
 

 
013 

 

 

في  البتدائيةالمدارس ا إلداراتالتدريبية االحتياجات 
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 والتطوير التربوي    المعلمين والتدريب دعدادال العامة مديريةال  
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 الخالصة

يحتاج اليه المدراء من مهارات وقددرات يحتداج اليهدا مددير  تلخصت مشكلة البحث في الحاجة الماسة لمعرفة  ما

لدى ا البحدثهدف المدرسة االبتدائية في عملة اليومي االمر الذي يشكل امرا مهما ذا اثر مباشر على ادائهم ،فيما 

لمدهه  اعتمدد ا إذ، فدي محافةدة بادداد المدارس االبتدائية إلدارات التدريبية  المطلوبة  االحتياجات التعرف على 

فدي جدايبي الكدر   مددير  وا   ( مدير7542مجتمع البحث الذي تكون من ) بتحديد ةالباحث تالوصفي التحليلي. قام

إذ بلغ عددد ففدراد ، مجتمعال( من %11بهسبة ) اختيرت عيهة البحث، و(7312-7312والرصافة للعام الدراسي )

من الصدد  والثبدات لهمدا .  التأكدفردا. وتم بهاء ادا  خاصة بالبحث موزعة على عد  مجاالت وتم ( 092العيهة )

وتوصدل  مدن مصدطلحات البحدث ودراسات سابقة فضال عدن تحديدد عددداوتم استعراض الجايب الهةري للبحث 

 تكهولوجيدداالمدرسددي والعمددل تخطددي   فن فشددد حاجددة فاهرهددا المددديرون كددان: فهمهددا يتددائ  عددد  إلددى البحددث

خدر آفدي  جاءت لإلداراتكحاجة تدريبية  المعلومات واالتصاالت وجاءت بدرجة مرتفعة، وان المتابعة والتقويم 

 .ذات العالقة بالبحث من التوصيات والمقترحاتبوضع عدد وقامت الباحثة احتياجاتهم. 
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                                     ABSTRACT      

The research problem summarized the urgent need to know the skills and abilities 

needed by the managers of the primary school in the daily currency, which is an 

important matter that has a direct impact on their performance. The research aims is 

to identify the training needs required for primary school managers in Baghdad city, 

Analytical Descriptive. The researcher identified the research community which 

consists of (2457) managers and managers on both sides of Karkh and Rusafa for the 

academic year (2017-2018). The sample was selected by (%11) of the society. A 

research tool has been built in several fields and it has been confirmed that they are 

true and steadfast. The theoretical aspect of the research and previous studies was 

reviewed as well as the identification of a number of research terms. The research 

reached several results, the most important of which were: The most needed showed 

by the managers was the technology and administrative communication was high. 

The researcher developed a number of recommendations and proposals related to 

research. 
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 مشكلة البحث:
التعامدل مدع بحدت يالدب عليهدا  ايسداييت ايسدايية واجتماعيدة ذات بدابع هي مؤسسا ان المدارس بصور  عامة  

 وتهمية افراده.  هوتطور هالتي لها االثر الكبير في بهاء قضاياهو المجتمع

كيفيددة  تحقيددد اهددداف المدرسددة   فددي والمهددم  االساسدديالدددور  المتمثلددة بالمدددير المدرسددة االبتدائيددة  وان الدار 

المتمثلدة فدي االحتياجدات  الهاجحدة لدإلدار هدارات لموا للقددرات اامتالكهدبده وذلدم مدن خدال   المحدي  والمجتمع 

حدل االفدراد وكيفيدة  التصدرف فضدال  عدن اسدلو  مدع العمدل االداري وكيفيدة التعامدل لهدم ب  المطلوبدة التدريبية 

  .المدرسةللمدير الهاجح في  ثوابت  االمور المشكالت، وهي من

فأن للمددراء فدي المددارس االبتدائيدة دور كبيدر فدي مدارسدهم، اذ ان المددير مدن العهاصدر المهمدة فدي العمليدة  لذا

التربوية بالمدرسة االبتدائية، إذ يعتمدد بشدكل كبيدر علدى كفاءتده وفاعليتده فدي تحقيدد مخرجدات الهةدام التربدوي. 

 (10، ص1927)فرحان، 

 

 االداء  لعوامدل والمشدكالت التدي تدؤثر علدىمعرفدة ال في هذا المجدا   والدراسات البحوثولقد اجريت العديد من 

لهدا   التي ها الى معرفة  العوامل ا، بل تعدعامة والمدارس االبتدائية خاصة  التربوية  المؤسسات على  لإلدارات

 يحو االفضل.والقدرات واالمكايات لهم  الذي يساعد على زياد  االثر  

، يجددد ان ههدداع العديددد مددن فددي محافةددة باددداد بصددور  عامددة االبتدائيددة ادارات المدددارسواقددع  ولددو تطرقهددا الددى

لهدا فدي  واالساسية المرجو  لم تحقد االهداف  وايها ،جوايب الضعف في ادائها شخصت عددا من  التي حوثبال

بتدائية بمدا فدي ذلدم االالمدارس لمدراء  في االداء االداري وتدييا  واضحا  ، اذ ان ههاع ضعفا  معرفة اسبا  ذلم

التربيددة والتعلدديم فددي ان المدددراء لهددذه فددي  باألوسددابيتددردد  وهددو مدداطددي  وتهةدديم واتخدداذ قددرار و يرهددا، مددن تخ

يقصددا  ههالدمومدا يبددرر لهدا ان  ،الدذي يددؤهلهم لتدولي مثدل هددذه المهاصدب المطلدو  بالمسددتو   االمؤسسدات ليسدو

مدن خدال  معرفدة االحتياجدات  لدد  المددراء بحاجة الى تعزيزهلد  ادارات المدارس االبتدائية وهو ما   وعوزا 

 .بالمدرسة اعمالهم االدارية والمدرسية اليومية هم وفي تمشية ة لطلوبالم التدريبية

القددائمون علددى   ي ان بوجددود مشددكلة تتمثددل فدد تقددد شددعر تتمحددور فددي ان الباحثددة لددذا فددان مشددكلة البحددث الحددالي 

 التدريبيدة الدى عددد مدن االحتياجدات وناحدوج مدا يكويدهدم   المدراء في المدارس االبتدائيةرات المدارس وهم ااد

لمعرفدة  يجسد لها مشدكلة البحدث الحدالوهو ما  ،ائهم االداري في مدارسهم االبتدائيةالمطلوبة لتطوير وتحسين اد

ء ايفسهم باعتبارهم االقر  الى الواقدع العملدي وهدم االعلدم بحقيقدة هذه االحتياجات ومن خال  وجهة يةر المدرا

 . هذافي بحثها  تحقيقه و هالي ايصبو احتياجات االدار  وهو ما

 

 :أهمية البحث
 :حث الهقاب التاليةبص فهمية التتلخ

المؤسسات  سهم هذا البحث في شد ايتباه القائمون على الوزار  او االدارات العليا في  هذه ييمكن ان  -1

 العمل وتجاوز الضعف  مستقبال. التربوية وبما يعزز

ان هذا البحث يمثل برحا واقعيا  لقضايا واقعها التربوي الحالي باعتبارها  تحديات صعبة  تواجه   -7

 المؤسسة التربوية.

االهداف ان هذا البحث يأتي استكماال  لبحوث سابقة ويبراسا لدراسات الحقة لعلها تساعد على تحقيد  -0

 المطلوبة للعملية التربوية.

رات المدارس وهم ادا يمي، وهم ميدان التربوي والتعلالفي  يه يتهاو  فئةاهمية البحث والحاجة اليه كو -5

في ادار  هذه المدارس لتحقيد  اوكلت اليهم مسؤوليات ومهام كبير  الذين مدارس االبتدائية في المدراء ال

 االهداف المطلوبة.

على مجمل العملية التربوية فأن الحاجة ماسة ومهمة  لذي يقدمه مدير المدرسة االبتدائيةر ااهمية الدو -4

 .على احتياجاتهلتسلي  الضوء 

 .ةحسب علم الباحثبقلة الدراسات والبحوث التي اجريت حو  هذا الموضوع  -1

 والمتمثل بمدير المدرسة االبتدائية واعداد القائد االداري التربوي تأهيلان هذا البحث يمكن ان يسهم في  -2

 .المطلوبة لهم هذا البحث بمعرفة اهم االحتياجات  يتائ   من خال  
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 اهداف البحث: 
 :اآلتييهدف البحث التعرف على      

مدن وجهدة يةدر المددراء  في محافةة بادداد المدارس االبتدائية في لإلدارات ما االحتياجات التدريبية الالزمة -1

 .ايفسهم 

 فددي مسددتو  االحتياجددات التدريبيددة للمدددارسبددين المدددراء   االحصددائيةداللددة ال  ذات التعددرف علددى الفددرو  -7

   : ينلمتايراوفد على  لإلدارات المطلوبة

 الجهس )ذكور _اياث( -ف 

 سهوات( 13اكثر من -سهوات  13)اقل من الخبر  بالعمل  -    

                               

للمددارس االبتدائيدة  (المديرين والمديرات )المدرسية المتمثلة با  االدارات يتحدد البحث بجميع  حدود البحث:

 ( .7312- 7312في جايبي الكر  والرصافة بمحافةة باداد للعام الدراسي )

 

