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بناء برنامج تدريبي قائم على الكفايات الفنية ملديري املدارس الثانوية الشاملة ومديراتها
في قصبة املفرق في ضوء احتياجاتهم التدريبية

د .دالل محمد اجلرايدة

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل بناء برنامج تدريبي قائم على الكفايات
الفنية ملديري املدار�س الثانوية ال�شاملة ومديراتها يف ق�صبة
املفرق يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية ,وجلمع البيانات �أعدت
الباحثة ا�ستبانة جرى التحقق من �صدقها وثباتها ,وتكونت عينة
مديرا ومديرة وبن�سبة ( )% 92من �إجمايل
الدرا�سة من ()35
ً
مديرا ومديرة.ولتحقيق
املجتمع الأ�صلي للدرا�سة البالغ ()38
ً
�أهدافها ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ,وبعد جمع البيانات
وحتليلها �أظهرت النتائج:
�1 .1أن تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة االحتياجات التدريبية
ملديري املدار�س الثانوية ال�شاملة ومديراتها يف ق�صبة
املفرق ,على �أداة الدرا�سة ككل جاءت بدرجة متو�سطة.
2 .2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≤0,05يف تقديرات �أفراد العينة على الأداة ككل ,تعزى
�إىل متغريات النوع االجتماعي ل�صالح االناث ,وامل�ؤهل
العلمي ل�صالح املاج�ستري ,واخلربة الإدارية ل�صالح 10
�سنوات ف�أكرث.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة ق ّدمت الباحثه عدداً من التو�صيات
لكل من الباحثني وامل�س�ؤولني والقادة.
الكلمات املفتاحية :الكفايات الفنية ,االحتياجات التدريبية,
برنامج تدريبي.
Building a Training Program Based on the Technical
Competencies of the Principals of Comprehensive
High Schools in Mafraq Casabah in Light of their
Training Needs

Abstract
The study aimed to build a training program
on the technical competencies of the principals of
comprehensive high schools in Mafraq Casabah in light
of their training needs.To collect the necessary data,
the researcher developed questionnaire which was
)valid and reliable.The study sample consisted of (35
principals representing (92%) of the total population
(38) .To test the study questions, the researcher used
the descriptive methodology.After data collection and
analysis, the study revealed:
The degree of training need of managers and
executives of comprehensive high schools in Mafraq
Casabah, was moderate.
The results also showed a statistically significant
difference at the level of significance (a≤ 0.05) in the
sample estimates of the instrument as a whole due to
the variables (gender, educational qualifications and
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)management experience
In the light of study, the researcher made a
number of recommenditions for researchers, officials
and leaders.
Key words: technical competencies, training
needs, a training program.

مقدمة:
ي�شهد العامل تغيريات �رسيعة يف جميع املجاالت وبخا�صة يف
املجال الرتبوي ,لذلك ال بد �أن تكون قيادات امل�ؤ�س�سات الرتبوية,
مدربة تدري ًيا مبن ًيا على االحتياجات ملواكبة التطورات ,ومن
هنا تربز �أهمية الإدارة و�رضورة توجيهها توجيه ًا �سليم ًا وتطوير
التكيف مع هذه املرحلة,
كفاياتهم الفنية والإدارية حتى ي�ستطيعوا ّ
ومواكبة التغيري لتحقيق �أهداف م�ؤ�س�ساتهم الرتبوية.
ومبا �أن مدير املدر�سة هو �أحد �أهم �أركان هذه امل�ؤ�س�سة
الرتبوية وجب على وزارة الرتبية والتعليم االهتمام به ،وتقدمي كل
ما يرفع من �أدائه ويحقق التنمية والتطوير للجوانب والأدوار التي
يحتلها داخل املدر�سة والتي ميكن �أن ت�سهم يف الو�صول �إىل مواكبة
التغيري.
وت�سعى الأردن متمثلة يف وزارة الرتبية والتعليم دائم ًا �إىل
تطوير تربوي �شامل ,فقد نظمت وزارة الرتبية والتعلينم م�ؤمترها
الأول (  )2008 - 1 - 28لعر�ض توجهاتها يف الربنامج املنهجي
لتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي ملديريات الرتبية والتعليم يف الأردن (وزارة
الرتبية والتعليم )2008.وهذا ي�شري �إىل �رضورة االهتمام باختيار
القادة الرتبويني وت�أهيلهم وتدريبهم يف �أثناء اخلدمة ,وتقومي
مهامهم الإدارية والفنية.
وبذلك تربز �أهمية االهتمام بتدريب مديري املدار�س وفق
احتياجاتهم الإدارية والفنية.وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة (العمايرة,
 )2014و (ال�رشيدة )2007,و (ال�شديفات. )2011,وكذلك درا�سة
كويل ومي�شيل ( )Cole, Michele, 2010التي �أ�شارت �إىل �أن هناك
حاجة فعلية عند الأ�شخا�ص الذين يتولون املنا�صب القيادية ,و�أن
بناء على
هذه احلاجة ما�سة لتطوير الكفايات الفنية والإدارية ً
ت�صميم برنامج ل�سد هذه االحتياجات؛ ل�ضمان فاعلية القيادة
والتقدم املهني يف حياتهم العملية ,وملا لها من �أثر مبا�رش على
خمرجات مدار�سهم ،وبخا�صة �إذا كانت هذه املرحلة هي املرحلة
الثانوية التي تعد الطالب للحياة العلمية �أو العملية.
وبالنظر �إىل �أهمية املرحلة الثانوية التي متهد الطريق للطلبة
نحو االلتحاق باجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ،فقد حددت
وزارة الرتبية والتعليم �أهدافًا منها� :أن ي�ستوعب الطالب حقائق
العلم املتجددة وتطبيقاتها ،ويتمكن من اختبار �صحتها باملنهج
التجريبي ,ومعرفة دورها يف �صنع التقدم الإن�ساين.وبر�أي الباحثة
�أهمها؛ لأنه لي�س فقط يعد الطالب لال�ستعداد للمرحلة اجلامعية؛ بل
للحياة بكافة جمااللتها ومتغرياتها التقنية والثقافية والعلمية.
نظرا لأهمية
وعليه يقع على عاتق مدير /مديرة املدر�سة الكثري؛ ً
املرحلة الثانوية.
وبر�أي الباحثة ُتعد الكفايات الفنية من العنا�رص الرئي�سة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السابع  -ع ( - )22نيسان 2018

