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  :الملخص

 تحديدالمدارس االبتدائية من وجهة نظرهم، و  مديري هدفت الدراسة التعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة        
المعاصر ، وقد تكونت  اإلداري ضوء الفكر  فيالمدارس   مديري المعوقات التي تحول دون عقد البرامج التدريبية الالزمة لرفع كفاءة 

، واعتمدت  واستخدمت الباحثة استبانة لجمع البياناتدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية، بعض اإل فيا ر مدي( 121)عينة الدراسة من 
على المهارات  للتدريب  االبتدائية المدارس مديري   شدة ارتفاع احتياجلى إوقد توصلت الدراسة ،  فيالدراسة على المنهج الوص

حصائية بين إنسانية ، والمهارات االدارية ، والمهارات التنظيمية ، وال توجد فروق ذات داللة الذاتية، والمهارات الفنية ، والمهارات اإل
تتباين ، كما عدد الدورات التدريبية قبل وأثناء الخدمة  –الخبرة   -العلمياحتياجاتهم التدريبية تعزى إلى المؤهل  فيالمدارس   مديري 

 وقد عرضت الدراسة لبعض التوصيات. ،المدارس مديري لة عقد البرامج التدريبيدون سباب التي تحول األ

 اإلداري الفكر  المدارس، مدراءاالحتياجات التدريبية،  الكلمات المفتاحية:

   :مقدمةال
مما  واالتصال المعلومات تقنية أفرزته ونة االخيرة نتيجة طبيعية لمااآل فيجمة  وتطورات تغيرات التربوية اإلدارة شهدت      

 . المعاصر  اإلداري تطلعات الفكر مواكبة المدارس  مديري يفرض على وزارة التربية والتعليم والقائمين على عمليات تدريب 
 يرينالمد على يفرض ؛التربية بها تهتم التي المجاالت في أو الجديدة التقنيات في المتسارع والتطور المستمر التغير إن       

 نظام وعليه يجب أن يواكب المدرسة، تخدمه الذي المجتمع ومنها المجتمعات في تحدث التي السريعة تغيراتال همتابع التربويين
 هذه تقابل التي المدرسةمدير  لحاجات اوملبي   السريعة التغيرات مع اومتكيف   ان  مر  ليكون  التغيرات هذه المدارس مديري  تدريب

 مديري ل التدريبية العملية أهم عناصر من التدريبية االحتياجات تحديد تعد عمليةحيث  ( 79، 1435النابت،) الجديدة االتجاهات
 التحوالت ظل في خاصةوب التدريبية، للعملية األساسية وتحقيق األهداف الفعال الناجح للتدريب إليها كأساس نظري  ي التو  ،المدارس
 . اإلداري العصر والفكر متطلبات  تحقيق إلى التربوية واإلدارية والتوجه بالعلوم الحديثة

لى المزيد من التدريب إحاجة  فيمما يجعله  التعليمعرضة للتغيير والتطوير نتيجة للتطورات التي تطرأ على  القياديوالدور         
والحصول على  المدارس مديري سس ومفاهيم قيادية حديثة لصقل كفاءة أن يتم ذلك بناء على أبشرط  القياديلمن يشغلون هذا الدور 

 .(2004،166تخاذ قرارات سليمة )الحربى،أدوات جديدة تساعدهم على ا
 و التربوية، الساحة التي تشهدها المستجدات و المتغيرات ضوء فيخاصة  ملحة ضرورة و مطلبا التربوية القيادة تمثلو         

 بالغة التربوية أهمية القيادة أن ينال مجال الضروري التعليمية كان من  العملية تجويد في لمدير المدرسة  الفاعل الدور من انطالقا
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الحاجة  في" ويتجلى ذلك التربوية القيادة لمجال العلمي والمهني الحاضر والتأسيس بناة و الفكر قادة صنع خاللها في من يتطلع
فترات قصيرة نسبيا بهدف تطوير  فيارات الالزمة للمعارف والمه مدير المدرسةالملحة والدائمة للتدريب الذى يعتمد على اكتساب 

( ويساهم  165،  2004)الحربى ،"  بمستوى الكفاءة القيادية الذاتية والفنية واإلدارية أثناء الخدمةوتنمية القدرات القيادية واالرتفاع 
 المعاصر. اإلداري التربوي بما يتوافق والفكر  االصالح و التجديد و قيادة المعرفة مجتمع لخلق المتجدد القيادي الفكر تأسيس في

هدافها لتحقيق العائد أ توجيه البرامج التدريبية ، وصياغة  فيالمدارس األساس  مدراءويعد تحديد االحتياجات التدريبية ل        
ه كانت الدراسة الحالية.المعاصر ، وعلي اإلداري المدارس بما يتوافق مع الفكر  مديري ل النوعيداء ألالمرجو على صعيد تحسين ا  

أهم وسائل تنمية وتطوير األفراد للقيام  ىحداو  الفقري مثل العمود تالمؤسسات التربوية موقعا محوريا حيث  فيالتدريب  أهمية حتلت و
 مديري وإثراء وتجديد معارف ومهارات  بأعمالهم على أكمل وجه، كما أنه من أفضل الوسائل لإلعداد والتأهيل للقيام باألدوار الجديدة،

كثرة التعامل مع شرائح متعددة ومختلفة فمنها الطالب الذى هو محور  -المدارس إلى : مديري تدريب ل، وتبرز أهمية الحاجة المدارس
هم هذا التغيير خصائصه واتجاهاته مما يستدعى قيادة واعية مرنة تتف فيالعملية التربوية بكاملها والذى يتميز بالتغير السريع 