 تحديد المصطلحات: 
 :االحتياجات التدريبية -1

المدارس لتجعلهم اكثر  يمجموعة من المتطلبات االدارية التي يحتاج اليها مدير   : بانه (7112رفها )الناصر واحمد،دع -

 (0، 7312الهاصر واحمد ، كفاء  وفاعلية في اداء مهامهم المطلوبة لتحقيد االهداف . )

بمدا مددير المدرسدة ب ادار  المدرسة المتمثلدة هاالي حتاجالتي ت التدريبية  المتطلبات مجموعة من  : فهو ةاما التعريف االجرائي للباحث

افدراد  بإجابداتمحددد   المدرسدة إلدار الدوايفي  و االداري االداء تساعد علدى رفدعو يرها  ادارية وفهية وايساييةمهارات  فيها من

 االدا  المعد  لهذا الارض.  عيهة البحث على فقرات

 :مدرسة االبتدائيةالمدير  -7

او اعلدى ومعدد اعددادا تربويدا وعلميدا  البكدالوريوسسية وحاصدل علدى شدهاد  يئات التدرياحد اعضاء اله هو     

ومههيا وان تتوافر فيه شروب االلتزام بالددوام الرسدمي وان سدبد وان عمدل معاويدا ولمدد  سدبع سدهوات او ثدالث 

 (7311وزار  التربية ،)   .ؤهله في ممارسة االدار  المدرسيةسهوات في المهابد الهائية وان يجتاز دور  ت

 

 : المدرسة االبتدائية -3

فددي التعلدديم وتسددبد المرحلددة  والطلبددة  للحصددو  علددى الشددهاد  االبتدائيددة  التالميددذ بهددا هددي المرحلددة التددي يلتحددد 

 (1921،  . ) يةام المدارس االبتدائية  سهة  ( 10- 1من عمر ) وتتراوح  ومدتها ست سهوات المتوسطة

 

 ودراسات سابقة: الخلفية النظرية
 المدرسة والتدريب و بمديربموضوع البحث وما يرتبط  بعرض المواضيع النظرية ذات العالقة  ةقوم الباحثست

 وكاالتي:.وغيرها  االحتياجات التدريبية
 : االدارة المدرسية

المختلفدة  تطدورات الحاصدلة فدي الميدادينللفدي المجتمدع اليدوم وذلدم  مهمدا   صبحت االدار  المدرسدية موضدوعا  ف

الهةددام التربددوي وفددي مجددا  التعلدديم خاصددة. لددذلم اصددبح العمددل فددي  كبيددرا   االمددر الددذي احدددث تاييددرا   االخددر ،

ليات جسدام واالمدر الدذي اضدفى عليهدا مهدام ومسدؤ االداري والتربوي في االدار  المدرسية عملية شاقة ومعقد ،

المتعلقددة  والدراسدداتوبدددف االهتمددام بددالبحوث بهددا.  يتيجددة تعدداام وتشددابم االيةمددة المجتمعيددة االخددر  المرتبطددة

ور  فدي هذه االدار  مدن اهميدة وضدر تمثلهبتطوير االدار  المدرسية في الدو  المتقدمة مهذ عقود من الزمان لما 

بحد ذاته بل زادت من ذلدم الدى فدروع  وتخصصا   ان االدار  المدرسية اصبحت علما  بهاء المجتمعات وتطورها. 

 كثر دقة في مجا  العمل المدرسي.وتفصيالت ا

لها ان تفيد مدن بقيدة العلدوم االخدر  كعلدم االدار  وعلدم الدهفس و يرهدا يمكن ، ان االدار  المدرسية بصفتها علما  

حاجدددددة ماسدددددة هدددددا يكدددددون ب جديددددددا   ويمدددددوا   وذلدددددم الحتكاكهدددددا بمثدددددل هدددددذه العلدددددوم والدددددذي اكسدددددبها تطدددددورا  

 (79،1999اليه.)العماير ،
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لة عدن رسدم الخطد  لتهفيدذ البريدام  الدراسدي وتهيئدة الجدو العدام للمدرسدة والمدرسية الجهدة المسدؤ وتعد االدار 

م فددي مهاقشددتها وتهيئددة الوسددائل اسددهعددن محاولددة تطددوير المهدداه  واال وتحقيددد االهددداف العامددة والخاصددة فضددال  

تمثددل ركددائز الهةددام االداري ليات التددي و،ياهيددم عددن العديددد مددن المهددام والمسددؤ ات الدراسددةبددلطالتعليميددة ومت

 والتربوي في المدرسة.

تقددم يتضدح ان االدار  المدرسدية لدم تعدد تلدم االدار  التقليديدة التدي تحداو  تسديير االمدور اليوميدة  وبعد كل ما   

 فحسب بل تجاوزت ذلم الى العديد من االمور التي فرضتها التطورات الحاصلة في المجتمع ككل.

 مدير المدرسة:
ة المكددان الددذي هزلددبم والتعليمددي وهددين االدار  المدرسددية واحددد  مددن االدارات المهمددة فددي الهةددام التربددوي بمددا ا

تدتالحم وتتدراب  العالقدات االيسدايية  عملدي وفيدهالخط  الدى واقدع فيه السياسات واالجراءات وتترجم  فيهتتبلور 

يستوعب كدل هدذه  ا  ياجح ا  اداري ا  دبذلم تتطلب جه المحي  فهيلمجتمع الطلبة والمدرسين وا ما بين وعلميا   تربويا  

 ويراعي الجوايب المختلفة للعاملين.  المتايرات

الخطد  السدليمة والفاعلدة التدي تسدهم فدي تحقيدد  بدإقرار معهيدا  المددير تعهي ان يكدون في ذلم ان شخصية المدير 

 (0،1994االهداف العامة.)شوقي ،

الجهدود وتهةديم االعمدا  وتهسديقها واالشدراف  توجيدهالمدرسية هو  دار لإلومن المعروف ان من اهم االدوار    

الددذي يجعددل مددن مهمددة مدددير المدرسددة ذات اهميددة كبددر  مددن حيددث ادار  االمددور  ومتابعتدده األمددرعلددى االداء 

 .وبشريا   والتخطي  بدقة في ضوء االمكايات المتوافر  ماديا  

ن أتبين للهيئات والمؤسسدات بد للبلدان فقدتخلف  وهي ادا  تقدم او ،ان االدار  بصفة عامة تعد ضرور  اجتماعية

لة اداريدة ولديس تخلدف أوايما هي مسد التقدم العلمي والتقهي في الدو  المتقدمة ليست فجو  تقهية بالدرجة االولى،

 (22،1995في الكفاءات بقدر ما هو تخلف في التهةيم االداري.)عبود واخرون ، البلدان الهامية تخلفا  

علدى  وقدادرا   يكدون مدؤهال   انفالبدد  االبتدائيدة  وتتمثل االدار  المدرسية بشخص المددير وهدو مددير المدرسدة    

االبداع والتفكير الهاقد والقدر  على التخطي  السليم وكيفية تهةيم االمور واالبالع علدى المسدتجدات الحديثدة فدي 

مؤهال وقادرا على تحمل االمور في مدرسته باعتبار ايه القائد التربدوي الدذي يعدد فدي  يجعله ما عمله وهومجا  

 المقام االو  بالمدرسة .

فدي ويسدتجد يحددث    االو  مسؤولية مباشر  عن كل ماوهو المسؤ تربويا   ومدير المدرسة اليوم بوصفه قائدا      

هيئة التددريس وبدين كدل مدن يعمدل بمدرسدته لتحقيدد عن خلد التعاون بين  فيها وكذلمالمدرسة وعن سير العمل 

 (19،1999اهدافها.)احمد،

التربددوي واالداري والتعليمددي بالمدرسددة لتهفيددذ السياسددة  قيدداد  العمددل الجمدداعي ىوهددو الشددخص الددذي يتددول     

 (15،7337المعتمد  وتحقيد اهدافها المقرر  )حميدي،

قيداد   ىالمدرسية هدي التدي تتدول فاإلدار  ،تقدم للمجتمعات االيساييةمن اكبر الخدمات التي  يعد وبما ان التعليم   

 (41،1995عهها.)سليمان، ال  هىا ضرور  وصفههذه الخدمة واهميتها في كل مجتمع ب

المرتكددز االساسددي والمحددور المهددم فددي تطددوير العمليددة بمهزلددة وبددذلم يتضددح ان مدددير المدرسددة الهدداجح هددو    

الواائف والعمليدات االداريدة اليوميدة للمدرسدة التدي يقدوم  هوهو حجر الزاوية الذي تقوم علي ،االدارية والتربوية

 .بإدارتها

 

  ليات مدير المدرسة: ومهام ومسؤ

مثدار جدد  ويقدا  مددير المدرسدة  مسدؤوليات موضدوع واصدبح  ،لمدير المدرسةوالمهام  ليات والمسؤتعددت   

االداري  هالجوايب المرتبطة بعملد توتعدد المديرلتشعب مهام ليات وبين المتخصصين في تحديد يوع هذه المسؤ

ة مدن حيدث يلمدرسداالساسدي ومحدور االيشدطة والفعاليدات ا لده، فهدو المرتكدزوالتربوي واالجتماعي وااليسدايي 

 .ترابطها مع االيةمة المجتمعية االخر  
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وهدو  ،المدرسدة هالدذي تقدوم عليد يةدام تربدوي وهدو ألي ة الجهداز العصدبيهزلدان مدير المدرسة اليدوم هدو بم اذ