التي يجب �أن تتوفر يف مدير املدر�سة؛ الرتباطها باجلانب العملي
والعلمي� ,إذ � ّإن �إتقانه لهذه الكفايات مينحه الثقة وقوة الت�أثري على
فريق العمل وطلبته يف هذه املرحلة املهمة؛ وعليه يجب تنمية
هذه الكفايات و�أخذ �آراء مديري املدار�س يف االحتياجات املنا�سبة
لهم.وحتى يكون التدريب فعاالً ,يحب �أن ي�ستند �إىل �أ�س�س علمية
ومداخل معينة منهجية لتحديد احتياجاتهم التدريبية؛ بغية رفع
�أدائهم وتنميتهم مهن ًيا وتطوير �أدائهم للمهام املنوطة بهم و�صو ًال
�إىل حت�سني جودة العملية التعليمية التعلمية ,وحتقيق الأهداف
املخططة؛ مما ينعك�س �إيجا ًبا على �شخ�صية الطالب يف املرحلة
الثانوية ,ويحقق الأهداف املنوطة بهذه املرحلة يف اململكة
الأردنية الها�شمية.ولقد �أبدت دول العامل االهتمام الكبري مبخرجات
نظرا لأن املوارد الب�رشية هي الرثوة احلقيقية
التعليم لديها ً
لهذه الدول؛ لذا اهتمت بتوفري فر�ص التعليم ب�أنواعه الأكادميية
واملهنية ,وبخا�صة املرحلة الثانوية كونها املرحلة ال�سابقة للتعليم
اجلامعي.فاجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ترفد ال�سوق املحلي
باحتياجاته من املوارد الب�رشية.
ويت�ألف التعليم الثانوي من م�سارين رئي�سني هما :م�سار
التعليم الثانوي ال�شامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة
م�شرتكة ،وثقافة متخ�ص�صة �أكادميية �أو مهنية ،وم�سار التعليم
الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الإعداد و التدريب املهني (وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية)2016 ,
وقد ن�ص قانون الرتبية والتعليم ل�سنة  1994على � ّأن �أهداف
مرحلة التعليم الثانوي تتمثل يف تكوين املواطن القادر على �أن
ي�ستخدم لغته العربية يف تعزيز قدرته على االت�صال وتنمية ثقافتة
العلمية واالدبية ,ويتكيف مع املتغريات البيئية اخلا�صة بوطنه
و�أبعادها الطبيعية وال�سكانية واالجتماعية ,وي�ستوعب املفاهيم
والعالقات الريا�ضية واملنطقية ،وي�ستخدمها يف حل امل�شكالت.
ويتق�صى م�صادر املعلومات ،ويتقن العمليات املت�صلة بجمعها
وتخزينها ومعاجلتها.وي�ستوعب حقائق العلم املتجددة وتطبيقاتها،
ويتمكن من اختبار �صحتها باملنهج التجريبي.
واملرحلة الثانوية ت�شمل �سنتني درا�سيتني ,ويتخ�ص�ص
الطالب فيها ب�أحد فروع التعليم املهني �أو الأكادميي ,وذلك بعد
ال�صف العا�رش.ف�إما �أن يلتحق الطالب ب�سوق العمل بعد ال�صف
العا�رش � ,أو �أحد مراكز التلمذة املهنية �إذا كان معدله ال ي�سمح بدخول
التعليم الأكادميي(.وزارة الرتبية والتعليم الأردنية)2016 ,
مدير املدرسة:
هو الذي يتوىل قيادة املدر�سة ,ويتم تكليفه من قبل وزارة
الرتبية والتعليم وحتدد مهامه وي�سند �إليه القيام بالأعمال الفنية
والإدارية ،ومن مهامه الفنية كما وردت يف (تعليمات و�صف
وت�صنيف الوظائف للمدار�س احلكومية ل�سنة  , )2007املادة ()5
توزيع املباحث املقررة على املعلمني فـي �ضوء تخ�ص�صاتهم
و�إمكاناتهم ,و توفري املتطلبات وامل�ستلزمات املدر�سية كافـة،
ومتابعة خطط املعلمني يف بداية العام الدرا�سي ,وزيارتهم فـي
ال�صفوف ,ويح�رض ح�ص�ص ًا �صفية ،وير�صد نتائج الزيارات وفق
النماذج املحددة ،وي�سهم فـي النمو املهني للمعلم من خالل تلم�س
احتياجاته التدريبية ،واقرتاح الربامج املنا�سبة له ،ومتابعة

التحاقه مبا يحتاج �إليه مـن برامج داخل املدر�سة وخارجها ،ويويل
املعلم اجلديد عناية خا�صة ،ويزوده بكل ما يلزم مـن التعليمات
والتوجيهات ،وي�ساعده علـى الإحاطة الكاملة بواجباته و�أ�س�س القيام
بها ،يتعاون مع امل�رشفني الرتبويني ،وي�سهل مهماتهم ويتابع تنفيذ
تو�صياتهم وتوجيهاتهم مع املبادرة يف دعوة امل�رشف املخت�ص
عند احلاجة ،ويزود مديرية الرتبية والتعليم باملالحظات الواردة
من قبل املعلمني مبا يتعلق بـتحليل املنهاج ،ومدى مالءمته
للمرحلة التعليمية ،وم�ستوى �إخراج الكتاب املدر�سي ،وي�رشف
على �إجراءات درا�سة نتائج االمتحانات وحتليلها ملعرفة مواطن
ال�ضعف لـدى الطلبة ،والعمل على و�ضع برامج ملعاجلتها ،وينفذ كل
ويقيم �أداء العاملني
الإجراءات املتعلقة بامتحانات الثانوية العامةّ ،
يف املدر�سة يف نهاية العام الدرا�سي.
ومن خالل مراجعة الباحثة للو�صف الوظيفي وجدت �أن هناك
�أعما ًال �إدارية و�أخرى فنية ,واقت�رصت الدرا�سة على اجلانب الفني
ملدير املدر�سة ,ما يخ�ص املهام الفنية فقط؛ ملا لها من �أثر مبا�رش
على حت�سني العملية التعليمية التعلمية ,وهذا ال يعني �أن ما يقوم
به املدير من مهام �إدارية لي�س لها �أثر بل �إن املمار�سات الإدارية
اجليدة لها ت�أثري �إيجابي على الطلبة واملعلمني و�سائر مكونات
العملية الرتبوية.لكن يجب �أن يكون ّجل اهتمام املدير الرتكيز على
علما ب�أن بع�ض
املهام الفنية التي تالم�س واقع امليدان الرتبويً ,
املهام الإدارية يقوم بها �أع�ضاء الهيئة الإدارية يف املدر�سة مما
كاف من الوقت.
يتيح للمدير ممار�سة �أعماله الفنية مبت�سع ٍ
أهمية حتديد االحتياجات التدريبية:
�إن فاعلية تخطيط الربامج التدريبية وت�صميمها وتنفيذها،
أ�سا�سا على فعالية عملية حتديد االحتياجات التدريبية التي
يعتمد � ً
متثل اخلطوة املهمة ل�ضمان جناح �أي برنامج تدريبي؛ لأنها مبثابة
الت�شخي�ص الذي ي�سبق تقرير نوع العالج ومقداره ,وحتديدها وفق
�أ�س�س علمية ,ي�ساعد خمططي برامج التدريب يف ت�صميم برامج
تدريبية ناجحة ذات �أهداف حمددة ودقيقة ،و�أقرب �إىل الواقع.ولعل
هذا ما يدعو �إىل االعتقاد ب�أن �أهمية حتديد االحتياجات التدريبية
ال تقف عند مو�ضوع تدريب الأفراد فقط ،بل تتعدى ذلك �إىل تف�سري
عدد من الأمور املرتبطة بعمليات التدريب واملرتتبة عليه ,وهذا ما
�أكد عليه ال�سكارنة (( )2011ب�أن عدم حتديد االحتياجات التدريبية
بطريقة عملية �سليمة يجعل من التدريب م�ضيعة للوقت) ,بينما
ذكر الطعاين (� )2007أن حتديد االحتياجات التدريبية يو�صل �إىل
قرارات فعالة و�سليمة وباجتاه التخطيط والت�صميم ،ويو�صل �إىل
معلومات �صحيحة عن واقع العمل وم�شكالته.وي�ؤدي �إىل تخفي�ض
النفقات والتقليل من الهدر يف الإنفاق على الربامج التدريبية.
وبذلك ف�إن حتديد االحتياجات التدريبية ميثل �رضورة ملحة
قبل البدء بالتدريب ,وبخا�ص ًة �إذا كان الربنامج مي�س فئة مهمة يف
ت�صميما جي ًدا ,حتى
امليدان الرتبوي ,وعليه يجب ت�صميم الربنامج
ً
يتم حتقيق الهدف ،والو�صول �إىل النتائج املرغوبة.
مداخل حتديد االحتياجات التدريبية:
تتعدد مداخل حتديد االحتياجات التدريبية وطرقها يف
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املنظمات ،تذكر الباحثة منها ما يلي:
♦ ♦�أوال :مدخل حتليل التنظيم ()Organization Analysis
ويراد بتحليل التنظيم (درا�سة املنظمة من عدة �أوجه مثل
�أهداف املنظمة ،و�سيا�ستها ،وتنظيمها ،ون�شاطها ،والعالقات
القائمة بني �أجزائها ،وكذلك درا�سة تركيب القوى العاملة ،ومعدالت
الكفاءة والأ�ساليب ،والإجراءات املتبعة واملناخ التنظيمي ال�سائد)
(.توفيق)2005 ،
♦ ♦ثان ًيا :مدخل حتليل الوظيفة /العمل (Job / Operation
)Analysis
�إن حتليل العمل ي�ساعد يف حتديد معايري العمل يف وظيفة
معينة ,وكذلك حتديد احلد الأدنى لل�صفات واملهارات والقدرات
وامل�ؤهالت املطلوبة يف �شاغل الوظيفة؛ لكي يتمكن من حتقيق
وبناء على ذلك يتم يف هذه اخلطوة مقارنة الطريقة
الأداء اجليد,
ً
التي يتبعها الفرد يف �أداء عمله مع و�صف الوظيفة وموا�صفاتها,
وكذلك الوقوف على ر�أي امل�رشف املبا�رش يف الطريقة التي ي�ؤدي بها
املوظف عمله ,وما �إذا كانت حتتاج �إىل حت�سني ,وماهي تفا�صيل ذلك
التح�سني؟ ومن امل�ستح�سن �أي�ض ًا �أخذ ر�أي املوظف نف�سه يف الطريقة
بناء
التي ي�ؤدي بها العمل.وتقوم الإدارة بتحديد التدريب املطلوب ً
على هذه املعلومات (ال�سامل وال�صالح. )136 :2006 ،
وترى الباحثة �أهمية الت�أهيل القائم على الكفايات؛ �إذ
�أنه يحاكي الواقع العملي للميدان الرتبوي ,ويلبي االحتياجات.
وهذا ال يت�أتى �إال من خالل التخطيط ال�سليم والتنفيذ واملتابعة,
وتلم�س الواقع واحتياجاته ب�شكل علمي ودقيق؛ حتى ي�ستطيع
مديرو املدار�س التكيف مع البيئة الرتبوية و�أداء مهامهم املطلوبة.
وال تكتمل عملية التدريب وتلم�س االحتياجات �إال بعد التحقق من
قدرة املدربني القائمني وكفاءتهم على تنفيذ الربنامج التدريبي.
وبناء على ذلك فقد ركزت الباحثة على حتليل الو�صف الوظيفي
ً
ملدير املدر�سة ,وخا�صة املهام الفنية.واال�ستعانة بالتحليل لهذا
الو�صف لتحديد االحتياجات التدريبية ملديري ومديرات املدار�س
الثانوية ,وعمل �أداة الدرا�سة وحتليل ا�ستجابات �أفرادها ,ثم اخلروج
ببناء برنامج تدريبي بعد التخطيط له وت�صميمه.وال بد قبل ت�صميم
�أي برامج تدريبية حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س؛
ليكونوا قادرين على �أداء مهامهم ب�شكل يتوافق مع ما ي�صبو �إليه
الوطن ،ومبا يحقق الأهداف املنوطة بهم.

