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امللخ�ص

هدفت الدرا�سة �إىل حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س احلكومية مبنطقة العني التعليمية.
من وجهة نظر املعلمني؛ واملوجهني الرتبويني واملديرين �أنف�سهم؛ والتع ّرف �إىل �أثر متغري امل�سمى الوظيفي
يف ت�أثريه على االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س احلكومية .تك ّونت عينة الدرا�سة من ( )71مدير
ومديرة ،و( )543معلم ًا ومعلمة ،و( )63موجه ًا وموجهه تربوية للف�صل الثاين من العام الدرا�سي -2010
 .2011ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ط ّور الباحث �أداة جلمع البيانات تكونت من ( )44فقرة موزعة على �ستة
جماالت .وبعد الت�أكد من �صدق الأداة وثباتها قام الباحث بجمع البيانات وحتليلها ومت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ،وا�ستخدام اختبار املقارنات البعدية
(�شافيه) ،تو�صلت الدرا�سة �إىل جملة من النتائج كان من �أبرزها  :كانت االحتياجات التدريبية ملديري
املدار�س احلكومية التابعة ملنطقة العني التعليمية وفق ًا للمجاالت على النحو الآتي� :ش�ؤون الطلبة ،توظيف
التقنيات الرتبوية ،ال�ش�ؤون املالية واللوازم ،تطوير العمل الفني والإداري ،تطوير املناهج املدر�سية ،عالقة
املدر�سة باملجتمع املح ّلي .وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جماالت (تطوير العمل الفني والإداري ،توظيف
التقنيات الرتبوية ،تطوير املناهج املدر�سية ،عالقة املدر�سة باملجتمع املح ّلي) والأداة ككل بني متو�سط
ا�ستجابات املوجهني الرتبويني واملديرين ول�صالح املوجهني الرتبويني وعلى جميع املجاالت ،وعلى الأداة ككل
بني متو�سط ا�ستجابات املديرين واملعلمني ول�صالح املعلمني.

* مت ن�شر هذا البحث بدعم من عمادة البحث العلمي بجامعة الإمارات العربية املتحدة.

الكلمات املفتاحية :االحتياجات التدريبية ،املدار�س ،الإمارات العربية املتحدة ،مدير املدر�سة ،املوجه الرتبوي.
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Abstract
The purpose of this study was to identify training needs for public school principals
at Al Ain Educational district as self-perceived and perceived by teachers and
educational supervisors. It also aimed at finding the impact of the variable of job title
on the training needs of principals of public schools. The sample of the study consisted
of (71) principals, (543) teachers, and (63) educational supervisors during school year
2009/2010. To achieve the goals of the study, the researcher developed a tool for
data collection consisted of 44 items distributed on six domains as developed and
implemented by the researcher. The research data was analyzed by using the (SPSS)
software program, where frequencies, means, stander deviations were calculated, one
–way Anova and scheffe were used. The results of the study revealed that the training
needs of the school principals at Al Ain Educational district by domains were as
follows: Students affairs, applying educational technology, financial affairs, developing
administrative and technical issues, developing school curriculum and school–
community relationship. Further, there were statistical significant differences at the
following domains; developing administrative and technical issues, applying educational
technology, developing school curriculum, and school–community relationship.

Keywords: Training Needs, public Schools principals, Al Ain Educational district, Educational
Supervisors.
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االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الحكومية بمنطقة
العين التعليمية من وجهة نظر المعلمين والموجهين
التربويين والمديرين أنفسهم

د .خليفة م�صطفى �أبوعا�شور
ق�سم الإدارة و�أ�صول الرتبية  -جامعة الريموك
الأردن
املقـدمــة:
يعد التدريب من الأن�شطة املهمة التي ينبغي على
امل�ؤ�س�سات الرتبوية االهتمام به لإك�ساب العاملني
املعارف واملهارات واالجتاهات املتعلقة بالعمل؛
من �أجل تنمية مناذج التفكري وقدراته الالزمة
على �أداء العمل؛ مما ي�ؤدي �إىل تطور العمل وزيادة
الإنتاجية ،وحتقيق الأهداف املن�شودة ،و�إك�ساب
العاملني مهارات جديدة ،وحت�سني �أدائهم مما
يجعلهم �أكرث مرونة ،وحتم ًال للم�س�ؤولية ،والقدرة
على التكيف مع متطلبات احلياة العملية .تت�صف
البيئة الإدارية بالتغري والتجديد امل�ستمرين؛ مما
يتطلب منهما مواكبة هذه التطورات ،و�إك�ساب
العاملني زيادة يف التعليم والتثقيف ،وتنمية
مهاراتهم من خالل التدريب والتطوير امل�ستمرين.
و�أدى التطور والتقدم العلمي يف عامل الإدارة،
وارتقاء م�ستوى التعليم والثقافة لدى الأفراد �إىل
ظهور دول حديثة ذات مق ّومات خا�صة حتتاج
�إىل �إدارة ديناميكية مرنة قادرة على مواجهة
التحديات ،و�إىل �أفراد لديهم القدرة على قيادة
اجلهاز الإداري ،حتى يكونوا قادرين على القيام
بواجباتهم بفطنة ،ودراية وكفاءة و�إخال�ص ،حيث
�إن �إدارة التنظيمات الإدارية يف هذا الع�صر �أحوج
�إىل �أنْ ُتقاد ال �إىل �أنْ ُتدار(كنعان.)2002 ،
وتعد الإدارة فن ًا ومهارة؛ لأنها متكن �أي
م�ؤ�س�سة من الو�صول �إىل الأهداف املر�سومة
ب�صورة متكاملة ،وحتقيق جو من العمل؛ ي�سوده
الود واحلما�س والإبداع بني الأفراد ،ويكون ذلك