 (11،7331المادية والبشرية.)البدري، سواء مهها المحور المحرع والموجه لطاقاتها وامكاياتها

علدى إذ تقدع  همة في مهةومة العملية االدارية والتعليمية بالمدرسدة،ممدير المدرسة المكاية اليحتل  يأخذ هوعلي   

  والمسدؤ التعليميدة وهدوالمسدؤو  عدن التطدوير والتحدديث للعمليدة  ومتهوعدة فهدوعديد   ليات ومهاموعاتقه مسؤ

عدن  مدرسدته فضدالن وشدؤ عن شؤون العاملين معه من حيث التحفيز واالبداع وتشجيع االخدرين بالعمدل وادار 

 و يرها لتحقيد االهداف المطلوبة. واتخاذ قرار هاالدارية االساسية من تخطي  وتهةيم وتوجي هقيامه بواائف

حسددب مجاالتهددا كمددا اوردتهددا )الحريددري ية لمدددير المدرسددة بوليات الضددرورويمكددن تصددهيف المهددام والمسددؤ   

 تي:اآلك( 20: 7332واخرون،

 تية:اآل باألموروتتمثل  وليات المتعلقة بالجايب االداري:ؤ: المهام والمسوال  ف

 للمدرسة.اعداد الخط  السهوية والفصلية  -1

 تهةيم التشكيالت المدرسية. -7

 تهةيم السجالت والملفات المتعلقة بالمدرسة. -0

 حفظ الهةام وااليضباب المدرسي. -5

 تشكيل اللجان وتحديد مهماتها. -4

 تهةيم البرام  االعالمية في المدرسة. -1

 تشكيل وتهةيم اللجان االمتحايية. -2

 تهةيم وادار  الوقت. -2

 ية.االعما  االدارية اليومية الروتيه -9

 التخطي  المستقبلي. -13

 االتية: باألموروتتمثل  ،ليات المتعلقة بالجايب الفهي )االشرافي(والمهام والمسؤ :ثاييا  

 .تهمية المعلمين مههيا   -1

 .هالتعرف على قدر  المعلم في ادار  صف -7

 تطوير المهاه  الدراسية. -0

 دراسة وتحليل خط  المواد الدراسية. -5

 .هيتبعها المعلم مع تالميذي تتطوير اساليب التقويم ال -4

 متابعة يمو الطلبة والتالميذ. -1

 للمعلمين. تثمين االتجاهات االيجابية -2

 (22: 7332)الحريري واخرون،   تقويم اعما  المعلمين والعاملين في المدرسة.                     -2

 

 مفهوم التدريب:
حسب اتجاهاته الفكرية  وقد تبايهت رؤاهم كالا لم يتفد الباحثون والمختصون على تحديد موحد لمفهوم التدريب، 

 والعلمية. 

فورد البعض مههم ما يتعلد بهذا الموضوع في المجا  التربوي والتعليمي، فير  البعض بأن التدريب هو  ولقد

تعديل للسلوع لد  المتدر  من الهاحية المههية والوايفية من خال  اكتسا  المتدر  المعارف والخبرات 

 والمهارات التي يحتاج إليها.

 (73 ، 1994)الماربي وآخرون، 

ير في السلوع واالتجاهات وزياد  في الخبرات والمعلومات لد  المتدربين مما يساعد على رفع وهو بذلم تاي

 كفايتهم في ممارسة فعمالهم التربوية بطريقة مهةمة. 

 (130 ، 1991)فبو عمشة، 

ويفهم من ذلم بأن التدريب هو يشاب مهةم ومخط  له يهدف إلى إحداث التاييرات لد  األفراد )المتدربين( 

ذين يتم تدريبهم من حيث السلوع واالتجاه والمعرفة والخبر  لجعلهم بمستو  ففضل مما كايوا عليه. في حين ال

ير  البعض فن التدريب هو عملية تعلم اكتسا  المعرفة وتعلم فساليب متطور  ألداء األعما  وهي بالهتيجة 
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والفر  بين التدريب والتعلم، فن التدريب هو  تهمية وتطوير القدرات والمهارات. والبد من اإلشار   إلى العالقة

اكتسا  المهارات والمعرفة والخبر  بيهما عملية التعلم هي عملية تزويد األفراد بحصيلة معيهة من العلم 

والمعرفة في إبار ومجا  معيهين، فهر  ان التدريب يبدف فحيايا  من حيث ايتهى التعليم  لتحقيد اكتسا  

 ( 51، 7330جراء تايير في السلوكيات واالتجاهات. )الشريفي،الخبرات والمهارات وإ

دريب تقع مسؤوليته على عاتد في حين فن التوالمؤسسات  معلم والمديرالتعليم على عاتد دور ال مسؤوليةوتقع 

، 1921. )يا ي،  مهه متخصصة بالتدريب تتولى سد ثار  بين األداء الفعلي ومستو  األداء المرجو مؤسسات

143) 

ضال  عن ان التدريب يهتم بالواقع وبالجايب العملي فكثر من عملية التعليم التي ال تهتم فحيايا  بالجايب العملي ف

في حين يرتب  التدريب دائما  بالجوايب الهةرية والجوايب العملية وخاصة إذا كان التدريب مبهي على مبدف 

 (Hawison, 1993, P.76الكفايات. )

وال يمكن و ير محدد   الهطا عملية واسعة  االحتياجات التدريبيةوما يرتب  به من  التدريبيخلص مما تقدم ان 

، فهي بذلم عملية الوقوف عهدها في تعريف محدد وشامل وإيما حسب ببيعة المجا  والتخصص الذي يطبد فيه

 .مهمة وضرورية 

 اهمية االحتياجات التدريبية:
حدثت في العقود األخير  تاييرات علمية وتكهولوجية بشكل لم يسبد لها مثيل في عالمها المعاصر، األمر  لقد

الذي جعل المؤسسات تتسابد لتواكب هذه التطورات السريعة والهائلة وفن تقوم بمراجعة يةمها وعملياتها 

 اإلدارية والتهةيمية.

لما  و موضوع االحتياجات التدريبية للعاملين وكيفية اشباعها موقعا  محوريا  ه ومن بين المواضيع التي احتلت

 .في المؤسسات التربوية خاصة  من فهمية يحو التطوير والتحديث والتجديد ذا الموضوع له

 

المؤسسات التربوية واحد  من فهم التهةيمات التي ال بد فن تأخذ ذلم بهةر االعتبار من خال  األيشطة وبما ان 

ومن كويه فحد المرتكزات األساسية التي تقوم عليها هذه المؤسسات  واحتياجاته تعلقة بالتدريبوالفعاليات الم

المعارف والمعلومات واالتجاهات  ومشرفين و يرهم من يرينخال  اكتسا  العاملين من معلمين ومد

 والمهارات التي تتطلبها فدوارهم الجديد  في مجتمع الثور  العلمية والتكهولوجية.

 على العمل واألداء الجيدضرور  مؤثر  والعمليات التدريبية التدريب ( ان الحاجة الى Fidler, 1984) ويؤكد 

يجعل القاد  فكثر تأهيال  وفكثر معرفة بأعمالهم ويكون لهم سيطر  فكثر على مجريات األمور وزياد  قدر   الذي 

 (Fidler, 1984, P.91تأثيرهم في تهفيذ المهام المطلوبة. )

فثرا  مهما  على رفع مهارات المتدربين  ابأن له ( إلى فهمية االحتياجات التدريبية Shofyanis, 1992ويشير )

 ,Shofyanis, 1992وتحسيهها وتزويدهم بالقدرات التي تحسن فداءهم في العمل اإلداري الذي يقومون به.)

P.311) 

طالما كايت العمليات ولبلها فهي عملية متواصلة ومستمر  عملية البد مهها فثهاء الخدمة وقواحتياجاته  والتدريب 

. ومن األهمية كايت مجريات االمور تسير بالصور  الصحيحة  اإلدارية والتهةيمية سائر  في المهةمة التربوية

صلة للتدريب فيضا  ايها العملية التي ال يمكن االستاهاء عهها ففرادا  ومؤسسات بأيواعها المختلفة وهي عملية متوا

 (70، ص1991والزمة للعاملين الجدد. )شاويش، 

مؤخرا  بعد ان رف  المختصين بالتدريب ايه فصبح يشكل والعملية التدريبية  وقد تزايد االهتمام بالتدريب 

 التربية والتعليم. ضرور  الزمة والبد مهها في جميع المهن وخاصة فن التعامل مع البشر فو األفراد وهي 

 (22، ص7331الطريحي وحمادي، )                                                              

يسهم في تهمية الروح المعهوية للعاملين على اختالف  المطلوبة مهه  التدريبية  وتلبية االحتياجات وفن التدريب

 (172، ص1927فعمالهم ومستوياتهم بحيث يشعرون باالستقرار واالبمئهان. )عمر، 

ضع عددا من االيجابيات والفوائد التي تحققها  االحتياجات التدريبية بصور  ة تتقدم فان الباحث من خال  ماو

 في المؤسسات التربوية:خاصة والتدريب بصور  عامة  للعاملين 

 رسة والعاملين بها .دتلبية االحتياجات التدريبية وتهفيذها يزيد من خبر  وامكايية مدير الم -1

 واالحتياجات التدريبية يساعد على اتخاذ قرارات مهاسبة وسليمة . التدريب -7

 إيجاد الحلو  المهاسبة لها.من حيث المشكالت والصعوبات من يقلل  التدريب  -0

 .تحسين االداء من تجاوزها ألجل االحتياجات التدريبية تحدد موابن الضعف والقو  لد  مدير المدرسة -5
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، مشرفين ينريزياد  اإليتاجية العلمية والفكرية للعاملين )مدرسين، مدالتدريب عملية تساعد على  -4

 و يرهم(.