مشكلة الدراسة
ي�سعى الأردن �إىل تطوير منظومة التعليم؛ كي يواكب التطورات
العلمية يف جمال الرتبية.فقد ركزت وزارة الرتبية والتعليم على
الإدارة املدر�سية ,كونها مكون ًا مهم ًا يف العملية الرتبوية ,ويقع على
عاتقها �إعداد �أجيال قادرة على مواكبة هذه التطورات ،وبخا�صة
يف املرحلة الثانوية فهي مرحلة مهمة من مراحل التعليم التي
تركز الدولة جهودها عليها ,حيث �أولت مدير املدر�سة جل اهتمامها
ورفع مكانتة؛ فخ�ص�صت جوائز للمدير املتميز ،وعملت على تطوير
كفاياته مبا يتنا�سب واملهام املنوطة به.
وترى الباحثة وبعد حتديد الكفايات الفنية املن�صو�ص
عليها يف املادة رقم ( )1وفق تعليمات و�صف وت�صنيف الوظائف
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للمدار�س احلكومية رقم ( )5ل�سنة .2007ولأن الأدوار الإدارية
ممكن �أن يتقنها الإداري داخل املدر�سة وحتى ال تثقل كاهل مدير
املدر�سة ,كان ال بد �أن يكون جل اهتمامه على مهامه الفنية التي
تالم�س امليدان الرتبوي احلقيقي وتهتم بتح�سني العملية التعليمية
التعلمية ،وهذا الأمر يتطلب حتديد االحتياجات التدريبية ملديري
املدار�س قبل ت�صميم �أي برنامج تدريبي؛ حتى ي�ضمن جناحه
وفعاليته ،وال بد �أن تكون عملية حتديد االحتياجات التدريبية
م�ستمرة لكي تواكب التغريات امل�ستمرة يف �أدوار مديري املدار�س
نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية املتالحقة ،وما يرتبط بها
من تغريات تربوية واجتماعية.
وقد �أكدت درا�سات كدرا�سة ال�رشيدة ( )2007والعمايرة
( )2014على �أهمية الكفايات الإدارية والفنية ملدير املدر�سة،
مل�ساعدته على القيام مبهامه وم�س�ؤولياته يف جماالت �شتى
لتح�سني العملية التعلمية ولتجويد املخرجات.
ومبا �أن الإدارة الرتبوية هي جزء من النظام الرتبوي العام,
ورفع الكفايات الفنية جانب من جوانب �إ�صالح النظام الرتبوي,
كان ال بد من حتديد االحتياجات التدريبية ملديري ق�صبة املفرق
ومديراتها؛ فهم امل�س�ؤولون عن تنفيذ �أهداف املرحلة الثانوية,
وهي املرحلة التي يلتحق بها الطلبة وفق قدراتهم وميولهم.ويقوم
على تقدمي خربات ثقافية وعلمية ومهنية متخ�ص�صة تلبي حاجات
املجتمع الأردين القائمة �أو املنتظره مب�ستوى ي�ساعد الطالب على
موا�صلة التعليم العايل �أو االلتحاق مبجاالت العمل (وزارة الرتبية
والتعليم. )2016 ,ولأن الدور الذي تقوم به الإدارة املدر�سية يع ّد
رك ًنا �أ�سا�س ًيا يف جناح �أهداف هذه املرحلة ،وكون الباحثة م�رشفة
�سابقة يف امليدان الرتبوي ومعاي�شة الباحثة للواقع الرتبوي وفيما
يخ�ص الكفايات الفنية ,تبلورت لدى الباحثة فكرة �رضورة �إجراء
درا�سة لتحديد االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س الثانوية
ال�شاملة يف ق�صبة املفرق ومديراتها ,من �أجل بناء برنامج تدريبي
لتطوير الكفايات الفنية.

أسئلة الدراسة:
◄◄ما درجة االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س الثانوية
ال�شاملة ومديراتها يف ق�صبة املفرق ,من خالل تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة؟
◄◄هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة نحو درجة االحتياجات التدريبية لهم تعزى ملتغريات
الدرا�سة (امل�ؤهل العلمي ,النوع االجتماعي ,اخلربة الإدارية) ؟
◄◄ما الربنامج التدريبي املقرتح لتطوير الكفايات الفنية
ملديري املدار�س الثانوية ال�شاملة ومديراتها يف ق�صبة املفرق يف
�ضوء احتياجاتهم التدريبية؟

أهداف الدراسة:
1 .1التعرف �إىل درجة االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س
الثانوية ال�شاملة ومديراتها يف ق�صبة املفرق ,من خالل
تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة.
2 .2بيان فيما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف
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ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو درجة االحتياجات
التدريبية لهم تعزى ملتغريات الدرا�سة (امل�ؤهل العلمي ،النوع
االجتماعي ،اخلربة الإدارية) .
3 .3بناء برنامج تدريبي مقرتح لتطوير الكفايات الفنية ملديري
املدار�س الثانوية ال�شاملة ومديراتها يف ق�صبة املفرق يف
�ضوء احتياجاتهم التدريبية.

أهمية الدراسة:
.1
.2
.3
.4

1ت�أتي الدرا�سة متزامنة مع توجهات اجلهات العليا باململكة
الأردنية الها�شمية ,ب�رضورة ت�أهيل مديري املدار�س
وتدريبهم ،ورفع كفاياتهم الفنية.
2قد ت�سهم هذه الدرا�سة من خالل تقدميها للربنامج التدريبي
املقرتح ,يف �إفادة �أ�صحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم
وبخا�صة وحدة التدريب والإ�رشاف الرتبوي.
 3تعريف مديري املدار�س باحتياجاتهم التدريبية لتطوير
كفاياتهم الفنية.
4وهناك �أهمية تطبيقية للبحث احلايل تتمثل يف �أن نتائج هذه
الدرا�سة قد تفيد يف م�ساعدة خمططي الربامج التدريبية على
الإفادة منها يف ت�صميم برامج تدريبية تفي بتلك االحتياجات.