من خالل تعزيز الرغبة يف التقدير واالنتماء بني
موظفي امل�ؤ�س�سة ،فالإدارة هي العن�صر الرئي�س
للتقدم والتطور يف كل جماالت احلياة باعتبارها
�أداة فاعلة لتحقيق الأهداف املن�شودة (ال�شحي،
.)2004
والإدارة املدر�سية جزء من الإدارة الرتبوية
و�صورة م�صغرة لتنظيماتها ،وا�سرتاتيجية حمددة
ترتكز يف فاعليتها ،حيث �إن وظيفتها الرئي�سة
هي تنظيم العنا�صر الب�شرية العاملة يف املدر�سة
من موظفني ومعلمني وطلبة وم�ستخدمني؛ بهدف
حتقيق الأهداف الرتبوية العامة واخلا�صة ،كما
�أ ّكد الباحثون �أهمية القيادة كونها نب�ض العملية
الإدارية ومفتاحها ،وال غنى عنها لرت�شيد �سلوك
الأفراد ،وتعبئة قدراتهم ،وتن�سيق جهودهم،
وتنظيم �أمورهم ،وتوجيههم من �أجل بلوغ الأهداف
املرجوة .كما ينظر �إىل القيادة كعلم وفن �ش�أنها
�ش�أن الإدارة� ،إال �أنها متتاز عن الإدارة يف �أنها
تت�ضمن عنا�صر املباد�أة والتوقع واالبتكار ،و�إحداث
التغيري كونها ن�شاط ًا ديناميكي ًا يرتك �أثره الفاعل
يف اجلهاز الإداري (�أحمد.) 2001،
وعليه ،ف�إن مدير املدر�سة باعتباره قائد ًا تربو ّي ًا
�أ�صبح له دور هام يف التن�سيق بني وظائف املدر�سة
ووظائف امل�ؤ�س�سات الرتبوية الأخرى ،فهو امل�س�ؤول
املبا�شر عن قيادة فريق العمل املدر�سي من معلمني
و�إداريني وطلبة بدءا من التخطيط لكل فعالياته،
وانتهاء بالتقومي الذي ي�ستهدف الوقوف على مدى
حتقيق الأهداف (اخلمي�سي.)2001 ،
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ويرى البدري (� )2005أن عملية حتديد
االحتياجات التدريبية لي�س �أمر ًا �سه ًال كما
يعتقد البع�ض ،ولكنه عمل م�سحي منظم يعتمد
على اجلهود اجلماعية وت�ضطلع بها كافة �أجهزة
النظام الرتبوي بغية معاينة وفح�ص الفجوة املراد
حتديدها ،وتكون هذه يف �صورة برامج منظمة
ت�سعى لتحديد االحتياجات التدريبية التي ي�شعر بها
امل�ستهدفون ،والتي تنبع من احتياجاتهم الفعلية،
�إذ �إنه بعد حتديد االحتياجات املطلوبة ال بد من
و�ضع مقيا�س حمدد مييز بني تلك االحتياجات من
حيث الأهمية والأولوية ،كما �أنه من ال�ضروري �أن
يكون القائمون على حتديدها من ذوي االخت�صا�ص
والت�أهيل املنا�سبني؛ لأن �أي خلل يف حتديدها ينتقل
�أثره بالت�أكيد �إىل باقي خطوات التدريب ،ويولد
اجتاهات �سلبية لدى املتدربني نحو التدريب ككل.
ونظر ًا لأن جمل�س “�أبو ظبي” للتعليم يويل
اهتمام ًا كبري ًا بالإدارة املدر�سية من خالل رفع
م�ستوى الأداء ملدير املدر�سة باعتباره م�س�ؤو ًال
عن �إدارة العملية التعليمية و�أن�شطتها ،وت�أكيد ًا
لدوره القيادي ،و�إميان ًا ب�ضرورة �إعداد املديرين
وتدريبهم من خالل �إعداد الربامج التدريبية
املنظمة والهادفة ،فقد �أجريت هذه الدرا�سة
بهدف حتديد االحتياجات التدريبية ملديري
املدار�س احلكومية مبنطقة العني التعليمية.
ومع تطور النظرية الرتبوية ،وات�ساع مفهوم
التعليم ،وتعدد �أغرا�ضه وم�ضامينه �أ�صبحت �إدارة
نظم التعلم احلديثة من �أ�ضخم اجلهود التي
تتوالها الدولة على امل�ستوى املركزي والإقليمي
واملحلي .وعادة ما يرتبط النظام الإداري التعليمي
يف الدولة ارتباط ًا وثيق ًا بالنظام ال�سيا�سي
واالقت�صادي والثقايف واالجتماعي ،وينعك�س ذلك
على الإدارة املدر�سية التي تعد حجر الزاوية يف
العملية التعليمية الرتبوية؛ كونها حتدد املعامل،
وتر�سم الطرق ،وتنري ال�سبيل �أمام العاملني يف
امليدان للو�صول �إىل هدف م�شرتك يف زمن حمدد.
وتتميز �إدارة املجتمعات وامل�ؤ�س�سات احلديثة
مبكانة مهمة ومرموقة بازدياد الن�شاطات الب�شرية
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وتنوعها ،فالإدارة يف املنظور احلديث وظيفة
�إن�سانية ،يعتمد جناحها �إىل حد كبري على روح
التعاون وامل�شاركة بني العاملني يف امل�ؤ�س�سة ،ومن
هنا تكمن �أهمية الإداري يف كل قطاع من قطاعات
احلياة االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
والرتبوية وغريها (احل�سن.)2006 ،
ويتفق كثري من املتخ�ص�صني يف الرتبية والتعليم
على �أن التطور الذي �شهدته الإدارة املدر�سية من
حيث مفهومها و�أهميتها قد انعك�س ب�شكل �أو ب�آخر
على طبيعة عملها ،فلم ُيعد هدف الإدارة املدر�سية
�أن ُت�سيرّ �أمور املدر�سة ب�شكل عادي وروتيني ،ومل
يعد هدف مدير املدر�سة املحافظة على النظام
داخل املدر�سة ،وتطبيق الأنظمة بحذافريها على
الطلبة واملعلمني ،بل �أ�صبحت تنمية الطالب عقلي ًا
وج�سمي ًا وروحي ًا هدف ًا وحمور ًا للعمل يف هذه
الإدارة ،كما �أن توفري الإمكانات املادية واملعنوية
وتهيئة اجلو املنا�سب للطالب �أ�صبح هدف ًا رئي�س ًا
للإدارة املدر�سية (البدري.)2005 ،
وات�سعت جماالت الإدارة املدر�سية ،وتعددت
وظائف مديرها كقائد تربوي لعملية التحديث
والتطوير ،ف�أ�صبحت وظائفه يف جماالت العمل
تقوم على حت�سني العملية التعليمية ،وتطويرها،
وال�ش�ؤون الإدارية ،و�ش�ؤون الطلبة ،والتنظيم
املدر�سي (عطوي .)2001 ،ومن هنا تربز �أهمية
حتديد االحتياجات التدريبية وح�صرها يف �إدارة
امل�ؤ�س�سات ب�صفة عامة ،و�إدارة املدار�س ب�صفة
خا�صة؛ من �أجل الو�صول �إىل النجاحات املطلوبة،
وحتقيق الأهداف املخطط لها.
وقد قام الباحث باالطالع على الدرا�سات
ال�سابقة العربية والأجنبية ذات العالقة بالدرا�سة
(االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س)؛ للوقوف
على مو�ضوع تلك الدرا�سات و�أهدافها ونتائجها
و�أ�ساليبها يف معاجلة مو�ضوعاتها ،ومن ثم التعرف
�إىل موقع الدرا�سة احلالية من تلك الدرا�سات،
و�إي�ضاح كيفية اال�ستفادة من تلك الدرا�سات يف
الدرا�سة احلالية ،وقد مت عر�ض الدرا�سات ح�سب
الرتتيب الزمني من الأقدم �إىل الأحدث .
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فقد قام كا�سك ( )Kask, 1992بدرا�سة هدفت
التعرف �إىل االحتياجات التدريبية لأع�ضاء
املجال�س املدر�سية من خالل حتديد املهارات
واملعلومات التي يعتقدون ب�ضرورة التدريب عليها؛
لتحقيق فعالية �أكرث لدور املديرين واملعلمني يف
والية �أوهايو الأمريكية .تكونت عينة الدرا�سة من
( )159مدير ًا .وتكونت �أداة الدرا�سة من ا�ستبانه
حتوي خم�سة جماالت هي :الدور ،وامل�س�ؤولية،
واخلدمات ،و�ش�ؤون املوظفني ،واملناهج� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أنّ هناك اختالف ًا يف مدى �إدراك
املهارات التي حتتاج �إىل التدريب عليها ،يعزى
ملتغري اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ستوى التعليمي،
والدخل ،كما �أظهرت النتائج �أن الإناث والأفراد
ذوي الدخل املحدود وامل�ستوى التعليمي الأقل هم
�أكرث حاجة للتدريب.
و�أجرى �سندر ( )Sndar, 1994درا�سة هدفت
�إىل حتديد �أهم املهارات التي تلزم عمل مديري
املدار�س العامة كخطوة �أوىل نحو ت�صميم برامج
تدريبية لهم .تكونت عينة الدرا�سة من ()200
مدير ومديرة من مديري ومديرات املدار�س
العامة .ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي،
واعتمد �أ�سلوب املقابلة املنظمة ك�أداة جلمع
البيانات� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن االحتياجات
التدريبية الأكرث �أهمية لدى املديرين هي :مهارات
التفاعل الإن�ساين ،ومهارات العمل الإداري.
وقام بفاو ( )Pfau, 1997بدرا�سة هدفت �إىل
حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س يف
�أوغندا .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )47مدير ًا.
ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من ( )155فقرة
مق�سمة �إىل ثالثة ع�شر جما ًال .تو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن جميع املهام واملجاالت املذكورة يف اال�ستبانة
عدت احتياجات تدريبية مهمة ملديري املدار�س يف
�أوغندا.
و�أجرى ال�سحمي ( )2002درا�سة هدفت
التعرف �إىل االحتياجات التدريبية ملديري
املدار�س املتو�سطة والثانوية احلكومية مبنطقة
املدينة املنورة يف اململكة العربية ال�سعودية من