عملية تساعد على معرفة ومواكبة التطورات الحاصلة في التخصص فو المجا  التدريب ومعرفة احتياجاته  -1

 .هلتربوي الذي يحن فيا

 

  سابقة:دراسات 

اذ  ر م قلتهدا،بد اهدالعربيدة واالجهبيدة المتعلقدة بموضدوع بحث بعرض عدد من الدراسدات السدابقة ةقوم الباحثست   

)علددى حددد  ع البحددث ولددم تفلددحالحصددو  علددى دراسددات عراقيددة ذات صددلة مباشددر  بموضددو ةالباحثدد تحاولدد

 تي:وسيتم التطر  اليها بحسب تسلسلها الزمهي كاآل.(اعلمه

 :(1929دراسة )الهبيتي، -1

 (التربوية لمديري المدارس الثانوية الحكومية في االردن تقييم الحاجات التدريبية)

 مهها: ،عدد من االسئلة نهدفت الدراسة الى االجابة ع

 على ممارسة الواائف االدارية والتربوية. واقع قدرات مديري المدارس الثايوية ما -

 هؤالء المدراء.الى اهمية الحاجات االدارية والتربوية بالهسبة  ما -

 المؤهدل،و الجدهس، :فدرو  ذات داللدة فدي قددرات المدديرين لممارسدة الحاجدات االداريدة تعدز  الدى هل ههاع -

 الخبر .و

بتطددددوير  ةالباحثدددد تقامدددإذ  (مدددددير ،42و) (مدددديرا  40كددددان مددددههم ) ،دافدددرا( 113تألفدددت عيهددددة البحدددث مددددن )

بتقيديم الحاجدات االداريدة التربويدة للمدديرين بعدد ان تدم التأكدد مدن  تعدت لهذا الارض تعلقدف  ادا )استباية(خاصة 

 بتحليل البيايات الخاصة بالهتائ  وتم التوصل الى: ةالباحث تثم قام صدقها وثباتها.

تديي مستو  ممارسة عددد مدن الحاجدات االداريدة التربويدة فدي المجداالت السدبعة بدالر م مدن اهميتهدا لدد   -

 المدراء.

داللدة احصدائية بددين متايدري القددر  واالهميدة لعددد مددن الحاجدات االداريدة التربويدة لددد   توجدد فدرو  ذات -

 مديري المدارس الثايوية.

 (1929ي،)الهبيت                    المؤهل .و توجد فرو  ذات داللة احصائية تعز  الى الجهس، ال -

 (:Bait land, 1991) دراسة بتاليد - 7

 (داد مدير المدرسة في جامعة هوستنفي التدريب إلدع)تقويم برنامج تدريبي     

ان ههداع وهدل ،لهدم  هدفت الدراسة إلى تقويم البريام  المقددم إلدى مددراء المددارس مدن حيدث التددريب واإلعدداد

شدمل  التقليدية المقدمة للمديرين وان ههاع يقصا  في المعلومات والخبرات المقدمدة،التدريبية  مشاكل في البرام  

وتوصلت الدراسة إلى ان ههاع حاجة ماسدة   اليهوي االميركيةالبحث مجموع المدراء للمدارس في والية مجتمع 

للمتددربين. التدريبية المطلوبة  لمعرفة الحاجات  المقدمة  وفهميته متابعتها  إلى التقويم المستمر للبرام  التدريبية

 (92، ص7330)الشريفي، 

 

 (:1991دراسة )فبو سليم،  -0

هدددفت هددذه  ( ضوووء الحاجووات التدريبيووة للمشوواركين)تقووويم البرنووامج التوودريبي لووعدارة العليووا فووي ا ردن فووي  

الدراسة إلدى معرفدة الواقدع التددريبي وتقويمده وذلدم للبدرام  التدريبيدة المقدمدة لدإلدار  العليدا فدي وزار  التربيدة 

( متدربا  من 735والتعليم في األردن في ضوء حاجاتهم التدريبية، حيث اعتمد الباحث عيهة عشوائية مكوية من )

( فقدر  وشدملت 41م فدا  )اسدتبيان( قدام بإعدداده الباحدث تكدون مدن )الذين شاركوا في هذا البريام  واستخدم كذل

 عد  مجاالت.

ومن فهم ما فاهدرت مدن يتدائ  فدي هدذه الدراسدة ان المدواد المقدمدة ال تاطدي حاجدات المتددربين وكدذلم فوجبدت 

، الدراسة بضدرور  إعداد  الهةدر فدي البدرام  التدريبيدة بشدكل مسدتمر وخاصدة مدن حيدث الموضدوعات المقدمدة

فضال  عدن ضدرور  فخدذ آراء المشداركين فدي الددورات التدريبيدة فدي تحديدد حاجداتهم مدد  التددريب. )فبدو سدليم، 

1991) 
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      (Bouillon،1996دراسة  بويلين )  -5

 (دد في مدارس مختارة في كاليفورنيااالحتياجات  التدريبية االدارية للمديرين الج)

االداريدة الضدرورية لمددراء المددارس الجددد فدي واليدة  التدريبيدة  هدفت الدراسة الى التعرف علدى االحتياجدات

 كاليفورييا االميركية.

إذ ببقت على عيهة مدن المددراء الجددد فدي هدذه الواليدة للعدام  قام الباحث ببهاء ادا  خاصة لتحقيد اهداف البحث،

كددذلم  وي الخبددر  القليلددة،، وااهددرت الهتددائ  قلددة الدددعم والمسدداعد  للمدددراء الجدددد مددن ذ1991-1994الدراسدي 

ااهرت الهتائ  حاجة المدراء الى الدورات التدريبية في التعريدف بالوادائف والعمليدات االداريدة خدال  البدرام  

الدراسددية واعددداد الموازيددات ووضددع الخطدد . واوصددت الدراسددة بدد أن يكددون للمدددراء بددرام  تدريبيددة للتعريددف 

          . القددددددراراتهزاعددددددات واتخدددددداذ التخطددددددي  وحددددددل ال بالحاجددددددات االداريددددددة الضددددددرورية والمسدددددداعد  فددددددي

1996،Bouillon) 

 

 :(7331دراسة )الشريجة، -4

 (الحاجات االدارية والفنية لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر المديرين انفسهم)

المدددارس الثايويددة فددي هدددفت الدراسددة الددى التعددرف علددى مسددتو  تقددويم الحاجددات االداريددة والفهيددة لددد  مددديري 

 يرين ايفسهم.دالمدارس الحكومية في دولة الكويت من وجهة يةر الم

استخدم الباحث ادا  خاصة للبحث لتحقيد اهدافه حيث تضمهت عد  مجاالت ، تم تطبيد االدا  علدى عيهدة البحدث 

كدان عددد افدراد عيهدة و ،ومددير  (مدديرا  111مدن ) كان مجتمع البحث مكويدا   ،إذ7331-7334في العام الدراسي 

 %.22بهسبة  (فردا  92من ) ا  البحث مكوي

لم  حين في اكبر من الحاجات االخر ، هحوااهرت الهتائ  الحاجة الماسة الى المهارات المتعلقة بالتخطي  ب

وتم وضع مجموعة من  ،ء من حيث الجهس والخبر  المههيةتةهر اي فرو  ذات داللة احصائية للمدرا

 (7331)الشريجة،             ت المتعلقة بالبحث. والتوصيات والمقترحااالستهتاجات 

 
 منهج البحث واجراءاته:

ت من حيث اتبعت سلسلة من اإلجراءاو،،  الوصفي التحليلي لتحقيد فهدافهاعتمد البحث المهه :البحث منهج

في تحليل البيايات من  والوسائل اإلحصائية  والصد  والثبات لها ، و وصف األدا وصف مجتمع البحث وعيهته

 كاآلتي:واجل التوصل إلى الهتائ  

 : البحث مجتمعوالً: أ

 ،مددير و ا  مددير (7542عدددهم ) البدالغفي محافةة بادداد  مداس االبتدائيةالمدراء جميع  من لبحثا مجتمع نتكو  

جايددب الكددر  )االولددى والثاييددة والثالثددة (ومحافةددة باددداد  بجددايبي مددوزعين علددى المددديريات العامددة للتربيددة فددي 

وكمدا موضدح بالجددو   مدن االيداث( 1047ذكور  و)مدن الد(1134الرصافة )االولى والثاييدة والثالثدة(  وبواقدع )

(1). 