حدود الدراسة:
 احلدود املكانية :مديرية الرتبية والتعليم لق�صبة املفرق
 احلدود الب�رشية :مديرو ومديرات املدار�س الثانوية
ال�شاملة يف ق�صبة املفرق.
 احلدود الزمانية :الف�صل الأول من العام الدرا�سي 2016
.2017/

مصطلحات الدراسة
الربنامج التدريبي( :هو عبارة عن جمموعة اجلل�سات
التدريبية املخططة واملنظمة ،وت�شمل الأهداف ،والأن�شطة ،والو�سائل
املربجمة ،والزمان ،واملكان ،واحلوافز ،واالمتيازات ،وامليزانية،
والتقومي للربنامج التدريبي) (البلوي� ,2015 ،ص)11
ويق�صد بالربنامج التدريبي يف هذه الدرا�سة جمموعة
الأن�شطة ،واملعارف ،واخلربات ،واملمار�سات التي تقدم ملديري
املدار�س الثانوية ال�شاملة يف مديرية الرتبية والتعليم لق�صبة
املفرق؛ لتطوير مقدرتهم وكفاياتهم الفنية ومهاراتهم ,لتمكينهم
من �أداء مهامهم املن�صو�ص عليها يف املادة رقم ( )1وفق تعليمات
و�صف وت�صنيف الوظائف للمدار�س احلكومية رقم ( )5ل�سنة .2007
مدير املدر�سة الثانوية :هو القائد الرتبوي املعني من قبل
وزارة الرتبية والتعليم ,وي�سند �إليه القيام باملهام الإدارية والفنية
يف املدر�سة وتتحدد متطلبات م�سمى وظيفة مدير املدر�سة الثانوية
بالدرجة اجلامعية الأوىل� ,إ�ضافة �إىل م�ؤهل تربوي ,ال تقل مدة
الدرا�سة فيه عن �سنة واحدة ,و�إ�ضافة �إىل خم�س �سنوات خربة يف
جمال التعليم و�أن ال تقل درجته عن الدرجة اخلام�سة(.وزارة الرتبية
والتعليم. )2016 ,

االحتياجات التدريبية :ي�شري �أبو �شيخة (� ,2010ص)397
�إىل �أن االحتياجات التدريبية (الفجوة بني م�ستوى الأداء املتوقع
للأفراد وم�ستوى �أدائهم احلايل) .
الكفايات الفنية :وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها املمار�سات الإ�رشافية
التي تعمل على حت�سني العملية التعليمية التعلمية ،والتي �إذا امتلكها
مدير املدر�سة و�أح�سن توظيفها ت�صل ب�أدائهم �إىل م�ستوى الكفاية
والفاعلية على امل�ستوى الفني ،والتي تقا�س من خالل ا�ستجابات
مدير /مديرة املدر�سة الثانوية يف مديرية الرتبية والتعليم يف
ق�صبة املفرق على ا�ستبانة االحتياجات التدريبية امل�ستخدمة يف
هذه الدرا�سة.

الدراسات السابقة
�أجرت البلوي ( )2015درا�سة هدفت �إىل اقرتاح برنامج تدريبي
لتطوير الكفايات الفنية ملديري مدار�س م�رشوع امللك عبداهلل بن
عبد العزيز لتطوير التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ,وتكونت
معلما ومعلمة ,ا�ستخدمت الباحثة املنهج
عينة الدرا�سة من (ً )256
الو�صفي ,واال�ستبانة �أداة للدرا�سة ,حيث �ضمت ( )54فقرة ,وبعد
جمع البيانات وحتليلها� ,أظهرت النتائج �أن واقع الكفايات جاء
بدرجة متو�سطة ,وكانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
أي�ضا تعزى ملتغري
ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث.وكذلك فروق � ً
امل�ؤهل العلمي ل�صالح بكالوريو�س ودرا�سات عليا.وذات الفروق
ملتغري اخلربة ول�صالح ذوي اخلربة (� )10 - 6سنوات ,وقد قدمت
برناجما تدريب ًيا لتطوير الكفايات الفنية.
ً
و�أجرى العمايرة )(2014درا�سة هدفت �إىل معرفة االحتياجات
التدريبية ملديري ومديرات املدار�س وم�ساعديهم يف وكالة الغوث
يف الأردن� ,إ�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ,واال�ستبانة
�أداة للدرا�سة تكونت من ( )98فقرة موزعة ,على ثمانية جماالت,
وجاءت درجة االحتياجات التدريبية متو�سطة على الأداة ككل,
أي�ضا ,و�أكدت على عدم وجود
ومتو�سطة يف املجال الفني التطويري � ً
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري اجلن�س ,ووجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ملتغري اخلربة على الأداة ككل ومل�صلحة من
خربتهم �أقل من � 5سنوات.
وقامت �شديفات ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل حتديد الكفايات
الإدارية لدى مديرات ريا�ض الأطفال ,وبناء برنامج تدريبي ملديرات
ريا�ض الأطفال ,وبيان �أثر الربنامج التدريبي على املمار�سات
الإدارية ملديرات ريا�ض الأطفال من وجهة نظر معلماتهن.
وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي واال�ستبانة �أداة للدرا�سة مكونة
من ( )59فقرة موزعة على �سبعة جماالت يف جمال الكفايات
الإدارية� ,أما ا�ستبانة املمار�سات الإدارية فتكونت من ( )49فقرة
موزعة على خم�سة جماالت�.أما عينة الدرا�سة فقد تكونت من ()96
مديرة و ( )138معلمة ,وبتحليل البيانات التي جمعت �أظهرت
الدرا�سة وجود احتياجات بدرجة كبرية للكفايات الإدارية على
الأداة ككل ,وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر الربنامج
التدريبي على املمار�سات الإدارية من وجهة نظر املعلمات تعزى
ملتغريات امل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلربة والعمر.
وقام كل من كويل ومي�شيل ( )Cole, Michele, 2010بدرا�سة
هدفت �إىل ت�صميم برنامج لتطوير قادة املدار�س امل�ستقلة ,بناء على
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بناء برنامج تدريبي قائم على الكفايات الفنية ملديري املدارس الثانوية الشاملة ومديراتها
في قصبة املفرق في ضوء احتياجاتهم التدريبية