وجهة نظرهم .وتكونت عينة الدرا�سة من ()212
مدير ًا ملختلف املدار�س الثانوية واملتو�سطة.
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،واعتمد
اال�ستبانة ك�أداة رئي�سة للدرا�سة� .أظهرت نتائج
الدار�سة �أن االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س
الثانوية واملتو�سطة جاءت مرتبة ح�سب جماالت
الدرا�سة على النحو الآتي :جمال التقنيات الرتبوية
احلديثة ،ثم جمال �ش�ؤون الطلبة ،ثم جمال تطوير
املنهاج ،ثم جمال حت�سني العملية الرتبوية ،ثم
جمال التوا�صل مع املعلمني ،ثم املجال الإداري ،ثم
جماالت العالقة بني املدر�سة واملجتمع ،ثم جمال
ال�ش�ؤون املالية .كما �أظهرت الدار�سة فروق ًا ذات
داللة �إح�صائية يف جميع جماالت الدرا�سة ما عدا
جمال ال�ش�ؤون املالية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي،
ول�صالح حملة م�ؤهل البكالوريو�س.
وهدفت درا�سة ال�شحي (� )2004إىل حتديد
االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س لعملية
التخطيط املدر�سي يف �سلطنة ُعمان من وجهة
نظرهم ونظر املوجهني .تكونت عينة الدرا�سة من
( )298مدير ًا ومديرة وم�ساعد ًا وم�ساعدة للعام
الدرا�سي ( .)2004 – 2003تو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن غالبية املهارات التدريبية الواردة يف الإدارة
عدت احتياجات تدريبية بدرجة عالية ملديري
املدار�س يف منطقة الباطنة ،كما �أظهرت النتائج
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة بالن�سبة
للموجهني الإداريني.
و�أجرى الغامدي ( )2004درا�سة هدفت
التعرف �إىل االحتياجات التدريبية الإدارية والفنية
ملديري املدار�س االبتدائية مبنطقة الباحة التعليمية
بال�سعودية ،ومعرفة ما �إذا كانت هناك فروق يف
هذه االحتياجات تعزى ملتغريات امل�ؤهل العلمي،
واخلربة ،وفر�صة التدريب .وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي التحليلي ،واعتمد اال�ستبانة ك�أداة
رئي�سة للدرا�سة .تكونت عينة الدرا�سة من ()153
مدير ًا� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جميع الكفايات
املت�ضمنة يف اال�ستبانة تعد احتياجات �ضرورية
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ينبغي �إك�سابها ملديري املدار�س االبتدائية ،كما
�أظهرت الدرا�سة �أي�ض ًا عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف
االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س االبتدائية
تعزى ملتغريي امل�ؤهل العلمي ،واخلربة.
وقام الع�صفور ( )2006بدرا�سة لتقدير
االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س احلكومية
يف دولة الكويت من وجهة نظرهم .تكون جمتمع
الدرا�سة من ( )489مدير ًا ومديرة والتابعني
لوزارة الرتبية يف دولة الكويت� .أظهرت النتائج �أن
تقدير االحتياجات التدريبية كانت بدرجة عالية
على جماالت :ال�ش�ؤون الفنية ،واملالية ،واللوازم،
وال�ش�ؤون الإدارية على التوايل ،كما �أظهرت
الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
تقديرات االحتياجات التدريبية على �أداة الدرا�سة
من وجهة نظر املديرين واملديرات تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف تقدير االحتياجات التدريبية على املجاالت
الإدارية ،والبناء املدر�سي ،واملجتمع املحلي تعزى
ملتغري اجلن�س ول�صالح املديرين وعدم وجود �أثر
ملتغري اخلربة على تقدير احتياجاتهم من وجهة
نظرهم.
و�أجرى الدبيان ( )2008درا�سة هدفت
التعرف �إىل االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س
الثانوية يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية من
وجهة نظر املديرين �أنف�سهم .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )120مدير ًا .تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س كانت مرتبة
وفق ًا للمجاالت على النحو الآتي� :ش�ؤون الطلبة ،ثم
تطوير العمل الإداري ،ثم ال�ش�ؤون املالية ،ثم عالقة
املدر�سة بالبيئات اخلارجية ،ثم تطوير العمل الفني
واملهني ،ثم توظيف التقنيات الرتبوية ،ثم تطوير
املناهج الدرا�سية .كما بينت نتائج الدرا�سة عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات
الأفراد يف جماالت الدرا�سة جميعها تعزى للم�ؤهل
العلمي ،ول�سنوات اخلربة.
يت�ضح من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة
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�ضرورة مراعاة االحتياجات التدريبية ملديري
املدار�س .وتركزت هذه االحتياجات يف جماالت
تتعلق :بالتخطيط املدر�سي ،وا�ستخدام احلا�سب
الآيل ،وتنمية مهارات �صنع القرار ،والإملام
ب�أ�ساليب تقومي �أداء العاملني يف املدر�سة ،وتنمية
مهارات �إدارة الوقت ،كما �أكدت �ضرورة حتديد
االحتياجات التدريبية لأي برنامج تدريبي.
وتتميز الدرا�سة احلالية عن غريها من
الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها تبحث يف االحتياجات
التدريبية يف منطقة العني داخل الإمارات العربية
املتحدة ،والتي مل تتناولها الدرا�سات ال�سابقة.
وكذلك تتميز عن غريها يف �أنها مل تقت�صر يف
حتديد االحتياجات التدريبية من وجهة نظر
مديري املدار�س فح�سب ،بل تناولت وجهات نظر
املوجهني الرتبويني واملعلمني.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
تنبع م�شكلة هذه الدرا�سة من �أهمية الدور
الذي يقوم به مديرو املدار�س احلكومية يف
منطقة العني التعليمية يف حتقيق �أهداف العملية
الرتبوية ،وحلاجة املديرين امل�ستمرة �إىل ت�أهيلهم،
وتدريبهم ،وتلبية احتياجاتهم �أثناء �إدارتهم
للمدار�س ،حيث �إن جمل�س «�أبو ظبي» للتعليم
يحر�ص على تزويد الإدارات املدر�سية باملهارات
والقدرات الالزمة لقيادة عملية تطوير التعليم
التي ت�شهدها الدولة .فر�ؤية املجل�س ترتكز يف �إقامة
نظام تعليمي ي�سهم يف تزويد الطلبة باملعارف
واملهارات الالزمة مبا ي�ضمن تخريج كوادر قادرة
على امل�شاركة بفاعلية يف كافة الأن�شطة الرتبوية
االجتماعية واالقت�صادية .ومن �أجل حتقيق �أهداف
املدر�سة تبدو احلاجة وا�ضحة �إىل �ضرورة حتديد
االحتياجات التدريبية الواقعية ملديري املدار�س
احلكومية يف مدينة العني من وجهة نظر املعلمني
واملوجهني واملديرين �أنف�سهم.
لهذه الأ�سباب ول�ضمان و�ضع برامج تدريبية
تلبي حاجات املديرين امل�ستمرة يف ال�سنوات
القادمة ،للتقليل من الهدر املادي والفكري الذي
يبذل يف �إعداد الربامج التدريبية ،التي قد ال
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تت�صل باالحتياجات التدريبية الفعلية للمديرين مت
�إجراء هذه الدرا�سة لتحديد االحتياجات التدريبية
ملديري املدار�س احلكومية مبدينة العني من وجهة
نظر املعلمني واملوجهني واملديرين �أنف�سهم.
لذلك �سعت الدار�سة احلالية للإجابة عن
ال�س�ؤالني الآتيني:
 -1ما االحتياجات التدريبية الالزمة ملديري
املدار�س احلكومية مبنطقة العني التعليمية
من وجهة نظر املعلمني ،واملوجهني ،الرتبويني،
واملديرين �أنف�سهم؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة (  )α = 0.05يف االحتياجات
التدريبية ملديري املدار�س احلكومية يف منطقة
العني التعليمية من وجهه نظر املعلمني،
واملوجهني ،الرتبويني ،واملدرين �أنف�سهم ،تبع ًا
ملتغري امل�سمى الوظيفي؟
�أهمية الدرا�سة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �أنها حددت
االحتياجات التدريبية الالزمة ملديري املدار�س
احلكومية التابعة ملنطقة العني التعليمية من
وجهة نظر املديرين �أنف�سهم ،واملعلمني واملوجهني
الرتبويني �أنف�سهم ،وذلك ا�ستناد ًا للدور القيادي
الرتبوي الذي يقوم به مدير املدر�سة احلكومية
يف الت�أثري يف م�ستوى �أداء العملية الرتبوية ،ومن
امل�ؤمل �أن ي�ستفيد القائمون على �ش�ؤون التدريب من
نتائج الدرا�سة يف �إعداد وبناء الربامج التدريبية،
وت�صميمها اعتماد ًا على االحتياجات التدريبية
الفعلية ملديري املدار�س احلكومية ،وي�ؤمل �أن يكون
لهذه الدرا�سة الأثر البارز والفعال يف االرتقاء
بالعمل الإداري ملدير املدر�سة ،و�إمكانية اال�ستفادة
من نتائجها وتو�صياتها يف تطوير م�سرية العملية
الرتبوية وخمرجاتها ،كما يطمح جمل�س �أبو ظبي
للتعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
التعريفات اال�صطالحية والإجرائية:
مدير املدر�سة :هو ال�شخ�ص الذي توكل �إليه
مهمة �إدارة املدر�سة لأجل ت�سيري العملية التعليمية