 ( يبين مجموع مجتمع البحث والنسبة المئوية1جدول )
 النسبة المئوية المجموع دعدد المدارس المديرية

 اناث ذكور
 17.0 037 104 112 األولىالكر  

 77 402 702 031 الكر  الثايية
 17.0 030 107 121 الكر  الثالثة
 11 094 732 122 الرصافة االولى
 70 417 752 014 الرصافة الثايية
 15.4 042 152 713 الرصافة الثالثة

 133 7542 1047 1134 المجموع

 :دعينة البحثثانياً: 

لمدديريات لممدن يعملدون فدي ادارات المددارس االبتدائيدة التابعدة ( مدديرا ومددير  092مدن ) تكويت عيهة البحدث 

 )العامة للتربية في محافةة باداد لجدايبي الكدر  والرصدافة حيدث تدم اختيدارهم بطريقدة عشدوائية مدوزعين علدى
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%(الدى مجتمدع البحدث 11بدذلم تكدون يسدبة العيهدة )من االياث وحسب كدل مديريدة و (705)و رمن الذكو (115

 (7موضح بالجدو  ) وكما 

 

 ( يبين دعينة البحث حسب المديريات والجنس والنسبة المئوية7جدول )
 النسبة المئوية المجموع دعدد المدارس المديرية

 اناث ذكور

 12 27 33 72 الكرخ ا ولى

 71 33 24 32 الكرخ الثانية

 12 52 37 75 الكرخ الثالثة

 12 24 21 73 االولىالرصافة 

 13 21 23 73 الرصافة الثانية

 12 52 31 75 الرصافة الثالثة

 111 343 732 122 المجموع

 

 اداة البحث: ثالثا:

وتحقيدد   بحثال متطلباتل واستكماالوالبيايات في جمع المعلومات  ةاساسي  كأدا على االستباية  ةالباحث تاعتمد 

 لخطددوات للوصددو  الددى بهدداء االدا  وبصددورتها االوليددةبعدددد مددن ا ةالباحثدد توقامدد،والوصددو  الددى الهتائ اهدافدده 

 :وكاالتي

 .االبالع على الكتب والمصادر ذات العالقة بمتايرات البحث  -1

 .االبالع على عدد من الدراسات السابقة واالدبيات والدوريات المتعلقة بموضوع البحث  -7

االبتدائيدة المدارس عن سؤالين وجهت الى عدد من ادارات عبار  سؤا  مفتوح )استباية استطالعية ( توجيه -0

مدن واالحتياجدات المطلوبدة والتدي  التدي تعرقدل العمدل االداريلمعرفدة اهدم المشدكالت في مهابد باداد المختلفة 

 مدير المدرسة .ل ادارية  قدرات ومهارات توافر تساعد على ان شايها

 المجاالت التربوية والهفسية واالدار  التربوية و يرها .اجراء لقاءات مع عدد من المتخصصين في  -5

 البحث .االستباية ب االستفاد  من فقرات االدوات والمقاييس في الدراسات السابقة وبما يخدم مجاالت  -4

موزعدة علدى  ( فقدر 57) وبصدورتها االوليدة وعدددها لدددا بعددد مدن الفقدرات  ةالباحثد تخرج ما تقدموبعد كل 

االداري، تكهلوجيددا المعلومددات واالتصدداالت، المتابعددة التهةدديم العمددل المدرسددي،  تخطددي )هددي ،مجدداالتخمسددة 

 .(0، كما موضح في الجدو  )( المجتمع خدمة  والتقويم ،

 

---------------------------------------------- 

 

  وبصورتها االولية توزيع الفقرات على وفد مجاالت االستباية( 0جدو  )    
 النسبة المئوية دعدد الفقرات المجاالت ت

 % 14          3           للعمل المدرسي التخطيط -1

 %14 3           االداري التنظيم -7

 %12        2 تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت -3

 %14 3 المتابعة والتقويم -5

 %72 11 خدمة المجتمع  -2

 %111 27 المجموع 

، متوسد ، بمستو ) عدالي ضع مقياس ثالثي متدرج بصورتها األولية و   ا دديا ة الفقرات لمن ص وبعد االيتهاء

 ( على التوالي.1,7,0تقابلها األوزان )و( لكل فقر  ضعيف

 : االداةصدق ثالثاً: 

تددريس، الالدار  التربويدة، وبرائدد الخبراء والمتخصصدين  فدي مجدا  ا مجموعة من على  تم عرض االدا     

تحقد من صد  اللارض تحكيمها و%( فما فو  23باعتماد يسبة )و (2وكان عددهم )و يرهم  والقياس والتقويم

الخبدراء علدى  اقترححيث  ،فقرات االستباية بشأنهم ووجهات يةرهم ءالخبراء والمحكمون ارا فاهر إذفقراتها،

(  04لتكون في صياتها الههائية مكوية من ) ودم  االخر وحذف عدد من الفقرات  تعديل بعض الفقرات  ةالباحث

 .(1ملحد رقم ) فقر  
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 :رابعاً: ثبات االداة

( وذلدم بتطبيدد االدا  test-retest)بريقة االختبدار وإعداد  االختبدار( ) ةالباحث تللتأكد من ثبات االدا ، اعتمد  

ومددير ، ومدن ثدم تدم حسدا  معامدل ارتبداب  ا  ( مددير03واعاد  تطبيقها بعد فسبوعين على مجموعة مكويدة مدن )

جر  حسدا  معامدل الثبدات بطريقدة االتسدا  الدداخلي  (. وكذلم3.21بيرسون بين إجاباتهم في المرتين، اذ بلغ )

وبدذلم تكدون االدا   الثبدات، تعد هدذه القديم مالئمدة وجيدد و (3.97)مقدارها لفا كرويبا ، اذ بلات بحسب معادلة ف

  .العيهةعلى  جاهز  للتطبيد

  :داةاالتطبيق خامساً:   

اية، ولدم تسدترد ( اسدتب517، اذ تم توزيع )7312-7312البحث األساسية للعام الدراسي  عيهة بقت االدا   على ب  

 صالحة للتحليل اإلحصائي. فعلية ( استباية092) مهها سو 

عن بريد الحقيبة اإلحصائية للعلوم المهاسبة لذلم  الوسائل اإلحصائية ةالباحث تاعتمد : الوسائل االحصائية

 :وكاالتي (SPSSاالجتماعية )

 البحث. مين بشأن كل فقر  من فقرات مجاالت استبايةالستخراج يسبة المحك: االتفا يسبة     -1

 .س معامل الثبات بمفهوم االستقرارمعادلة ارتباب بيرسون: لقيا   -2

 االتسا .ياس معامل الثبات بمفهوم معادلة الفاكرويبا : لق -3

ومعرفددة قيمتهددا وترتيبهددا بالهسددبة الددى الفقددرات وصددف كددل فقددر  مددن فقددرات فدا  البحددث معادلددة فيشددر: ل  -4

            .  األخر  ضمن المجا  الواحد لعرض الهتائ  

    لمعتمد  في االستباية .لبدائل ااألوزان لتم اعتماد وس  فرضي يسبة و :الوزن المئوي  -5

 ساويتين .لعيهتين مستقلتين  ير مت (T-test)اختبار  -6

 

 دعرض النتائج ومناقشتها:
االسددتهتاجات والتوصدديات  مددن  اوضددع عدددد كددذلم، مهاقشدتهامحاولددة و ألهدافددهوفقددا  البحددثعددرض يتددائ  سديتم  

 والمقترحات.

 في محافظة بغداد؟ مدارس االبتدائيةال لعداراتالالزمة ما االحتياجات التدريبية : الهدف ا ول

 : دعرض وتفسير النتائج للمجاالت بشكل دعام والً: ا

 حسب اجابات افراد ب المدارس إلداراتتدريبية لالحتياجات ال لدرجة بصور  عامة ( الى ان ا5يشير الجدو  )

وزن مئوي ب( و7.771( فقر  كايت بوس  مرجح )04البالاة ) لمجموع فقرات االدا   ث من المدراءعيهة البح

وهي  ،تقريبا (%25اعلى من )ا يعهي ان يسبة الحاجة تصل الى ، وهذالمتوس  فو  وهي بدرجة ،(25.594)

من الكثير من االحتياجات التدريبية من تخطي  وتهةيم واتخاذ قرار و يرها الى  يسبة تؤكد حاجة االدارات

بالكفاء  المطلوبة، وتعز  هذه هم يلاألداء المهام الموكلة  ايساييةعالقات و وتكهولوجيةفهية ومهارات ادارية 

في شروب الخدمة  مثال ، ومههاالختيار المدراءشروب ضواب  او  عدم وجود مهها ،الحاجة الى فسبا  كثير 

جامعية عليا من حيث الحصو  على درجة كذلم و على اقل تقدير ( سهوات 13)  تهخدم كأن تكون التدريس

، كذلم ربما االيسايية المهاار  لها  او في العلوم التربويةمتخصصا  الشهاد  فضال عن التخصص كان يكون 

لهذه  يؤشر الحاجة الماسة وهو ما المهصب سلمهتعدم مرورهم بدورات تدريبية وتأهيلية لعملهم االداري قبل 

 .جاء مطابقا مع متطلبات هدف البحث الحالي وهو مااالحتياجات 

 

 ثانياً: دعلى مستوى النتائج الكلية لكل مجال:

 همقدار وس  حسابيبالمرتبة االولى على  حصل( خطي  العمل المدرسي تمجا  ) فن( 5الجدو  ) يتضح من   

يحتاجون يزالون  امالن معةم المديرين  ،بمستو  عالي يسبيا وهي يتيجة،(24.171) ي بوزن مئوو (7.023)

تخطي  العمل بصور  عامة والتخطي   وان ههالم عوزا  واضحا في االفتقار الى هذه المهارات ألداء عملهم.الى 

المدرسة االدارية والتربوية وهو امر يؤشر حالة سلبية بحاجة  بأموريتعلد  ماهو خاصة و المدرسي التربوي