د .دالل محمد اجلرايدة

احتياجاتهم ,وذكرت الدرا�سة �أن هناك حاجة فعلية عند الأ�شخا�ص
الذين يتولون املنا�صب القيادية ,و�أن هناك حاجة ما�سة لتطوير
�أو ت�صميم برنامج ل�سد هذه االحتياجات ل�ضمان فاعلية القيادة
وللتقدم املهني يف حياتهم العملية ,وبينت الدرا�سة �أن هناك قلة يف
الأدب النظري والدرا�سات العلمية املركزة على �إعداد قادة املدار�س
امل�ستقلة؛ وعليه يجب ت�صميم برنامج للقيادة التعليمية تكون قادرة
على قيادة املدار�س امل�ستقلة.
وقام احلداد ( )2010بدرا�سة هدفت �إىل بناء برنامج تدريبي
مقرتح لتطوير الكفايات الإدارية للقادة الرتبويني يف املناطق
التعليمية بدولة الكويت يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية من وجهة
نظرهم ووجهة نظر املر�ؤو�سني.ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي,
واال�ستبانة �أداة للدرا�سة مكونة من ( )90فقرة موزعة على ت�سعة
جماالت�.أما عينة الدرا�سة تكونت من ( )159قائ ًدا تربو ًيا ,وبتحليل
البيانات التي جمعت �أظهرت الدرا�سة وجود احتياج بدرجة مرتفعة
على الأداة ككل ,و�أو�صى الباحث باعتماد الربنامج التدريبي
املقرتح.
ويف درا�سة لل�سويدي ( )2008هدفت �إىل بناء برنامج تدريبي
ملديري املدار�س يف دولة الكويت لرفع كفاياتهم الإدارية والفنية
يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية.ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
والتحليلي ,وا�ستبانة مكونة من ( )54فقرة موزعة على �ستة جماالت.
مديرا ومديرة باملراحل التعليمية
وتكونت عينة الدرا�سة من (ً )75
املختلفة ,وك�شفت الدرا�سة �أن درجة االحتياجات التدريبية جاءت
بدرجة كبرية ,وبدرجة متو�سطة للتدريب ,وبينت �أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية بني �أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغري اجلن�س
واخلربة ،وكذلك ملتغري املرحلة التعليمية.
�أما ال�رشيدة ( )2007ف�أجرت درا�سة هدفت �إىل بناء برنامج
تدريبي لتطوير كفايات مديري املدار�س الثانوية املهنية يف ظل
�إ�صالح التعليم نحو اقت�صاد املعرفة يف الأردن.وقد تكونت عينة
مديرا ومديرة ،وا�ستخدم املنهج امل�سحي
الدرا�سة من ()138
ً
التطويري ,وا�ستبانة مكونة من ( )57فقرة �ضمن �ستة جماالت,
ومن نتائج الدرا�سة �أن درجة امتالك مديري املدار�س الثانوية
للكفايات جاءت بدرجة مرتفعة ,وعدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة امتالك مديري املدار�س الثانوية املهنية تعزى
ملتغريات اجلن�س ,وامل�ؤهل العلمي ,واخلربة ,وكذلك عدم وجودها
يف درجة �أهمية الكفايات تعزى ملتغريي امل�ؤهل العلمي واخلربة,
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح
املديرات.بينما كانت درجة �أهمية الربنامج التدريبي املقرتح عالية
من وجهة نظر املخت�صني.
يف حني قام �شيتي ( )Chetty, 2007بدرا�سة عن دور
واحتياجات التطوير امل هني ملديري املتو�سطة يف املدار�س الثانوية
بنيوزلندا.وبني �أن عملهم يربط بني التدري�س و الإدارة.و�أن دور الإدارة
الو�سطى مت�شعب و�صعب ,وكثيرً ا ما يفتقر �إىل الو�ضوح فيما يتعلق
بالتوقعات.ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة �أداة للدرا�سة وتكونت من جزء
مفتوح.وتكون جمتمع الدرا�سة من مديري املتو�سطة و�أع�ضاء فريق
الإدارة العليا يف �ست مدار�س ثانوية �أوكالند.وبعد حتليل البيانات
�أظهرت الدرا�سة �أن دورهم كبري ومتنوع ،والوقت هو م�شكلة كبرية
ودعم مديري املتو�سطة غري كافية بوجه عام.وفيما يتعلق بالتنمية
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املهنية كان هناك عدم وجود اتفاق بني ت�صورات املتو�سطة وكبار
املديرين.وتخل�ص الدرا�سة �إىل �أن توقعات متباينة عقد من مديري
املتو�سطة لي�ست مواتية لهم �أداء دورها ب�شكل فعال .وعالوة على
ذلك ،ف�إن عدم وجود برامج التطوير الإداري يف املدار�س ال تزال
�ضارا على الطريقة التي يتم بها.
ت�ؤثر ت� ً
أثريا ً
يف حني تناول الهاجري ( )2006درا�سة هدفت �إىل بناء برنامج
تدريبي قائم على االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س املتو�سطة
يف دولة الكويت ,يف �ضوء الكفايات املعا�رصة من وجهة نظرهم
ونظر املعلمني.وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ,واال�ستبانة �أداة
للدرا�سة وتكونت من ( )64فقرة موزعة على �سبعة جماالت ,وبينت
الدرا�سة �أن درجة تقدير االحتياج التدريبي من وجهة نظر مديري
املدار�س جاءت بدرجة متو�سطة على الأداة ككل.يف حني كانت
درجة االحتياج منخف�ضة يف جمال ال�ش�ؤون الفنية ,بينما جاءت
درجة تقدير االحتياج التدريبي من وجهة نظر املعلمني على الأداة
ككل متو�سطة.
�أما درا�سة براون وزمالئه ( )Brown & Others, 2005فقد
هدفت �إىل التحقق من التطوير املهني واالحتياجات التدريبية
لر�ؤ�ساء الأق�سام يف املدار�س الثانوية.وكانت �أداة الدرا�سة
امل�ستخدمة هي اال�ستبانة واملقابلة.ومن �أهم النتائج التي تو�صل
�إليها الباحثون �أن معظم الأفراد املكلفني بالعمل الإداري ميتلكون
املعرفة واملهارات التي جتعلهم ي�ؤدون دورهم ب�شكل فعال،
كما تو�صلت نتائج املقابالت �إىل �أن زيادة الإفراط يف حتديد
االحتياجات التدريبية ممن ي�صمم برامج التدريب تزيد من ح�سا�سية
الأفراد وال�شعور بالإحباط من قلة فر�ص م�شاركتهم باتخاذ القرارات
املدر�سية والتخطيط والتطوير.
قام جرجوري ( )Gregory, 2003بدرا�سة هدفت �إىل حتديد
احتياجات مديري املدار�س يف والية �أوهايو الأمريكية �إىل التدريب
والتطوير املهني يف جمال تكنولوجيا التعليم.وقد ت�ألفت عينة
الدرا�سة من ( )1374مديراً ومديرة اختريوا ب�شكل ع�شوائي وقد بينت
الدرا�سة �أنه يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح الإناث ،ويوجد
فروق ذات داللة اح�صائية يف االحتياجات التدريبية تعزى ملتغري
املرحلة حيث تبني �أن مديري املدار�س الثانوية بحاجة �إىل تدريب
�أعلى من مديري مدار�س املرحلة الأ�سا�سية.كما يوجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات �إجابة �أفراد العينة تعزى �إىل امل�ؤهل
العلمي ,حيث �أن حاجة حملة البكالوريو�س �إىل التدريب �أعلى من
حملة الدبلوم ,وبينت الدرا�سة �أنه كلما كانت اخلربة �أقل كان املدير
أي�ضا �أن احلاجة التدريبية تختلف
بحاجة �إىل تدريب �أكرث.و�أظهرت � ً
باختالف املديرية.
درا�سة بول�سن ( )Paulson, 2002بعنوان الكفايات القيادية
ملديري املدار�س الدولية املعتمدة من قبل الواليات املتحدة ,والتي
�أجريت يف مين�سوتا يف الواليات االمريكية ,وهدفت �إىل جمع �آراء
مديري املدار�س الدولية فيما يخ�ص القيادة وكفايات الإدارة
التي حددت من قبل جمل�س ال�سيا�سة الدولية للإدارة التعليمية,
حيث ركزت الدرا�سة على �آراء املديرين فيها فيما يخ�ص املهارات
الهامة لنجاح العمل والتو�صيات حول دور التدريب الإداري يف
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ت�أهيل الأفراد؛ لي�صبحوا مديري مدار�س يف بالد �أخرى و�أظهرت اجراءات الدراسة:
نتائج الدرا�سة �أن املعرفة واملهارات ذات العالقة بالبنية التعليمية
التعلمية اجلديدة ,,وتنمية طاقم املدر�سة كانت �أكرث الأمور �أهمية
عند املديرين؛ من �أجل النجاح يف عملهم.و�إن التوافق مع احلاجات
الأكادميية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات التي توجد فيها
املدار�س الدولية كالتعامل مع الطالب وهيئة التدري�س من الأمور
املهمة ,والتوا�صل امل�ستمر مع الربامج الأكادميية الفعالة للتطوير
يف جمال تخ�ص�صهم ،ووجود تطابق يف �آراء املديرين فيما يخ�ص
جماالت املهارات التي تبدو �أكرث �أهمية للنجاح يف عملهم.