التعلمية ،وامل�س�ؤول عن جميع اجلوانب املختلفة
للعمل يف املدر�سة من �ش�ؤون العاملني ،ورعاية
الطلبة ،وامل�ستخدمني؛ وذلك من �أجل حتقيق
الغاية والهدف املن�شود ،وهو االرتقاء بالطالب يف
جميع جوانبه (حمادنة.)2013 ،
االحتياجات التدريبية :جمموعة من
املتغريات املطلوب �إحداثها يف الفرد واملتعلقة
مبعلوماته ،و�أدائه ،و�سلوكه ،واجتاهاته جلعله
الئق ًا ل�شغل وظيفته ،و�أداء اخت�صا�صات وواجبات
وظيفته احلالية بكفاءة عالية( ،بني عي�سى،
 .)2011ويق�صد بها يف الدرا�سة احلالية ب�أنها:
جمموعة من الأن�شطة املنظمة واملخطط لها ،والتي
تهدف �إىل تنمية وتطوير معارف وخربات ومهارات
مديري املدار�س ،وت�ساعدهم يف رفع م�ستوى
�أدائهم الوظيفي يف �إدارة املدر�سة.
املوجه الرتبوي :هو ال�شخ�ص الذي يتوىل
مهمة الإ�شراف والتوجيه الرتبوي ،واملعني من قبل
وزارة الرتبية والتعليم �سواء كان م�شرف ًا ملبحث
�أو ملرحلة؛ بهدف حت�سني عملية التعلم والتعليم
وتقدمي امل�ساعدة للمعلم (�أبوعا�شور وحمادنة،
 .)2012ويعرف �إجرائي ًا ب�أنه :امل�س�ؤول عن تقييم
العمل الإداري يف املدار�س احلكومية من �أداء
مديري املدار�س وامل�ساعدين ومن�سقي �ش�ؤون
املدر�سة وذلك من خالل خطته التي يعدها لزيارة
املدار�س؛ من �أجل االطالع على العمل الإداري
املدر�سي يف امليدان يف خمتلف جوانبه ،و�إعطائهم
التغذية الراجعة لتحقيق الأهداف املرجوة
للمدر�سة.
حمددات الدرا�سة:
حتددت الدرا�سة احلالية يف �أنها :اقت�صرت
على حتديد االحتياجات التدريبية ملديري ومديرات
املدار�س احلكومية يف منطقة العني التعليمية يف
�إمارة �أبو ظبي للعام الدرا�سي 2010/2011م.
اقت�صرت �أي�ض ًا على الأداة امل�ستخدمة يف هذه
الدرا�سة واملتمثلة باال�ستبانة التي ّمت تطويرها ،ويف
�ضوء ذلك تتوقف �إمكانية تعميم النتائج على مدى
دقة ومو�ضوعية املديرين يف تعبئة اال�ستبانة.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
تناول هذا اجلزء و�صف ًا ملجتمع الدار�سة،
وعينتها ،وطريقة اختيارهما ،كما يت�ضمن و�صف ًا
للأداة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة ودالالت
�صدقها وثباتها ،بالإ�ضافة للإجراءات التي ّمت
اتباعها يف تطبيق الأداة ،للح�صول على البيانات
انتها ًء باملعاجلات الإح�صائية امل�ستخدمة يف حتليل
البيانات ال�ستخال�ص النتائج.
جمتمع الدار�سة:
تكون جمتمع الدار�سة من جميع مديرين
ومديرات املدار�س احلكومية ،واملوجهني الرتبويني،
واملعلمني التابعني ملجل�س �أبو ظبي للتعليم يف منطقة
العني التعليمية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين
2011/2010م ،والبالغ عددهم على النحو الآتي:
( )114مدير ًا ومديرة ،و( )4685معلم ًا ومعلمة،
و( )106موجهني تربويني وموجهات تربويات.
عينة الدرا�سة:
تكونت عينة الدار�سة من ( )71مدير ًا ومديرة،
و( )543معلم ًا ومعلمة و( )63موجه ًا تربوي ًا
وموجهة تربويةّ ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية
الب�سيطة واجلدول ( )1يبني ذلك.
جدول ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري
(امل�سمى الوظيفي ،اجلن�س)
الوظيفة
مدير مدر�سة
موجه تربوي
معلم
املجموع الكلي