   .الى دراسة واجراءات سريعة لتالفي هذا العوز

 بحصوله( المعلومات واالتصاالت تكهلوجيامجا  )  فكاني احتل المرتبة الثايية من حيث الترتيب الذمجا  ال فما

مهم  تأثيرهذا الموضوع له  وتعز  هذه الهتيجة الى ان(، 222757) بوزن مئوي( و7.333وس  مرجح )على 
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يكويون الى التعرف على التكهلوجيا الحديثة ووسائل االتصاالت  هم احوج ماوالمدراء الذين  االدارات  على

المتعلقة بالعمل االداري والتربوي والتعليمي ، وهو مؤشر ضعف في ان معةم مدارسها تفتقر الى  والتقايات

 .استخدامات تكهلوجيا المعلومات واالتصاالت سواء بالعمل االداري او بالعملية التعليمية على حد سواء

وزن بو (1.473بوس  مرجح )( التقويممتابعة و)ال مجا  فهوالمرتبة االخير  ب  الذي جاءمجا  لل بالهسبة فما

يعيرون  ال يرينفن المدوربما تعز  هذه الهتيجة الى ،  يسبياو مستو  متديي (، وه11.515)  همقدار مئوي

 ياتي في اخر اهتماماتهم وهو ما من حيث االحتياجات اهمية الى عهصر المتابعة والتقويم وان هذا الموضوع

 .  اهر من خال  اجابات افراد عيهة البحث

 مئوي لمجاالت االحتياجات التدريبية ككلالوسط المرجح والوزن اليبين  (2)  جدول

 الوسط دعدد الفقرات المجال المرتبة ت

 المرجح

 الوزن المئوي %

 تخطيط العمل المدرسي 1 1
2 7.321 24,171 

 المعلومات واالتصاالت تكنلوجيا 7 3

2 7.333 22.757 

25، 331 7.754 2 خدمة المجتمع 3 5  

 االداري التنظيــــــــــــــــم 2 7

2 717،7  412 ،23  

 المتابعة والتقويم 5 2
3 1.473 22.222 

 22.245 7.771 35 الدرجة الكلية  

 ً الهتيجة للفقر  االولى والثايية من حيث الترتيب لكل  يتم مهاقشة س : النتائج دعلى مستوى الفقرات لكل مجال:ثالثا

 كاآلتي: مجا  فضال عن مهاقشة الفقر  ذات الترتيب االخير بالمجا  و

 .ات( فقر1( ان هذا المجا  تضمن )4يتضح من الجدو  ) :العمل المدرسي تخطيطالمجال ا ول: 

على المرتبة االولى بوس  مرجح (ي  للعمل المدرسي بشكل كامل وليس جزئيالتخط)(7حصلت الفقر ) -

قدرات التخطي   ان المديرين ليس لديهمالى وتعز  وهي درجة مرتفعة،  (20،122( ووزن مئوي )7,411بلغ)

فضال عن االعداد  المدرسة،لتطوير االستراتيجي تخطي  بالمهارات االحابة الشامل والمستقبلي للمدرسة و

 من اجل تحقيد اهداف المدرسة . ومتطلباتهوالتحسب لكل مستجدات العصر 

حصدلت علدى المرتبدة فقدد ( إعداد التقارير الشهرية والفصلية والسهوية عن عمدل المدرسدة)( 1الفقر  )فما    -

وتعددز  هددذه الهتيجددة الددى  ،وهددي درجددة مرتفعددة ،(21،734( ووزن مئددوي )7,501بوسدد  مددرجح بلددغ ) الثاييددة

ومعلومدات والحاجة الى تددريب وتهيئدة متطلبدات  عن ادائهم  المديرين في اعداد التقارير الصعوبة التي يواجهها

 كدذلم ضدعف القددر  االدائيدة لهدم فديو ،تم االفاد  مهها  في اعداد تقداريرهمتبحفةها كي  نمتهوعة ربما ال يهتمو

 هذه المهار .

 

وضع ) (0الفقر  ) فهي( 4هذا المجا  كما يوضحها الجدو  ) المرتبة االخير  فيالفقر  التي حلت بفما  -

( ووزن مئوي 7،744حصلت على وس  مرجح ) ، إذ(والفعاليات الالصفية للمدرسة  لديشطةالخط  

عن للمدارس بعيدين يوعا ماتقريبا، وتعز  الى ان االدارات  تقع في مستو  الوس وهي يتيجة  ،(24.122)

 حيزا من تأخذ حسبايهم والايها ليست في  يةهر والمشاركات ،وهو ما ت وااليشطةببيعة الفعاليا

 .                                                                   مجا  التخطي  المدرسي لديهم     
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 المدرسيالعمل تخطيط رجح والوزن المئوي لفقرات مجال الوسط الم( يبين 5جدول )               

 الوسط الفقرة المرتبة ت

 المرجح

 الوزن المئوي%

 33،232 7،511 .التخطيط للعمل المدرسي بشكل كامل وليس جزئيا 1 7

 دعن اداء  السنوية والفصلية والشهرية إدعداد التقارير 7 2

 31،715 7،232 المدرسة.

 بحسب ا ولوياتو لمدرسةحديد ابواب صرف لموازنة ات 3 2

 23،333 7،351 .لها

 23،323 7،351 التعرف دعلى اللوائح والقوانين المدرسية وتطبيقها. 2 1

 22،312 7،314 .وضع تصورات ورؤى مستقبلية لتطوير المدرسة  5 5

3 2 

 

 .الالصفية للمدرسة  لألنشطة والفعاليات الخططوضع 

7،755 25،122 

 

 .ات( فقر2هذا المجا  تضمن )( ان 1يتضح من الجدو  ) :االداري التنظيمالمجال الثاني: 

بوس   المرتبة االولىعلى  (تهفيذ المهام االدارية والتهةيمية وبما يحفظ الهةام المدرسي) (1) حصلت الفقر -

 وتهفيذها بدقةالحاجة الى تطبيد التوجيهات  الى ذلم، ويعز  ( 22.035( ووزن مئوي )7.019) همرجح مقدار

واللوائح الصادر  من الجهات  تربوية يتم من خال  قو  التوجيهات المؤسسة الباعتبار ان المحافةة على كيان 

 يبرر الحاجة الى االلمام والمعرفة بهذه القوايين وااليةمة وادراكها .  العليا وكيفية تهفيذها ،وهو ما

( 5الفقر  ) فهي( 1هذا المجا  كما يوضحها الجدو  ) فما الفقر  التي حصلت على المرتبة الثايية في -

ووزن  (7.729حصلت على وس  مرجح ) ، إذ(الدراسية وبشكل مهةم توزيع جدو  الدروس والحصص )

من متوسطة ،وهو مؤشر للحاجة الى اتقان عملية توزيع الدروس والحصص وهي بدرجة ( 21.991مئوي )

 . سير العملية التربوية ودون احداث مشكالت  يؤثرعلى قبل ادارات المدارس وبشكل ال

( )حسن ادار  االجتماعات من حيث االعداد والتهيؤ 2اما الفقر  االخير  في هذا المجا  فكايت الفقر  ) -

 (وهي بمستو  دون الوس  وهو ما242،19(وبوزن مئوي )7.394) هلها(اذ حصلت على وس  مرجح مقدار

اهتمامات هذه االدارات ،اذ ان ادار  االجتماعات واالعداد والتهيؤ لها يوضح ان مثل هذا الموضوع ليس ضمن 

الدرجة الكبير  من حيث شكل امرا ليس ب يتم بشكل تقليدي وروتيهي ودون عهاء من قبل المدراء وهو ما

 .االهتمام

 االداري الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التنظيم( يبين 2جدول )

 الوسط الفقرة المرتبة ت

 المرجح

 الوزن المئوي%

 22،312 7،314 .تنفيذ المهام االدارية والتنظيمية وبما يحفظ النظام المدرسي  1 1

 22.442 7.734 .توزيع جدول الدروس والحصص الدراسية وبشكل منظم 7 2

 22،451 7،313 .تنظيم السجالت المدرسية بصورة دقيقة ومحاولة ادامتها 3 7

 25،723 7،753 .دخول الطلبة وخروجهم ودون مشكالت ضبط تنظيم 2 5

 22،223 7،732 .توزيع وتفعيل المجالس واللجان وبما يحقق العدالة والموضودعية 5 2

 23،212 7،717 .تنظيم دعمل اللجان االمتحانية ومحاولة ددعمها وتطويرها 2 3

 24،353 7،145 .حسن ادارة االجتمادعات من حيث االدعداد والتخطيط والتهيؤ لها  2 2

 .ات( فقر2( ان هذا المجا  تضمن )2يتضح من الجدو  )   : واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا:المجال الثالث 

علدى المرتبدة االولدى بوسد  ( توايدف تقهيدات الحاسدو  فدي العمليدة االداريدة المدرسدية)( 5حصلت الفقدر ) -

 الفقدر هدذه الدى وهي تمثل يتيجة مرتفعدة، وهدذا يعهدي ان الحاجدة ،(21.142( ووزن مئوي )7,149مرجح بلغ )

فدي هدذا المجدا  وان الضدرور  تحدتم التماشدي مدع التطدورات  ن معةم المديرين ال يملكون الخبر أل ؛عالية جدا  
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ذه يساعد على تسهيل وتيسير العمل االداري والتربوي في حا  استخدام هذه التكهلوجيا من قبل ه الحديثة وهو ما