التعقيب على الدراسات السابقة.
ركزت الدرا�سات ال�سابقة على ثالثة حماور رئي�سة هي:
الكفايات ب�أنواعها ،واالحتياجات التدريبية ،وبناء برنامج تدريبي,
وا�ستخدام املنهج الو�صفي يف الدرا�سات العربية ,واال�ستبانة �أداة
للدرا�سة ,كما بينت درا�سة كل من (�شديفات )2011,ودرا�سة
(احلداد )2010,وال�رشيدة ( )2007الكفايات الإدارية وكيفية
بناء برنامج تدريبي ,يف حني ركزت ال�شديفات ( )2011على
مديرات ريا�ض الأطفال ,بينما درا�سة احلداد ( )2010على القادة
الرتبويني يف املناطق التعليمية.ودرا�سة ال�رشيدة ( )2007ركزت
على مديري املدار�س الثانوية.وهدفت درا�سة البلوي (� )2015إىل
بناء برنامج تدريبي للكفايات الفنية وملديري مدار�س م�رشوع
امللك عبداهلل بن عبد العزيز�.أما درا�سة العمايرة ( )2014فقد
ا�ستهدفت مديري ومديرات مدار�س وكالة الغوث وم�ساعديهم.
ودرا�سة ال�سويدي ( )2008ركزت على الكفايات الفنية والإدارية
م ًعا وجلميع مديري ومديرات املدار�س يف دولة الكويت ,بينما
هدفت ومتيزت الدرا�سة احلالية بتناولها الكفايات الفنية ملديري
ومديرات املدار�س الثانوية ,وبناء �أداة الدرا�سة من خالل الو�صف
الوظيفي واملهام الفتية امل�سندة ملدبري ومديرات املدار�س الثانوية.
كما ورد يف تعليمات و�صف وت�صنيف الوظائف للمدار�س احلكومية
رقم ( )5ل�سنة 2007م املادة رقم (. )1من تعليمات وزارة الرتبية
والتعليم.وبالن�سبة للدرا�سات الأجنبية ,قام كل من كويل ومي�شيل
( )Cole,Michele,2010بدرا�سة هدفت �إىل ت�صميم برنامج لتطوير
قادة املدار�س امل�ستقلة بناء على احتياجاتهم ,بينما قام جرجوري
( )Gregory,2003بدرا�سة هدفت �إىل حتديد احتياجات مديري
املدار�س يف والية �أوهايو الأمريكية �إىل التدريب والتطوير املهني
يف جمال تكنولوجيا التعليم.ودرا�سة بول�سن ()Paulson2002
بعنوان الكفايات القيادية ملديري املدار�س الدولية املعتمدة من قبل
الواليات املتحدة والتي �أجريت يف مين�سوتا يف الواليات االمريكية,
يف حني قام �شيتي ( )Chetty,2007بدرا�سة عن دور واحتياجات
التطوير املهني ملديري املتو�سطة يف املدار�س الثانوية بنيوزلندا,
وتت�شابه الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف الهدف وهو بناء
برنامج تدريبي ,والفئة امل�ستهدفة باختالف املراحل ,وتختلف يف
طبيعة بناء الربنامج.وقد ا�ستفادت الباحثة من الدرا�سات ال�سابقة
يف دعم الأدب النظري وحتديد م�شكلة البحث و�صياغتها ب�أ�سلوب
علمي ,و�إعداد �أداة الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري ومديرات املدار�س
الثانوية ال�شاملة احلكومية يف ق�صبة املفرق ,للعام - 2016
مديرا ومديرة ح�سب �إح�صائية
2017م.والبالغ عددهم ()38
ً
مديرية الرتبية والتعليم لق�صبة املفرق ق�سم التخطيط.وللتحديد
الدقيق حلجم العينة ,قامت الباحثة بتحديد حجم العينة عن طريق
املوقع االلكرتوين ل (نظم البحوث الإبداعية) على الرابط التايل:
 http: //www.surveysystem.com/sscalc.htmحيث حددت العينة
بوا�سطة حا�سبة املوقع ،ومب�ستوى الثقة ( )% 95وتتوافق هذه
احلا�سبة مع اجلدول الذي �أعده كل من كريج�سي ومورقان Krejcie
 and Morganبحيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )35مديراً ومديرة
مديرا و ( )18مديرة.
على النحو الآتي (ً )17

منهج الدراسة وأداتها:
اعتمدت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي امل�سحي ,وذلك
ملالءمته لطبيعة الدرا�سة احلالية.واال�ستبانة ك�أدة للدرا�سة.

متغريات الدراسة:
● ●املتغريات امل�ستقلة:
1 .1النوع االجتماعي وله م�ستويان :ذكر� ,أنثى
2 .2امل�ؤهل العلمي :وله ثالثة م�ستويات :بكالوريو�س+دبلوم,
ماج�ستري ,دكتوراه.
3 .3اخلربة الإدارية :ولها م�ستويان :من � 5إىل �أقل من �10سنوات,
� 10سنوات ف�أكرث.
● ●املتغري التابع :درجة االحتياجات التدريبية ملديري
املدار�س الثانوية ال�شاملة يف ق�صبة املفرق ومديراتها.

الصدق الظاهري:
عر�ضت اال�ستبانة على �سبعة حمكمني يف جمال االدارة
الرتبوية وعلم النف�س ,واملناهج ,من جامعات عربية وحملية,
واعتمدت الباحثة على ر�أي املحكمني و�إجماعهم كم�ؤ�رش على
�صدق الأداة ,وبعد الأخذ مبالحظات املحكمني� ,أعدت �أداة الدرا�سة
ب�شكلها النهائي من ( )13فقرة.علم ًا ب�أن عبارات اال�ستبانة هي من
تعليمات و�صف وت�صنيف الوظائف للمدار�س احلكومية رقم ()5
ل�سنة 2007م (مهام م�سمى وظيفة مدير املدر�سة وم�س�ؤولياته)
حيث وردت ( )56مهمة �إدارية وفنية ,اختارت الباحثة منها ما
يخ�ص املهام الفنية فقط.
ثبات األداة:
قامت الباحثة باحت�ساب ثبات �أداة الدرا�سة بطريقة �ألفا
كرونباخ لال�ستبانة ككل ( )0.90وهي قيمة مرتفعة ,وميكن
االعتماد عليها لأغرا�ض الدرا�سة.
90

بناء برنامج تدريبي قائم على الكفايات الفنية ملديري املدارس الثانوية الشاملة ومديراتها
في قصبة املفرق في ضوء احتياجاتهم التدريبية

د .دالل محمد اجلرايدة

معيار احلكم على األداة:
بعد جمع �أداة الدرا�سة من العينة وحتليل بياناتها ,قامت
الباحثة بتحويل التدرج اخلما�سي �إىل تدرج ثالثي وفق املعادلة
الآتية 5-1 %3 = 1.33 :وعلى النحو الآتي :من 2.33 - 1
�ضعيفة ,ومن  ,3.67 - 2.34متو�سطة ومن  5.00 - 3.68عالية.
املعاجلة الإح�صائية :التكرارات ,املتو�سطات احل�سابية,
واختبار (ت)  ,t- testواختبار حتليل التباين الأحادي (, )Anova
واختبار �شيفيه للفروق.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
♦ ♦�أوال :للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على (ما درجة
االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س الثانوية ال�شاملة يف ق�صبة
املفرق ومديراتها من خالل تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة) ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة يف كل فقرة
من فقرات الأداة ،وعلى الأداة ككل.مع مراعاة ترتيب املجاالت
ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات احل�سابية ،وذلك كما هو مبينّ يف
اجلدول (. )1

جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة االحتياج لفقرات الدراسة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