ذكر
40
46
240
326

اجلن�س

�أنثى
31
17
322
370

املجموع
71
63
543
677

�أداة الدرا�سة:
بعد ّ
االطالع على الأدب النظري والدرا�سات
ال�سابقة ّمت تطوير ا�ستبانة تتنا�سب مع طبيعة
الدرا�سة ،و�أهدافها وفق اخلطوات الآتية :االطالع
على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة التي
تناولت االحتياجات التدريبية ،مثل ال�سحمي
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( ،)2002و�أبوكته ( ،)2002والغامدي ()2004
وال�شحي (.)2004
ومتت �صياغة فقرات اال�ستبانة وجماالتها من
خالل االطالع على الأدب ال�سابق املن�شور ،واملتعلق
بطرق بناء اال�ستبيانات ب�شكل عام ،وا�ستبانات
االحتياجات التدريبية ب�شكل خا�ص ،وبهذا متت
�صياغة اال�ستبانة ب�شكلها املبدئي ،حيث تكونت
ب�صورتها الأولية من ( )58فقرة موزعة على �سبعة
جماالت ،وبعد عر�ضها على عدد من املحكمني ذوي
االخت�صا�ص ،ويف �ضوء مالحظاتهم من حذف
�أو �إ�ضافة بع�ض الفقرات مت تعديلها لي�صبح عدد
فقراتها ( )44فقرة موزعة على �ستة جماالت،
هي :تطوير العمل الفني واملهني ( )12فقرة،
توظيف التقنيات الرتبوية ( )6فقرات ،وتطوير
املناهج الدرا�سية ( )6فقرات ،وعالقة املدر�سة
بالبيئات اخلارجية ( )6فقرات ،و�ش�ؤون الطلبة
( )9فقرات ،وال�ش�ؤون املالية واللوازم ( )5فقرات.
ومت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت ( )Likertاخلما�سي
من �أجل اال�ستجابة على فقرات اال�ستبانة ،التي
متت �صياغتها �صياغة �إيجابية .وطلب من �أفراد
العينة الإجابة بتحديد درجة احلاجة وفق التدريج
اخلما�سي (عالية جد ًا ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة،
متدنية جد ًا) ح�سب القيم الرقمية (،2 ،3 ،4 ،5
 )1على الرتتيب ،وقد ّمت اعتماد مدى املتو�سطات
التايل يف تف�سري النتائج )1.49( :ف�أقل يعرب عن
احتياجات قليلة جدا )2.49 - 1.50( ،يعرب
عن احتياجات قليلة )3.49 - 2.50( ،يعرب
عن احتياجات متو�سطة )4.49 - 3.50( ،يعرب
عن احتياجات عالية )4.50( ،ف�أكرث يعرب عن
احتياجات عالية جد ًا.
�صدق الأداة:
للت�أكد من �صدق الأداة ّمت عر�ضها على عدد
من املحكمني املخت�صني يف جمال الدار�سة،
وعددهم ( )7حمكمني ،حيث ُطلب منهم �إبداء
�آرائهم يف فقرات اال�ستبانة من حيث ال�صياغة
اللغوية ،وو�ضوح املعنى ،ومدى منا�سبة الفقرة
يف قيا�س املجاالت املحددة ،ومنا�سبتها ملدير
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املدر�سة ،و�إبداء �أ ّية تعديالت يرونها منا�سبة ويف
�ضوء اقرتاحات املحكمني متت �إعادة �صياغة
بع�ض الفقرات لغوي ًا بر�أي الأغلبية منهم ،و�أعيدت
�صياغة اال�ستبانة يف ال�صورة النهائية لت�صبح
مك ّونة من ( )44فقرة موزعة على �ستة جماالت.
ثبات الأداة :للتحقق من ثبات الأداة مت ح�ساب
معامالت الثبات لهذه اال�ستبانة بتطبيقها على
( )20فرد ًا من جمتمع الدرا�سة وخارج العينة عن
طريق االختبار و�إعادة االختبار ،وبفارق �أ�سبوعني
(،)test-retestحيث كان معامل ارتباط بري�سون بني
االختبارين ()0.91؛ كما ّمت ا�ستخدام معادلة
كرونباخ �ألفا للت�أكد من االت�ساق الداخلي لفقرات
الأداة ،حيث ّمت ا�ستخراج معامل الثبات على
م�ستوى الأداة بالكامل ،وعلى م�ستوى املجاالت
ال�ستة ،واجلدول رق ــم ( )2يبني معامل الثبات
لأداة الدرا�سة وجماالتها.
اجلدول ()2
معامالت الثبات للمجاالت وللأداة ككل
املجال
تطوير العمل الفني والإداري
توظيف التقنيات الرتبوية
تطوير املناهج الدرا�سية
عالقة املدر�سة بالبيئات اخلارجية
�ش�ؤون الطلبة
ال�ش�ؤون املالية واللوازم
الأداة ككل

معامل الثبات
0.81
0.83
0.84
0.80
0.83
0.81
0.92

بالنظر �إىل نتائج اجلدول رقم ( )2يتبني
�أن معامل ثبات املجاالت يف �أداة الدرا�سة من
( ،)0.84-0.80وللأداة ككل ( .)0.92وبنا ًء
على هذه النتيجة؛ ف�إن م�ستوى الثبات ملحتوى
الأداة يعد مالئم ًا من وجهة نظر البحث العلمي.
�إجراءات الدرا�سة:
 مت �إعداد اال�ستبانة بعد االطالع على الأدبالنظري والدرا�سات ال�سابقة ،ومت الت�أكد من
�صدقها وثباتها.
 مت احل�صول على كتاب من جامعة الإمارات موجهملنطقة العني التعليمية لت�سهيل مهمة الباحث؛

من �أجل احل�صول على �أعداد املديرين التابعني
ملنطقة العني التعليمية ،وت�سهيل مهمة تطبيق
الأداة.
 حتديد العينة امل�ستهدفة ،وطباعة الن�سخةالنهائية املعدلة ،و�إر�سالها جلميع �أفراد العينة
يدوي ًا ،وذيلت الأداة بورقة تعليمات و�ضحت
�أهميتها ،والهدف منها ،وكيفية التعامل
معها؛ حيث �أعطيت عينة الدرا�سة الوقت
الكايف للإجابة عن �أداة الدرا�سة ،و ّمت متابعة
ا�ستف�ساراتهم والإجابة عنها.
 طبقت �أداة الدرا�سة على كامل العينة؛ حيثمت توزيع ( )562ا�ستبانه وا�سرتج ــع منها
( )543ا�ستبانه ،و ّمت ت�صنيف البيانات والت�أكد
من �صالحيتها لأغرا�ض التحليل ،ومن خالل
ذلك ّمت ا�ستبعاد اال�ستبانات التي مل ت�ستكمل
ال�شروط؛ �إ ّما لعدم ذكر اجلن�س� ،أو اخلربة� ،أو
و�ضع �أكرث من ا�ستجابة على الفقرة ،والتي بلغ
عددها ( )19ا�ستبانه ،وبذلك كان عدد �أفراد
عينة الدرا�سة الذين ّمت تطبيق الدرا�سة عليهم
(.)543
متغريات الدرا�سة:
املتغري امل�ستقل :امل�سمى الوظيفي :وله ثالثة
م�ستويات (مدير مدر�سة ،موجه تربوي ،معلم).
املتغري التابع :االحتياجات التدريبية ملديري
املدار�س الثانوية مبنطقة العني التعليمية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وتتمثل بتقديرات
املديرين واملعلمني واملوجهني الرتبويني يف املدار�س
احلكومية من خالل ا�ستجاباتهم على فقرات
اال�ستبانة وفق ًا ملقيا�س ليكرت اخلما�سي.
املعاجلة الإح�صائية:
ا�ستخدم الباحث املعاجلات الإح�صائية الآتية:
 للإجابة عن ال�س�ؤال الأول مت ح�ساب املتو�سطاتاحل�سابية واالنحرافات املعيارية.
 لالجابة عن ال�س�ؤال الثاين مت ا�ستخدام اختبارحتليل التباين الأحادي (،)One Way ANOVA
واختبار املقارنات البعدية� :شيفيه (.)scheffe
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نتائج الدرا�سة وتف�سريها:
�أو ًال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول" :ما
االحتياجات التدريبية الالزمة ملديري املدار�س
احلكومية التابعة ملنطقة العني التعليمية من
وجهة نظر املعلمني واملوجهني الرتبويني واملديرين
�أنف�سهم"؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات املديرين واملعلمني واملوجهني الرتبويني

على كل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة ،كالآتي:
فيما يتعلق بتقديرات املديرين :النتائج
املتعلقة بتقديرات مديري املدار�س وتف�سريهاّ :مت
�إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
التقديرية على كل جمال من جماالت الدرا�سة،
مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب املتو�سط احل�سابي،
واجلدول رقم ( )3يبني ذلك.