 وبذلم فهي مؤشر وحاجة على درجة كبير  وعالية .، االدارات 

بوسد  مدرجح  حصلت على المرتبة الثاييةفقد (المدرسة إلدار ( )تصميم قاعد  بيايات محوسبة 7فما الفقر  ) -

س بحاجدة ماسدة الدى المددار تعدز  الدى ان اداراتو ،وهي يسبة مرتفعدة،(27،175( ووزن مئوي )7,522بلغ )

وان هدذا االمدر بدات ضدرور  ملحدة  قاعد  بيايات ومعلومات رصيهة ودقيقة عن كدل مدا يتعلدد بالمدرسدةتصميم 

 .لتفعيل اجراءات العمل االداري والتربوي وتسهيل اجراءاته 

العمدل علدى تفعيدل ) (0الفقدر  )فهدي ( 2بالهسبة للفقر  االخير  في هذا المجا  وكمدا يوضدحها  الجددو  ) فما -

( 7،131علددى وسدد  مددرجح ) تحصددلفقددد  (مددع الجهددات االخددر  الكتروييددا  والمراسددالت االداريددةالمخاببددات 

الددى فن  بمددا ي عددز  سدبب تراجددع هددذه الفقددر  بدرجدة متوسددطة، ور جدداءت حاجددةوهددي  ،(23،717ووزن مئدوي)

وتلبدي الادرض ر  تدفصدبحت هدي المعتمدد  بهدذه الفوتطبيقاتهدا كالهواتف الخلوية  حاليا وسائل االتصا  المتداولة

االحتيداج لدذلم مدن قبدل افدراد .يمهع من استخدامها وهو مدا اتضدح بضدعف  ولكن هذا الرعة والدقة سمن حيث ال

 عيهة البحث.

 لوجيا المعلومات واالتصاالتمجال تكنوالوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات ( يبين 2جدول )

 الوسط الفقرة المرتبة ت

 المرجح

 الوزن المئوي%

 32.257 7،254 .توظيف تقنيات الحواسيب في العملية االدارية المدرسية 1 2

 37،272 7،223 .تصميم قادعدة بيانات محوسبة الدارة المدرسة  7 7

 31،521 7،222 .تفعيل استخدام التقانات الحديثة في العملية التعليمية بالمدرسة 3 1

 24،232 7،343 .والمجتمع المحيط للمدرسةالعمل دعلى التواصل الكترونيا مع اولياء االمور  2 2

 23،122 7،325 .العمل  االداري المدرسي  العلمية والتكنولوجية في مجال متابعة التطورات 5 5

 23،253 7،717 .ماهو جديد دعلميا وتكنلوجيا  بكل المدرسة مكتبةرفد  2 2

االخرى العمل دعلى تفعيل المخاطبات والمراسالت االدارية مع الجهات  2 3

 .الكترونيا
7،112 21،717 

 

 .( فقرات2( ان هذا المجا  تضمن )2يتضح من الجدو  ) : المتابعة والتقويم:المجال الرابع 

علدى المرتبدة االولدى بوسد  ( ( )متابعة الدوام المدرسدي اليدومي للمعلمدين والطلبدة وبدقدة0حصلت الفقر  )  -

لددذلم الددى ان  حاجددةال، ويعددز  سددبب درجددة متوسددطةوهددي  (27.512وزن مئددوي )بدد( و7.747) همددرجح مقدددار

المدراء من اولى اهتماماتهم هو سدير الهةدام المدرسدي والعمليدة التعليميدة باعتبدار ان المدرسدة قائمدة علدى مدد  

 وهو ما شكل احتياجا بدرجة عالية.  ايضباب الطلبة والمدرسين،

رتبددة الثاييددة ( فقددد حصددلت علددى الماداء المدرسددة( )االفدداد  مددن التاذيددة المرتددد  لتقددويم عمددل و5فمددا الفقددر  ) -

 (وهدي درجدة متوسدطة، وتعدز  الدى ان معةدم المددراء21،521 )وزن مئدويب( و7،737) هبوس  مرجح مقدار

ارات التاذيدة المرتدد  فدي متابعدة وتقدويم العمليدة التعليميدة واداء المدرسدة ،اذ ان مدن واجدب االد بأهميةيشعرون 

للوقوف عهدها ومعرفة يقاب الضدعف والقدو  وكشدف الميدو  وااليحرافدات وايجداد الحلدو   متابعة وتحليل الهتائ 

 .لها وهي بذلم تمثل احتياجا مهما وضروريا

( )الكشدف عدن امكايدات وقددرات المعلمدين 4( فهدي الفقدر  )2الجددو  ) ا اخر فقرات هذا المجا  كمدا فديفم -

( وبدرجددة دون 11.741( ووزن مئددوي)1.577) حصددلت علددى وسدد  مددرجح إذ (ومحاولددة اسددتثمارهاوالطلبددة 

الددى هددذه المسددالة بالكشددف عددن  يعيددرون اهتمامددا يسددبيا، في ان ادارات المدددارس ال وهددي حاجددة ضددعيفة الوسدد  

حيددزا مددن  يأخددذاهددر فددي ان االمددر لددم  االمكايددات والقدددرات للطلبددة والمعلمددين وتشددجيعهم بالمدرسددة وهددو مددا

 .اهتماماتهم 
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 المتابعة والتقويم الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال( يبين 3) جدول

 الوسط الفقرة المرتبة ت

 المرجح

 الوزن المئوي%

 27.223 7.757 .متابعة الدوام المدرسي اليومي للمعلمين والطلبة وبدقة  1 3

 21.231 7.717 .االفادة من التغذية المرتدة لتقويم دعمل واداء المدرسة 7 2

 21.132 7.143 .التوجيهات والتعليمات االدارية وتنفيذهامتابعة  3 1

والطلبة وتحفيزهم دعلى التواصل مع مصادر التعلم تشجيع المعلمين  2 2

 23.141 1.433 .االخرى

 27.451 1.321 .التاكد من متطلبات االمان والسالمة المهنية للصفوف ومرفقات المدرسة 5 3

 27.332 1.352 .االهتمام بالطلبة المتفوقين والمبددعين وتشجيعهم 2 7

 21.223 1.252 .متابعة العمل اليومي للمدرسة وتثبيت المالحظات يوميا 2 2

 21.752 1.277 .الكشف دعن امكانات وقدرات المعلمين والطلبة ومحاولة استثمارها 3 5

 .ات( فقر2ان هذا المجا  تضمن ) (9يتضح من الجدو  )  عخدمة المجتمالمجال الخامس :

علدى المرتبدة االولدى بوسد  ( التواصل مع المجتمع المحلي واسدتثماره لصدالح المدرسدة)( 5حصلت الفقر ) -

االحتيداج الدى فن ذلدم ويعدز  ، وهي تمثل يتيجة عالية يسبيا ،(29،322وزن مئوي )ب( و7,027) همرجح مقدار

والمهةمات والدوائر الحكومية مهم جدا في هذا الموضوع من حيث التواصل مع اولياء االمور ووجهاء المجتمع 

 وفتح قهوات التواصل معهم واستثمارها لصالح المدرسة لتصب في صالح الطلبة واالدار  والمعلمين .

حصلت علدى المرتبدة فقد  (وخارج المدرسةالعمل على ادار  حل المشكالت الحاصلة داخل ) (0فما الفقر  ) -

وهدو  فو  الوس   قريبدة مدن الجيدد، فقر وهي  ،(22،270وزن مئوي )ب( و7,017) هبوس  مرجح مقدار الثايية

مؤشر واحتياج يؤكد على الحاجدة الدى فهدم ومعرفدة امكاييدة حدل المشدكالت الحاصدلة داخدل المدرسدة وخارجهدا 

 خدمة للصالح العام وللمدرسة. والعمل على ايجاد افضل السبل لتجاوزها 

الفقر   فهي( 9الجدو  ) في موضح فما اخر فقر  في هذا المجا  كما -

( 7.123)مقداره على وس  مرجح  تحصل إذ  (العمل على جعل المدرسة مركز اشعاع فكري للمجتمع )( 2)

، وهو احتياج ضروري ومهم ولكن جاء في الترتيب االخير ةسطمتووهي بدرجة  (27.194وزن مئوي)بو

من قبل الجميع داخل وخارج المدرسة هو الطموح والواقع للمجا  ،اذ ان جعل المدرسة مثا  فخر واعتزاز 

وهو ما اشر لها  يعهيهم يوعا ما بهذا الشأن وكان االمر ال يبدو ان ادارات المدارس  ير مهتمةولكن  ،هبايتالذي 

 .ايه بدرجة احتياج ضعيفة يسبيا

 خدمة المجتمع الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال( يبين 4جدول )

 الوسط الفقرة المرتبة ت

 المرجح

 الوزن المئوي%

 24،123 7،327 .التواصل مع المجتمع المحلي واستثماره لصالح اهداف المدرسة  1 2

 23،273 7،327 .العمل دعلى ادارة حل المشكالت الحاصلة داخل وخارج المدرسة   7 3

 23.212 7،314 .ايجابي دعلى المدرسة  تأثيرتوفير بيئة تعليمية ذات  3 5

 23.315 7،717 .تحقيق التفادعل والتواصل مع المؤسسات والمجتمع المدني  2 1

 23،124 7،141 .االهتمام بقضايا الطلبة وشكواهم ومحاولة ايجاد الحلول لها  5 2

 23،124 7،141 .تشكيل مجالس اولياء االمور والمعلمين ومحاولة تطوير دعملهم  2 7

 27،245 7،131 .العمل دعلى جعل المدرسة مركز اشعاع فكري للمجتع المحيط  2 2

 .)الجنس، والخبرة(لمتغيرات لدى افراد دعينة البحث وفقاهل هناك  فروق ذات داللة إحصائية : الهدف الثاني