رقم
املجال

1

1

ت�شجيع املعلمني على القيام مببادرات ابداعية

2

2

تزويد املعلمني با�سرتاتيجيات تدري�سية حديثة

4.51

3

3

الإ�سهام يف النمو املهني للمعلم من خالل تلم�س احتياجاتهم التدريبية

4.08

0.490

4

4

متابعة تنفيذ املنهج على مدار العام الدرا�سي

3.16

0.722

متو�سطة

5

8

معرفة على حتليل املناهج الدرا�سية

3.15

0.822

متو�سطة

6

9

معرفة على تقييم املناهج الدرا�سية

3.03

0.740

متو�سطة

7

7

العمل على و�ضع برامج ملعاجلة مواطن ال�ضعف

2.95

1.071

متو�سطة

8

6

الإ�رشاف على درا�سة نتائج االمتحانات وحتليلها

2.92

0.636

متو�سطة

9

5

التعاون مع امل�رشفني الرتبويني وت�سهيل مهماتهم

2.59

1.292

متو�سطة

10

10

تقومي �آثار التدريب على �أداء املعلم داخل الغرفة ال�صفية

2.51

0.763

متو�سطة

11

11

ر�صد نتائج الزيارات وفق النماذج املحددة

2.35

0.748

متو�سطة

12

13

القيام مبتابعة تنفيذ اخلطط التدري�سية التي يعدها املعلم

2.35

0.943

متو�سطة

13

12

متابعة املعلمني والقيام بزيارتهم يف ال�صفوف

2.14

0.669

�ضعيفة

3.10

0.344

متو�سطة

الفقرات

املجال ككل

يت�ضح من اجلدول (� )1أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد العينة على جماالت �أداة الدرا�سة تراوحت بني (- 4.65
 ، )2.14وبانحرافات معيارية تراوحت بني ()1.292 –0.481
.وعليه ف�إن درجة االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س الثانوية
ال�شاملة ومديراتها يف ق�صبة املفرق ،من خالل تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة على الفقرات ( )1,2,3كانت عالية� ,أعالها الفقرة ()1
التي تن�ص على (ت�شجيع املعلمني على القيام مببادرات �إبداعية”
ويعزى ذلك �إىل حاجة مديري املدار�س الثانوية للقيام مببادرات
�إبداعية ,وت�شجيع معلميهم على القيام بذلك ,و�أنهم يدركون �أهمية
التدريب على متطلبات البيئة الإبداعية؛ مما ينعك�س �إيجا ًبا على
معلميهم ,وهذا ما �أكدته درا�سة براون وزمالئه (Brown & Others,
 )2005والتي هدفت �إىل التحقق من التطوير املهني واالحتياجات
التدريبية لر�ؤ�ساء الأق�سام يف املدار�س الثانوية ,بينما ح�صلت
الفقرات ( )4,8,9,7,6,5,10,11,13على درجة احتياج متو�سطة,
يف حني ح�صلت الفقرة ( )12التي تن�ص على (متابعة املعلمني
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
االحتياج

4.65

0.481

عالية

0.503

عالية
عالية

والقيام بزيارتهم يف ال�صفوف) على درجة احتياج �ضعيفة ,وهذا
يدل على �أن متابعة املعلمني وزياراتهم من الأمور الروتينية التي
اعتادها مدير املدر�سة.كما يبني اجلدول ح�صول �إجمايل الفقرات
على درجة احتياج متو�سطة ,ومبقدار ( , )3.10وتتفق هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة كل من البلوي ( , )2015ونتيجة درا�سة العمايرة
( )2014حيث جاءت بدرجة احتياج متو�سطة ،وتختلف نتيجة
الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة ال�شديفات ( )2010واحلداد
( )2010وال�رشيدة ( )2007وال�سويدي ( )2008حيث جاءت
درجة االحتياج كبرية.ومع نتيجة درا�سة الهاجري ( )2006حيث
جاءت درجة االحتياج منخف�ضة يف جمال ال�ش�ؤون الفنية.
♦ ♦ثانياً :للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على( :هل
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
تعزى ملتغريات الدرا�سة (امل�ؤهل العلمي ,النوع االجتماعي ,اخلربة
الإدارية) .
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ثم ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي واختبار
.t- test
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدرجة توفر االحتياج
التدريبي تبعًا لمتغيرات النوع االجتماعي ,المؤهل العلمي ,الخبرة اإلدارية

املتغريات

الأداة ككل

الفئات
ذكر

اجلن�س
�أنثى
بكالوريو�س  +دبلوم

امل�ؤهل العلمي

ماج�ستري

دكتوراة

من � 5إىل �أقل من 10
اخلربة الإدارية
 10ف�أكرث

الذين يجدون فر�صة لاللتحاق بالدورات التدريبية ،وقد يعزى ذلك
�إىل اختالف الزاوية التي ينظر منها كل من املديرين واملديرات ،من
حيث �أن هذه االحتياجات مهمة بالن�سبة ملديرات املدار�س الثانوية
لتنفيذ وظائف الإدارة املدر�سية.بعك�س مديري املدار�س الذين قد
يرون �أنها لي�ست بهذه الأهمية ,وقد جاءت نتائج الدرا�سة احلالية
متفقة مع نتائج درا�سة البلوي ( )2015من حيث وجود فروق
دالة اح�صائ ًيا ل�صالح الإناث ,واختلفت مع ما تو�صل اليه العمايرة
( )2014وال�سويدي ( )2008وال�رشيدة ( )2007من عدم وجود
فروق ذات داللة اح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى
للنوع االجتماعي.

�س

3.101

ع

0.4303

�س

3.113

جدول ()4

ع

0.2085

نتائج تحليل التباين االحادي بين متوسطات المجاالت ً
وفقا لمتغير للمؤهل العلمي

�س

3.055

ع

0.2149

�س

3.296

ع

0.4487

�س

3.000

ع

0.3598

�س

3.044

ع

0.385

�س

3.132

ع

0.199

املجاالت

الأداة

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

نتائج اختبار (ت) بين متوسطات الفقرات تبعًا لمتغير النوع االجتماعي

ذكر

3.101

�أنثى

3.113

0.2085

الأداة
ككل

7.644

71

0.108

8.661

73

4.723

0.012

المقارنات المتعددة بطريقة شيفيه

جدول ()3

0.4303

1.017

2

0.508

جدول رقم ()5

املجال

يت�ضح من اجلدول ( )2تباين ًا ظاهري ًا يف املتو�سطات
واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة لدرجة توفر
االحتياج التدريبي ملديري املدار�س الثانوية ال�شاملة ومديراتها يف
ق�صبة املفرق تب ًعا ملتغريات ,ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني
املتو�سطات ا�ستخدم اختبار (ت) .

املتو�سط
املجاالت الوظيفة
احل�سابي

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

يت�ضح من اجلدول �أن هناك فر ًقا دا ًال اح�صائ ًيا يف درجة
االحتياج التدريبي ,عند م�ستوى الداللة ( )0.05وملعرفة م�صدر
الفرق �أ�ستخرجت الفروق بني املتو�سطات من خالل املقارنات
املتعددة بطريقة �شيفيه ,كما هو وا�ضح يف جدول رقم (. )5

س= المتوسط الحسابي ع= االنحراف المعياري

االنحراف
املعياري

الداللة
متو�سط
قيمة ف
الإح�صائية
املربعات

قيمة ت

الداللة
الإح�صائية

مالحظات

19.095

0.000

دالة

يت�ضح من اجلدول �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α=0.05تعزى لأثر النوع االجتماعي وجاءت الفروق ل�صالح
ونظرا لأن
الإناث؛ وقد يعزى لكونهن بحاجة ما�سة للتدريب,
ً
مدار�سهن فيها �أعداد كبرية ج ًدا وتعرتيهم كثري من امل�شكالت مما
يحول دون التحاقهن بدورات �سابقة ,بالإ�ضافة �إىل املنا�سبات
االجتماعية امللقاة على عاتقهن ,على عك�س مديري مدار�س الذكور