جدول ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية على كل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة،
مرتبة ترتيباً تنازلياً ح�سب املتو�سط احل�سابي
املجال
رقم املجال
�ش�ؤون الطلبة
5
توظيف التقنيات الرتبوية
2
ال�ش�ؤون املالية واللوازم
6
تطوير العمل الفني والإداري
1
تطوير املناهج املدر�سية
3
عالقة املدر�سة باملجتمع املحلي
4
الأداة ككل
* الدرجة الق�صوى ()5

الرتبة
1
2
3
4
5
6

يتبني من اجلدول (� )3أن املجال اخلام�س
(�ش�ؤون الطلبة) جاء يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط
ح�سابي ( ،)3.08وبانحراف معياري (،)1.27
وبدرجة تقدير (متو�سطة) ،تاله املجال الثاين
(توظيف التقنيات الرتبوية) يف املرتبة الثانية
مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.91وبانحراف معياري
( ،)0.98وبدرجة تقدير (متو�سطة)� ،أما
املجال الرابع (عالقة املدر�سة باملجتمع املحلي)
فقد جاء يف املرتبة ال�ساد�سة والأخرية مبتو�سط
ح�سابي ( ،)1.97وبانحراف معياري (،)1.32
وبدرجة تقدير (قليلة) .كما يتبني �أن املتو�سط
احل�سابي لتقديرات مديري املدار�س احلكومية
التابعة ملنطقة العني التعليمية على الأداة ككل بلغ
( ،)2.69بانحراف معياري ( ،)0.62وبدرجة
تقدير (متو�سطة).
ويظهر من اجلدول (� )3أن تقديرات املديرين
على املجاالت كانت ما بني متو�سطة وقليلة ،وعلى

املتو�سط احل�سابي*

3.08
2.91
2.89
2.84
2.46
1.97
2.69

االنحراف املعياري
1.27
0.98
1.17
1.15
1.08
1.32
0.62

درجة احلاجة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
قليلة
قليلة
متو�سطة

الأداة ككل ،وهذا بالطبع يدل على �أنهم خ�ضعوا
خالل فرتة عملهم يف مالك جمل�س �أبو ظبي
للتعليم يف الفرتة املن�صرمة للتدريب على تلك
املهارات ،و�أنهم ال يفتقرون �إليها ب�شكل كبري،
وبالتايل ف�إنهم ي�ستطيعون �أداء الأعمال املوكلة
�إليهم .وهذه النتيجة طبيعية تتفق مع واقع
املمار�سات التي فر�ضها املجل�س على املديرين
من حيث طبيعة الدورات ،والربامج التي �أعطيت
لهم من قبل خرباء يف امليدان الرتبوي �إذ كان لها
دور كبري وم�ؤثر يف املديرين من حيث امتالكهم
�أ�ساليب وو�سائل و�آليات تنفيذ؛ مكنتهم من مواكبة
التغريات .واختلفت هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة
الغامدي ( ،)2004وال�سحمي ( )2002واللتني
�أ�شارتا �إىل �أن االحتياجات التدريبية كانت بدرجة
كبرية.
�أما فيما يتعلق باملجال اخلام�س (�ش�ؤون الطلبة)
الذي جاء يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
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( ،)3.08وانحراف معياري ( ،)1.27وبدرجة
تقدير متو�سطة؛ �أي �أن احتياجات املديرين ملهارات
هذا املجال كانت �أكرث �إحلاح ًا من غريها ،وقد
يعزى ذلك �إىل حر�ص مديري املدار�س احلكومية
على م�صلحة الطلبة واهتماماتهم ،والتعرف �إىل
م�شكالتهم ،وو�ضع احللول املنا�سبة لها؛ لأن الطلبة
هم حمور العملية الرتبوية ،وهذه النتيجة متفقة

مع نتائج كل من درا�سة الغامدي ( )2004ودرا�سة
�سندر (.)1994
وفيما يتعلق بتقديرات املعلمني :فقد مت
�إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديراتهم على كل جمال من جماالت الدرا�سة،
مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب املتو�سط احل�سابي،
واجلدول رقم ( )4يبني ذلك.

جدول ()4
املتو�سطات ااحل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمني على كل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة،
مرتبة ترتيباً تنازلياً ح�سب املتو�سط احل�سابي
رقم املجال

املجال

توظيف التقنيات الرتبوية
2
تطوير العمل الفني والإداري
1
ال�ش�ؤون املالية واللوازم
6
�ش�ؤون الطلبة
5
تطوير املناهج املدر�سية
3
عالقة املدر�سة باملجتمع املحلي
4
الأداة ككل
*الدرجة الق�صوى ()5

الرتبة

املتو�سط احل�سابي*

االنحراف املعياري

1
2
3
4
5
6

4.32
3.96
3.62
3.48
3.40
2.28
3.51

1.25
1.12
1.41
1.09
1.37
1.18
0.59

يتبني من اجلدول (� )4أن املجال الثاين
(توظيف التقنيات الرتبوية) جاء يف املرتبة
الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.32وبانحراف
معياري ( ،)1.25وبدرجة تقدير (عالية
جد ًا) ،تاله املجال الثاين (تطوير العمل الفني
والإداري) يف املرتبة الثانية ،مبتو�سط ح�سابي
( ،)3.96وبانحراف معياري ( ،)1.12وبدرجة
تقدير (كبرية)� ،أما املجال الرابع (عالقة املدر�سة
باملجتمع املحلي) فقد جاء يف املرتبة ال�ساد�سة
والأخرية ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.28وبانحراف
معياري ( ،)0.59وبدرجة تقدير (متو�سطة).
كما يتبني من اجلدول �أن املتو�سط احل�سابي
لتقديرات املعلمني على الأداة ككل واملتعلقة
باالحتياجات التدريبية الالزمة ملديري املدار�س
احلكومية التابعة ملنطقة العني التعليمية بلغ
( ،)3.51بانحراف معياري ( ،)0.59وبدرجة

درجة احلاجة
عالية جد ًا
كبرية
كبرية
متو�سطة
متو�سطة
قليلة
كبرية

تقدير (كبرية).
يتبني من اجلدول رقم (� )4أن تقديرات
املعلمني على املجاالت تراوحت ما بني درجة عالية
ومتو�سطة ،وعلى الأداة ككل .وهذه النتيجة تدل
على �أن املعلمني يدركون ب�شكل جيد �أهمية توظيف
التقنيات الرتبوية يف �إجناز مهامهم املطلوبة منهم
وبال�شكل املرغوب فيه� ،إ�ضافة �إىل رغبتهم الأكيدة
يف تنمية وتطوير مهاراتهم الأدائية لتلبية تلك
املتطلبات ،وقد تعزى هذه النتيجة �أي�ض ًا �إىل �إدراك
املعلمني حلاجة املديرين لتطوير �أنف�سهم ملمار�سة
�أعمالهم الإدارية والفنية ال �سيما �أن هذه التقنيات
متجددة ومتغرية بتغري وتطور تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،خا�صة يف ظل التطور الذي ح�صل
يف جمل�س «�أبو ظبي» للتعليم ،من خالل تزويد
املدار�س ب�شبكات املعلومات عن املعلمني والطلبة،
وكيفية التعامل مع التطور.
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جدول ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املوجهني الرتبويني على
كل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة ،مرتبة ترتيباً تنازلياً ح�سب املتو�سط احل�سابي
رقم املجال

املجال

الرتبة

املتو�سط احل�سابي*

االنحراف املعياري

درجة احلاجة

1

تطوير العمل الفني والإداري

1

4.08

1.34

كبرية

2

توظيف التقنيات الرتبوية

2

3.67

1.19

كبرية

4

عالقة املدر�سة باملجتمع املحلي

3

3.24

1.34

متو�سطة

5

�ش�ؤون الطلبة

4

3.17

1.26

متو�سطة

3

تطوير املناهج املدر�سية

5

2.96

1.08

متو�سطة

6

ال�ش�ؤون املالية واللوازم

6

2.84

1.21

متو�سطة

3.33

0.72

متو�سطة

الأداة ككل
*الدرجة الق�صوى ()5

وفيما يتعلق بتقديرات املوجهني الرتبويني:
فقد ّمت �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لتقديراتهم على كل جمال من جماالت
الدرا�سة ،مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب املتو�سط
احل�سابي ،واجلدول رقم ( )5يبني ذلك.
يتبني من اجلدول (� )5أن املجال الأول (تطوير
العمل الفني والإداري) جاء يف املرتبة الأوىل،
مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.08وبانحراف معياري
( ،)1.34وبدرجة تقدير (كبرية) ،تاله املجال
الثاين (توظيف التقنيات الرتبوية) يف املرتبة
الثانية مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.67وبانحراف
معياري ( ،)1.19وبدرجة تقدير (كبرية)� ،أما
املجال ال�ساد�س (ال�ش�ؤون املالية واللوازم) فقد
جاء يف املرتبة ال�ساد�سة والأخرية ،مبتو�سط
ح�سابي ( ،)2.84وبانحراف معياري (،)1.21
وبدرجة تقدير (متو�سطة).
كما يتبني من اجلدول �أن املتو�سط احل�سابي
لتقديرات املوجهني الرتبويني على الأداة ككل
واملتعلقة باالحتياجات التدريبية الالزمة ملديري
املدار�س الثانوية احلكومية التابعة ملنطقة

