت أ�هيل امل�سلكي يف
اجلامعتني أالردنية والريموك يف حت�سني مهارات
االت�صال لدى مديري املدار�س الثانوية قي أالردن،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،اجلامعة أالردنية،
(.)1987
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 .18العمو�ش ،نايف حامد ،دور برنامج تدريب
مديري ومديرات املدار�س أال�سا�سية يف حمافظة
املفرق يف �إك�سابهن الكفايات املهنية ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة الريموك ،اربد.)1997( ،
 .19عواد� ،سهى ،مدى فاعلية املدار�س املدارة ذاتيا
يف فل�سطني من وجهة نظر مديريها ومعلميها ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة  ،جامعة القد�س ،فل�سطني،
(.)2007
 .20القبابعة ،حممود خلف :تقومي برنامج التدريب
املنبثق عن امل�ساعدات الفنية للم�شاريع الرتبوية يف
أالردن ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،اجلامعة
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