الأداة
ككل

بكالوريو�س +دبلوم

بكالوريو�س +دبلوم
ماج�ستري

*0.037

دكتوراة

0.842

ماج�ستري

دكتوراة

*0.037

0.842
*0.026

*0.026

يبني اجلدول رقم ( )5وجود فرق بني ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة لدرجة االحتياج التدريبي بني متو�سط تقديرات مديري
ومديرات املدار�س حملة (بكالوريو�س  +دبلوم) من جهة ,وحملة
م�ؤهل (املاج�ستري) من جهة �أخرى ,وجاء الفرق ل�صالح من يحملون
درجة (املاج�ستري) .ووجود فرق بني ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة,
بني حملة م�ؤهل (الدكتوراه) من جهة ,وحملة م�ؤهل (املاج�ستري)
من جهة �أخرى ,وجاء الفرق ل�صالح من يحملون م�ؤهل (املاج�ستري)
 ,وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن من يحملون درجة املاج�ستري قد
يكونون بحاجة �أكرث للقيام بالأمور الفنية؛ يرون �أنهم بحاجة �إىل
التدريب ,وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة البلوي (، )2015
يف �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة تعزى للم�ؤهل العلمي ,ولكن ل�صالح بكالوريو�س ودرا�سات
عليا ,كما تتفق مع نتيجة درا�سة جرجوري ( )Gregory 2003من
حيث وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل امل�ؤهل العلمي.
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بناء برنامج تدريبي قائم على الكفايات الفنية ملديري املدارس الثانوية الشاملة ومديراتها
في قصبة املفرق في ضوء احتياجاتهم التدريبية

د .دالل محمد اجلرايدة

واختلفت مع نتيجة درا�سة ال�شديفات ( )2011ونتيجة درا�سة
ال�رشيدة ( )2007من حيث عدم وجود فروق دالة تعزى للم�ؤهل
العلمي.
جدول ()6
نتائج اختبار (ت) بين متوسطات الفقرات تبعا لمتغير الخبرة

املجاالت

الوظيفة

الأداة
ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

من� 5إىل �أقل
من 10

3.044

0.385

 10ف�أكرث

3.132

0.199

قيمة ت

الداللة
الإح�صائية

مالحظات

7.095

0.007

دالة

يبني اجلدول ( )6وجود فرق بني ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة لدرجة االحتياج التدريبي ,وجاء الفرق ل�صالح من خربتهم
� 10سنوات ف�أكرث.وقد تعزى النتيجة �إىل �أنهم �ألفوا �أعمالهم ونتيجة
للتطور التقني والتغيريات الرتبوية �أ�صبحوا الآن بحاجة ما�سة �إىل
التدريب ،ولأن حتديد االحتياجات التدريبية ال يتطلب خربة معنية،
و�إمنا ت�أتي ح�سب احلاجة اليها و�إىل ما هو م�ستجد يف بيئة العمل
التي تع ّد متغرية با�ستمرار.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة

البلوي ( )2015يف �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى للخربة ول�صالح من خربتهم
� 10 - 6سنوات ,ونتيجة درا�سة العمايرة ( , )2014واختلفت مع
نتيجة درا�سة كل من ال�شديفات ( , )2011وال�رشيدة ()2007
وال�سويدي ( )2008من حيث عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى للخربة.وهذا ما �أكدته نتيجة درا�سة جرجوري (Gregory
 )2003ب�أنه كلما كانت اخلربة �أقل كان املدير بحاجة �إىل تدريب
�أكرث.
♦ ♦ثالثًا :للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على( :ما
الربنامج التدريبي املقرتح لتطوير الكفايات الفنية ملديري املدار�س
الثانوية ال�شاملة ومديراتها يف ق�صبة املفرق يف �ضوء احتياجاتهم
التدريبية.
بناء على حتليل نتائج
قامت الباحثة ببناء برنامج تدريبي ً
الدرا�سة واملتعلقة باالحتياجات التدريبية يف جمال الكفايات
الفنية ,وبعد االطالع على الأدب النظري املتعلق ببناء الربامج
التدريبية ,ومن خربة الباحثة كمدربة يف وزارة الرتبية والتعليم
وم�رشفة �سابقة� ,أعد الربنامج م�شتملاً على

دليل الربنامج التدرييب
.1ا�سم الربنامج
(برنامج تدريبي مقرتح لتطوير الكفايات الفنية ملديري ومديرات املدار�س يف ق�صبة املفرق يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية)
.2الهدف العام للربنامج:
يهدف الربنامج التدريبي �إىل تطوير الكفايات الفنية ملديري ومديرات املدار�س الثانوية
.3الأهداف التف�صيلية للربنامج
القدرة علي ت�صميم برامج لتنمية مهارات التفكري الإبداعي للمعلمني


 مهارات ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات احلديثة يف التدري�س نظري ًا وعملياً.
 القدرة علي تطوير الثقة الذاتية لدي املعلمني للتعبري عن حاجاتهم ،والعمل علي تلبية هذه احلاجات.ب�أ�ساليب بعيدة
عن التنظري.

تنمية املعلمني مهني ًا من خالل حت�سني كفاياتهم الإن�سانية والرتبوية واملهنية.


 القدرة علي الإ�رشاف علي تنفيذ املناهج الدرا�سية.
 القدرة علي امل�شاركة يف و�ضع املناهج الدرا�سية وتعديلها.
.4الفئة امل�ستهدفة
مديرو املدار�س الثانوية ومديراتها
.5مدة الربنامج
ثالثة �أيام بواقع � 12ساعة تدريبية
.6الو�سائل التدريبية

جهاز عر�ض داتا �شو – جهاز حا�سب – �سبورة – �أقالم – ورق مالحظات ملونة -ورق قالب
.7الأن�شطة والأ�ساليب التدريبية
حلقات نقا�ش – �أن�شطة – حما�رضة – ا�سرتاتيجيات التعلم احلديثة -الع�صف الذهني -العمل يف جمموعات
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ومديرات املدار�س يف دولة الكويت لرفع كفاياتهم الإدارية والفنية يف
�ضوء احتياجاتهم التدريبية.جملة كلية الرتبية بالإ�سكندرية،)1( 14 ,
.63 - 22

حمتويات حقيبة
املت�سل�سل

.1

.2

.3

.4

املحتوى

العدد

1

البوربوينت

35

2

دليل امل ّدرب

19

3

دليل املتدرب

14

8 .8ال�رشيدة ،نهاد عبد العزيز . )2007(.بناء برنامج تدريبي لتطوير كفايات
مديري املدار�س الثانوية املهنية يف ظل �إ�صالح التعليم نحو اقت�صاد
املعرفة يف الأردن( .ر�سالة دكتوراه غري من�شورة) ،اجلامعة االردنية،
عمان.

4

ن�سخة �إلكرتونية ملحتوى الربنامج على قر�ص م�ضغوط

1

9 .9ال�شديفات� ,سمية حممد (. )2011بناء برنامج تدريبي قائم على الكفايات
الإدارية ملديرات ريا�ض الأطفال يف الأردن ودرا�سة �أثره يف ممار�ساتهن
الإدارية من وجهة نظر املعلمات(.ر�سالة دكتوراة من�شورة) ،جامعة
الريموك� ,إربد.

يف �ضوء نتائج الدرا�سة تو�صي الباحثة:
 1جاءت نتيجة الدرا�سة ب�أن درجة االحتياجات التدريبية
ملديري ومديرات املدار�س الثانوية ال�شاملة يف ق�صبة املفرق
جاءت بدرجة متو�سطة لذا تو�صي الباحثة بتنفيذ الربنامج
التدريبي املقرتح واعتماده من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
2اال�ستمرار يف حت�سني العمليات الفنية ملديري ومديرات
املدار�س الثانوية ,من خالل الدورات التدريبة وح�ضور
امل�ؤمترات العلمية املتخ�ص�صة يف الإبداع ،والنمو املهني ،مما
ينعك�س �أثره على �أداء معلميهم يف امليدان الرتبوي خا�صة
فيما يخ�ص ت�شجيع املعلمني على القيام مببادرات �إبداعية،
والنمو املهني لهم.
 3جاءت نتيجة الدرا�سة باحتياج مديرات املدار�س الإناث
للتدريب؛ لذا تو�صي الباحثة بالرتكيز على مدار�س الإناث
وتدريبهن.والرتكيز على من لديهن خربة يف الإدارة لأنهن
�ألفن العمل الروتيني فهن بحاجة �إىل تدريب على الكفايات
الفنية �أكرث من غريهن.
 4تو�صي ب�إجراء مزيد من الدرا�سات املماثلة عن االحتياجات
التدريبية ملديري املدار�س يف املراحل الأ�سا�سية.
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