العني التعليمية بلغ ( ،)3.33بانحراف معياري
( ،)0.72وبدرجة تقدير (متو�سطة).
ويتبني من اجلدول (� )5أن تقديرات املوجهني
الرتبويني على جمايل تطوير العمل الفني والإداري،
وتوظيف التقنيات الرتبوية كانت بدرجة عالية،
وعلى الأداة ككل كانت بدرجة متو�سطة .وقد يعزى
ذلك �إىل مدى وعي املوجهني الرتبويني ب�أهمية
دور مديري املدار�س يف ممار�سة �أعمالهم الفنية
والإدارية (الأدائية) بال�شكل املرغوب فيه� ،إ�ضافة
�إىل رغبتهم الأكيدة يف تطوير وتنمية مهاراتهم
الأدائية لتلبية تلك املتطلبات.
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :هل
تختلف االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س
احلكومية التابعة ملنطقة العني التعليمية باختالف
امل�س ّمى الوظيفي»؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابة �أفراد العينة ،على كل جمال من
جماالت الأداة ،وعلى الأداة ككل ،وح�سب متغري
امل�س ّمى الوظيفي (موجه تربوي ،مدير ،معلم)،
واجلدول ( )6يبني ذلك.
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جدول ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد العينة ،على كل جمال من
جماالت الأداة وعلى الأداة ككل وح�سب متغري امل�سمى الوظيفي
(موجه تربوي ،مدير ،معلم)
املجال
تطوير العمل الفني والإداري

توظيف التقنيات الرتبوية

تطوير املناهج املدر�سية

عالقة املدر�سة باملجتمع املحلي

�ش�ؤون الطلبة

ال�ش�ؤون املالية واللوازم

الأداة ككل

امل�سمى الوظيفي

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

موجه تربوي

63

4.08

1.34

مدير

71

2.84

1.15

معلم

543

3.96

1.12

موجه تربوي

63

3.67

1.19

مدير

71

2.91

0.98

معلم

543

4.32

1.25

موجه تربوي

63

2.96

1.08

مدير

71

2.46

1.08

معلم

543

3.40

1.37

موجه تربوي

63

3.24

1.34

مدير

71

1.97

1.32

معلم

543

2.28

1.18

موجه تربوي

63

3.17

1.26

مدير

71

3.08

1.27

معلم

543

3.48

1.09

موجه تربوي

63

2.84

1.21

مدير

71

2.89

1.17

معلم

543

3.62

1.41

موجه تربوي

63

3.33

0.72

مدير

71

2.69

0.62

معلم

543

3.51

0.59

يتبني من اجلدول وجود فروق ظاهرية بني
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة على كل جمال
من جماالت الأداة ،وعلى الأداة ككل ،وح�سب
متغري امل�سمى الوظيفي (موجه تربوي ،مدير،

معلم) ،وملعرفة الداللة الإح�صائية لتلك الفروق؛
مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي (One Way
 ،)Anovaواجلدول ( )7يبني ذلك.
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جدول ()7
نتائج حتليل التباين الأحادي ملتو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة،
على كل جمال من جماالت الأداة وعلى الأداة ككل وح�سب
متغري امل�سمى الوظيفي(موجه تربوي ،مدير ،معلم)
املجال

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجة احلرية متو�سط املربعات

بني املجموعات

10.571

2

5.286

تطوير العمل الفني والإداري داخل املجموعات

869.022

693

1.254

املجموع

879.593

695

بني املجموعات

13.774

2

6.887

داخل املجموعات

869.022

693

1.254

املجموع

882.796

695

بني املجموعات

9.917

2

4.958

داخل املجموعات

869.022

693

1.254

املجموع

878.939

695

بني املجموعات

10.180

2

5.090

عالقة املدر�سة باملجتمع املحلي داخل املجموعات

869.022

693

1.254

املجموع

879.202

695

بني املجموعات

15.419

2

7.710

داخل املجموعات

869.022

693

1.254

املجموع

884.441

695

بني املجموعات

13.761

2

6.881

داخل املجموعات

869.022

693

1.254

املجموع

882.783

695

بني املجموعات

10.870

2

5.435

داخل املجموعات

869.022

693

1.254

املجموع

879.892

695

توظيف التقنيات الرتبوية

تطوير املناهج املدر�سية

�ش�ؤون الطلبة

ال�ش�ؤون املالية واللوازم

الأداة ككل

قيمة ف الداللة الإح�صائية
4.215

5.492

3.954

4.059

6.148

5.487

4.334

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ()0.05 = α

يتبني من اجلدول ( )7وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )α =0.05بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد
العينة على كل جمال من جماالت الأداة ،وعلى

الأداة ككل تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي (موجه
تربوي ،مدير ،معلم) .وملعرفة ل�صالح من تلك
الفروق؛ مت ا�ستخدام اختبار �شافيه ()Scheffe
للمقارنات البعدية ،واجلدول ( )8يبني ذلك.
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جدول ()8
نتائج اختبار �شافيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية ملتو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة،
على كل جمال من جماالت الأداة وعلى الأداة ككل وح�سب
متغري امل�سمى الوظيفي (موجه تربوي ،مدير ،معلم)
املجال
تطوير العمل الفني
والإداري
توظيف التقنيات الرتبوية

تطوير املناهج املدر�سية

عالقة املدر�سة باملجتمع
املحلي

�ش�ؤون الطلبة

ال�ش�ؤون املالية واللوازم

الأداة ككل

امل�سمى الوظيفي
موجه تربوي
مدير
معلم
امل�سمى الوظيفي
موجه تربوي
مدير
معلم
امل�سمى الوظيفي
موجه تربوي
مدير
معلم
امل�سمى الوظيفي
موجه تربوي
مدير
معلم
امل�سمى الوظيفي
موجه تربوي
مدير
معلم
امل�سمى الوظيفي
موجه تربوي
مدير
معلم
امل�سمى الوظيفي
موجه تربوي
مدير
معلم

املتو�سط احل�سابي
4.08
2.84
3.96
املتو�سط احل�سابي
3.67
2.91
4.32
املتو�سط احل�سابي
2.96
2.46
3.40
املتو�سط احل�سابي
3.24
1.97
2.28
املتو�سط احل�سابي
3.17
3.08
3.48
املتو�سط احل�سابي
2.84
2.89
3.62
املتو�سط احل�سابي
3.33
2.69
3.51

يتبني من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية على جماالت (تطوير العمل الفني
والإداري ،وتوظيف التقنيات الرتبوية ،وتطوير
املناهج املدر�سية ،وعالقة املدر�سة باملجتمع
املحلي) والأداة ككل بني متو�سطي ا�ستجابات
املوجهني الرتبويني واملديرين ،ول�صالح املوجهني
الرتبويني ،وعلى جميع املجاالت ،وعلى الأداة