 (705)فدردا وااليداث  (115( ان عدد الذكور من افراد العيهة كان ) 13يتضح من الجدو  ) متغير الجنس: -1

لعيهتدددين مسدددتقلتين تبدددين ان المتوسددد  الحسدددابي للدددذكور كدددان بمقددددار التدددائي  حيدددث تدددم اسدددتخدام االختبدددار فدددردا

(وبددايحراف 170.193كددان المتوسدد  الحسددابي ) لإليدداث(وبالهسددبة 15.275) (وبددايحراف معيدداري175.429)

التائيدددة المحسدددوبة وبدرجدددة حريدددة وعهدددد المقاريدددة بدددين القيمدددة الجدوليدددة والقيمدددة  (10.252 معيددداري مقدددداره)
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( هي اقل مدن القيمدة الجدوليدة البالادة 1.493( اهر ان القيمة المحسوبة البالاة )3.34(وعهد مستو  داللة )97)

ان السبب في ذلدم الدى   يعزي الى ( مما يؤشر عدم وجود داللة احصائية لصالح متاير الجهس ،وهو ما1.923)

للمقومات  واالجراءات يفسدها فدي عمليدة اختيدارهم والمدؤهالت وايهدم بدهفس ان  المديرين والمديرات يخضعون 

درجددة االحتيدداج للدددورات التدريبيددة السدديما وان العديددد مددههم لددم يسددبد وان حصددل علددى بريددام  تدددريبي او دون 

 . من وجهة يةريا الجهس يتساو  في ذلم كلهمتاير المرور بدورات تأهيلية، لذا ف

 

 ( يبين الفروق ذات الداللة الفراد دعينة البحث وفقا لمتغير الجنس11جدول ) 

 

( الى وجود فرو  ذات داللة 11يشير الجدو  ) :سنة( 11اكثر من –سنة  11اقل من )  متغير الخبرة  -7

سهوات بلغ  13من كثر  صحا  الخبر  ال احصائية تعز  لمتاير الخبر  اذ ان المتوس  الحسابي ال

سهوات  13االقل من  الخبر  ذوي بيهما بلغ عهد (15.234(وبايحراف معياري مقداره )112.223)

(  مع   191،7( وعهد مقارية القيمة التائية المحسوبة والبالاة )191،10وبايحراف معياري ) (107،115)

(  يةهر ان ههالم فرو  ذات 34،3( وعهد مستو  داللة )97( وبدرجة حرية )913،1القيمة الجدولية البالاة )

سهوات فاكثر ، ويعز  السبب في ذلم الى قلة زج  13ثر خبر  من ذوي ا  داللة احصائية دالة لصالح الفئة االك

المدراء في دورات تدريبية لذلم ير  ان ههالم من لدية خبر  بويلة ولكن بحاجة ماسة لالحتياج للتدريب على 

مر الذي بسبب قلة خدمتهم ،اال اليها يحتاجون لذلم باعتبارهم ال يكترثونالعكس مهه في الفئة االخر  ممن لم 

 .( يوضح ذلم11والجدو  ) المدراء فيها وايعدامها احيايا  ألشراعيؤشر ضعفا في الدورات والبرام  التدريبية 

 

   

 الخبرة ذات الداللة الفراد دعينة البحث بحسب متغير الفروق  ( يبين11جدول )

 العدد الخبرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 التائياالختبار 

الداللة 

 االحصائية
 المحسوبة

الجدولية دعند 

مستوى داللة 

0.05 

1-11 

 سنوات
122 237، 112  13.141 

 دالة 1.421 7.142 47
فأكثر  11

 سنة
771 113.231 12.215 

 

  :االستنتاجات
 :من خال  يتائ  البحث امكن الخروج بعدد من االستهتاجات وكاالتي 

التي اهرت ومن خال  اجابات افراد عيهة البحث )مدراء المدارس(وبالر م من التفاوت في ضوء الهتائ   -1

ال  اال ان مجمل االحتياجات كايت ضرورية ومهمة وهو مااهر من خي مستو  درجة االحتياج للمجاالت ف

 على االجابة على فقرات االدا . االهتمام واالقبا 

 .بصور  عامة فو  الوس  إحتياج بهتيجةالبتدائية كايت االحتياجات التدريبية لمدراء المدارس ان إ -7

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 االختبار التائي

الداللة 

 المحسوبة االحصائية

الجدولية دعند 

مستوى داللة 

0.05 

 ذكور
 

122 
172.534 272 ،12 

 غير دالة 1،431 1.541 47

 13.222 173.241 732 اناث
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مجا  ، وان وجاء بدرجة عالية (تخطي  العمل المدرسي) ن اعلى احتياج  فاهره المدراء هو مجا إ -0

 خر احتياجاتهم.آكحاجة تدريبية جاء في و )المتابعة والتقويم( جاء االقل من حيث االحتياج

(في مجا  )تكهلوجيا المعلومات 5الفقرات كايت الفقر  )ن فعلى درجة احتياج اهرت على صعيد إ -5

 .واالتصاالت(

 .(المتابعة والتقويم( في مجا  ) 4) ان اديى درجة احتياج اهرت على صعيد الفقرات كايت الفقر  -4

 اياث(.-لم تةهر فرو  ذات داللة بين اجابات عيهة البحث وفقا للجهس )ذكور -1
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  (1ملحق رقم )

 فقرات استبانة االحتياجات التدريبية وحسب مجاالتها 
 المجا  االو  : تخطي  العمل المدرسي

 المستو  الفقرات ت

 ضعيف متوس  عالي

    وتطبيقها المدرسيةالتعرف دعلى اللوائح والقوانين  1

    التخطيط للعمل المدرسي بشكل كامل وليس جزئي 7

    والفعاليات الصفية للمدرسة لألنشطةوضع الخطط  3

    تحديد ابواب الصرف لموازنة المدرسة حسب االوليات لها 2

    وضع تصورات ورؤى للمنظور المستقبلي للمدرسة  5

ادعداد التقارير السنوية والفصلية والشهرية دعن اداء  2

 المدرسة

   

 المجا  الثايي : التهةيم االداري

    تنفيذ المهام االدارية والتنظيمية وبما يحفظ نظام المدرسة 1

    بصورة دقيقة وادامتها المدرسيةتنظيم السجالت  7

    تنظيم دعمل ولجان االمتحانات وتطويرها  3

    وبشكل منظم الدراسيةتوزيع جدول الدروس والحصص  2

    ضبط تنظيم دخول الطالب صباحاً وخروجهم دون مشكالت  5

توزيع وتفعيل الجان  والمجالس وبما يضمن العدالة  2

 والموضودعية 

  

 

 

    حسن ادارة االجتمادعات من حيث االدعداد والتخطيط والمتابعة  2

 المعلومات واالتصاالت المجا  الثالث : تكهلوجيا

    تفعيل أستخدام التقانات الحديثة في العملية التعليمية  1

    تصميم قادعدة بيانات محوسبة  دارة المدرسه  7

3  ً     العمل دعلى تفعيل المخاطبات والمراسالت ا دارية الكترونيا

    توظيف الحاسوب في العملية ا دارية المدرسية 2

متابعة التطورات العلمية والتكنلوجية في مجال العمل  5

 ا داري المدرسي

   

العمل دعلى التواصل ا لكتروني مع المجتمع المحيط واولياء  2

 ا مور وغيرهم 

   

ً  بكل ما المدرسةرفد مكتبة  2     هو جديد تكنلوجيا ودعلميا

 المجا  الرابع : المتابعة والتقويم

    ومحاولة تنفيذها اإلداريةالتوجيهات والتعليمات  متابعة 1

    بالطلبة المتفوقين والمبددعين ومتابعتهم االهتمام 7

    متابعة الدوام المدرسي اليومي للمعلمين والطلبة وبدقه 3

    المدرسةاالفادة من التغذية الراجعة لتقويم دعمل واداء  2

ومحاولة  والطلبةالكشف دعن امكانات وقدرات المعلمين  5

 استثمارها
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تشجيع المعلمين والطلبة وتحفيزهم دعلى التواصل مع  2

 مصادر التعلم االخرى

   

ً  للمدرسةمتابعة العمل اليومي  2     وتثبيت المالحظات يوميا

من متطلبات االمان والسالمة المهنية للصفوف  التأكد 3

 ومرفقات المدرسة

   

 خدمة المجتمع المجا  الخامس :

    تحقيق التفادعل والتواصل مع المؤسسات والمجتمع المدني 1

تشكيل مجالس اولياء االمور والمعلمين ومحاولة تطوير  7

 دعملها

   

العمل دعلى ادارة حل المشكالت داخل وخارج المدرسة  3

 وبنجاح

   

التواصل مع المجتمع المحلي واستثماره لصالح اهداف  2

 المدرسة

   

    توفير بيئة تعليمية ذات تأثير ايجابي دعلى المدرسة  5

    بقضايا الطلبة وشكواهم ومحاولة أيجاد الحلول لها االهتمام 2

فكري للمجتمع  إشعاعالعمل دعلى جعل المدرسة مركز  2

 المحيط

   

 