موجه تربوي
4.08

مدير
2.84
*1.24

معلم
3.96
0.12
*1.12

3.67

2.91
*0.76

4.32
*0.65
*1.41

2.96

2.46

3.24

*0.50

1.97

3.4

*0.44
*0.94

2.28

*1.27

*0.96
*0.31

3.17

3.08
0.09

3.48
*0.31
*0.40

2.84

2.89
0.05

3.62
*0.78
*0.73

3.33

2.69
*0.64

3.51
*0.18
*0.82

ككل بني متو�سطي ا�ستجابات املديرين واملعلمني
ول�صالح املعلمني .وعلى جمال (توظيف التقنيات
الرتبوية ،وتطوير املناهج املدر�سية ،و�ش�ؤون
الطلبة ،وال�ش�ؤون املالية واللوازم) والأداة ككل
بني متو�سطي ا�ستجابات املوجهني الرتبويني
واملعلمني ول�صالح املعلمني .وعلى جمال (عالقة
املدر�سة باملجتمع املحلي) بني متو�سطي ا�ستجابات
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املوجهني الرتبويني واملعلمني ،ول�صالح املوجهني
الرتبويني.
ويعزو الباحث وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
على جماالت (تطوير العمل الفني والإداري،
وتوظيف التقنيات الرتبوية ،وتطوير املناهج
املدر�سية ،وعالقة املدر�سة باملجتمع املحلي)
ل�صالح املوجهني الرتبويني �إىل �إدراك املوجهني
الرتبويني �أن التدريب مطلب عام يعنى بالتجديد
والتطوير امل�ستمر ،وله �أهمية عالية يف تطوير
العملية الرتبوية من جميع النواحي الإدارية
والتقنية واملجتمع املحيط باملدر�سة ،و�أ�ساليب
تطوير املناهج وحتليلها؛ من �أجل ربطها بحاجات
الطلبة واملدر�سني وامل�شرفني الرتبويني .كما يعزى
ذلك �إىل �أن جناح املدير يف �إدارته للمدر�سة
مرتبط كل االرتباط يف تطوير العمل الإداري
والفني ،وتوظيف التقنيات ليحقق �أهداف الإدارة
املدر�سية.
�أما فيما يتعلق بوجود فروق ذات داللة �إح�صائية
على جماالت (توظيف التقنيات الرتبوية ،وتطور
املناهج املدر�سية ،و�ش�ؤون الطلبة ،وال�ش�ؤون املالية
واللوازم ،وعالقة املدر�سة باملجتمع املحلي)
ول�صالح املعلمني ،فقد يعزو الباحث ذلك �إىل
�أن �أقرب الأ�شخا�ص للإدارة املدر�سية وهمومها
وم�شكالتها هم املعلمون ،فهم �أكرث وعي ًا و�إدراك ًا
من غريهم فيما ينبغي �أن يكون عليه احلال؛ فهم
الذين يالحظون حاجة مديريهم �إىل توظيف
التقنيات الرتبوية احلديثة واملتطورة ،واملعنيني
ب�ش�ؤون الطلبة وم�شكالتهم ،وما املطلوب من
الإدارات يف كيفية التعامل مع ه�ؤالء الطلبة ،فمن
وجهة نظرهم �أن الإدارة بحاجة �إىل قدرات معينة
مت ّكنها من مواجهة كثري من الأزمات وامل�شكالت
املدر�سية بب�صرية نافذة ،و�إدراك وا ِع ،وقدرة
على ابتكار احللول املنا�سبة وتنفيذها يف الوقت
املنا�سب.
من خالل عر�ض النتائج ومناق�شتها مت
التو�صل جلملة من اال�ستنتاجات كان �أبرزها
الآتي:
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 .1تبلورت االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س
احلكومية التابعة ملنطقة العني التعليمية،
ومت ترتيبها وفق ًا للمجاالت على النحو الآتي:
(�ش�ؤون الطلبة ،وتطوير العمل الفني والإداري،
توظيف التقنيات الرتبوية ،تطوير املناهج
املدر�سية ،وعالقة املدر�سة باملجتمع املحلي،
وال�ش�ؤون املالية واللوازم).
 .2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
الوظيفة ول�صالح املوجهني الرتبويني على
�أربعة جماالت ول�صالح املعلمني �أي�ض ًا على
�أربعة جماالت.
التو�صيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا يلي:
 .1ت�صميم برامج تدريبية ملديري املدار�س
احلكومية التابعة ملنطقة العني التعليمية يف
�ضوء االحتياجات الواردة يف الدرا�سة وفق ًا
للمجاالت ال�ستة ،وح�سب الأولوية والأهمية
التي ر�أى املوجهون واملعلمون �أن املديرين
بحاجة للتدرب عليها.
 .2الأخذ مببد�أ التدريب امل�ستمر ملديري املدار�س
احلكومية التابعة ملنطقة العني التعليمية على
املجاالت التالية� :ش�ؤون الطلبة ،تطوير العمل
الفني والإداري ،وتوظيف التقنيات الرتبوية
بغ�ض النظر عن خربات املديرين وم�ؤهالتهم.
�	.3إجراء املزيد من الدرا�سات حول االحتياجات
التدريبية ملديري املدار�س احلكومية يف مناطق
�أخرى من الدولة.
 .4ت�سهيل جمال البعثات الدرا�سية وبرامج
الدرا�سات العليا ملديري املدار�س مع تقدمي
الت�سهيالت الإدارية واملالية لهم لرفع م�ستواهم
املهني.
�	.5إ�شراك مديري املدار�س يف اللقاءات الرتبوية
وامل�ؤمترات والندوات� ،سواء �أكان على امل�ستوى
املحلي �أم اخلارجي مع دول اخلليج �أو الدول
العربية على �سبيل املثال؛ من �أجل زيادة
املعرفة وتبادل اخلربات.
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قائمة املراجع:

املراجع العربية:
�أبو عا�شور ،خليفة وحمادنة ،حممد .)2012 ( .تقدير االحتياجات للم�شرفني الرتبويني يف املدار�س احلكومية
يف اململكة الأردنية الها�شمية من وجهة نظرهم .جملة كلية الرتبية بالإ�سماعيلية .العدد ()23
.50-25
�أحمد� ،أحمد .)2001(.الإدارة التعليمية .القاهرة :دار الفكر العربي.
البدري ،طارق .)2005( .االجتاهات احلديثة للإدارة املدر�سية يف تنمية القيادة التدري�سية .عمان :دار
الثقافة للن�شر والتوزيع.
بني عي�سى ،منى .)2011( .االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات التمري�ض من وجهة نظر معلمي
وم�شريف التمري�ض يف الأردن .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك� ،إربد ،الأردن.
احل�سن ،ح�سن .)2006( .نحو ر�ؤية م�ستقبلية مل�سار التعليم العام يف العامل الإ�سالمي وجمتمعات الأقليات
امل�سلمة .ورقة عمل مقدمة �إىل ندوة مناهج التعليم العام وزارة الإر�شاد والأوقاف وبع�ض اجلامعات
ال�سودانية ،ال�سودان.
حمادنة� ،أديب .)2013( .درجة التزام معلمي اللغة العربية ومعلماتها ب�أخالقيات مهنة التعليم من وجهة
نظر مديري املدار�س ومديراتها يف مديريات الرتبية والتعليم ملحافظة املفرق .املجلة الأردنية يف
العلوم الرتبوية .املجلد ( )9العدد (.50-29 .)1
اخلمي�سي ،ال�سيد .)2001(.قراءات يف الإدارة املدر�سية �أ�س�سها النظرية وتطبيقاتها امليدانية والعملية.
اال�سكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�شر.
الدبيان ،عبد العزيز .)2008 (.االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س الثانوية يف الريا�ض باململكة العربية
ال�سعودية ،جملة ر�سالة اخلليج العربي .69-1 ،)111(،
ال�سحمي� ،صالح .)2002( .االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س املتو�سطة والثانوية احلكومية مبنطقة
املدينة املنورة يف اململكة العربية ال�سعودية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك� ،إربد،
الأردن.
ال�شحي ،خالد .)2004( .االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س لعملية التخطيط املدر�سي يف �سلطنة
عُمان من وجهة نظرهم ونظر املوجهني .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك� ،إربد،
الأردن.
الع�صفور ،حممد .)2006( .تقدير االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س احلكومية يف الكويت من وجهة
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