 الشخصية والقدرات.  فيوتسايره، وهو يتعامل مع المعلمين وعالمهم المتنوع 
 مختلف المجاالت. فيالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمصطلحات المتجددة  -
 التعامل مع المجتمع المحلى ومتغيراته ومتطلباته . - 

 ( 138، 2010، العنزي يمكن أن تحد من قدراته وإبداعه )التعامل مع اللوائح والتشريعات والتعليمات التي  -
  .المدارس وتطويرها عن طريق اكساب معلومات وخبرات جديدة مديري تنمية قدرات ويهدف التدريب إلى 

المدارس وتحريرها  مديري تطوير سلوكيات ، و تنمية وصقل المعلومات والخبرات الموجودة بالفعل بطرق حديثة وأكثر فعالية وإنتاجيةو 
 ( . 176،  2008المعاصر ) أبو ناصر ، اإلداري من عادات العمل الروتينية، وبلورة اتجاهاتهم الفكرية بما يتوافق مع الفكر 

خطوة مهمة في عملية التخطيط للتدريب ألنه يسهم في ترشيد صناعة القرارات  المدارس مديري ل تحديد االحتياجات التدريبية ويشكل
لذا  ؛ة، ويساعد الرؤساء والمشرفين على معرفة مستوى أداء العاملين وتحديد ٕ الفجوة األدائية ومعالجتها بطريقة علميةالتدريبي

 فالتدريب يعمل على رفع مستوى الكفاءة للفرد ومساعدته على معالجة القصور في أدائه وتزويده بالمعرفة والمهارات الالزمة للعمل،
الفعال يتطلب اتقانه لمجموعة من المهارات األساسية التي تمثل أدوات التمكن من عمله ويتحدد من  مدير المدرسةكما أن نجاح 

خاللها مدى قدرته على توظيفها عمليا أثناء قيادته للمدرسة وطرق تفاعله مع اآلخرين ودفعهم للعمل لتحقيق األهداف المرجوة من  
 : فيالعملية التربوية وتتمثل تلك المهارات 

 ارات الذاتية المه .1
لتأثير هذه  الذاتيوتشمل الصفات الجسمية واألخالقية واالنفعالية والعقلية للفرد حيث تعنى القدرة على ضبط النفس والتوجه        

استجاباتهم  فير ، وتؤثاآلخرين، كما يكون لمظاهرها المختلفة وقع على هوتصرفاتالفرد الخصائص منفردة أو مجتمعة على سلوك 
حذ لش هم المهارات الذاتية لقائد المدرسةأ  وبعد النظر من الذاتيالقدرة على التوجيه ولذا فتعد المرونة و ( 2012،97)العمايرة ،

 المدرسة .كافة جوانب  في عزائم التابعين وبث روح النشاط والحيوية 
 المهارات الفنية  .2

وكذلك القدرة على استخدام  الوظيفيوتقويم أدائهم واإللمام بأعمال التابعين  والقوانيننظمة واإلجراءات واللوائح وتعنى فهم األ        
 ( وترتبط2016،79دهيش والشالش ورضوان ،نجاز األعمال )إالمعلومات وتحليلها وإدراك ومعرفة الطرق والوسائل المتاحة والكفيلة ب

 عمله بمتطلبات الوفاء على يساعد بما وذلك وإشرافيه إدارية مسؤوليات أكانت ،سواء ومسؤولياته رسةالمد مديربمهام  الفنية المهارات
 الالزمة، والمقترحات اآلراء يقدم ثم أبعادها المختلفة، ويدرك المواقف حيث يقيم والتعليم غاية اإلدارة لبلوغ وممارستها بها والقيام

 العامة، السياسة رسم من تمكنه التي الفنية أساليبه و اإلدارة علم بأصول مدير المدرسةيلم  أن إلى الفنية المهارات هذه وتحتاج
 ( ويمكن صقل هذه المهارة من خالل البحث والدراسة والتدريب. 1435،52والتربوية)النابت، اإلدارية واألنشطة والتخطيط للعمليات
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 نسانية المهارات اإل  .3
فيما  الجماعيوحسن تنسيق جهودهم، وخلق روح التعاون  اآلخرينبفن التعامل مع  التربوي نسانية للقائد تعنى المهارات اإل        

بالحوافز المادية تهتم نسانية العالقات اإلفبينهم، والفهم الجيد للمرؤوسين حتى يتمكن من دفعهم للقيام باألعمال المراد انجازها، 
( وذلك من خالل الترغيب واالستمالة  66- 65،  2004نجاز )الحربى،للتقدم واإلوالمعنوية لما لها من أثر طيب على الدفع 
 عضاء المدرسة . أ وبناء جسور من الثقة واالحترام المتبادل بين 

 دارية المهارات اإل .4
مهام وظيفته، ومعالجة المواقف المتعلقة بشتى جوانب العمل  مدير المدرسة ساليب والطرق الفنية لممارسةويقصد بها األ        

(  2009،78، وتفويض السلطة، وتوزيع الواجبات والمسئوليات  )خليل،التربوي لتخطيط العملية التعليمية، ووضع نظام لالتصال 
المدارس مجموعة من المهارات  مديري حيث تحرص المجتمعات المتقدمة على اكساب  نشطة المدرسةأواإلشراف والمتابعة لكافة 

 : ومنها على سبيل المثال ال الحصر المدرسة فيالمعاصر إلدارة التغيير  اإلداري ضوء الفكر  فيوالكفايات التنفيذية 
  إدارة الوقت 

ره أو تعديله أو تطويره، وعليه فإن إدارة الوقت يكثر فعالية للوقت وليس تغيمثل أو األويعنى كيفية تحقيق االستثمار األ        
عمال بشكل منسق وفعال وتحقيق األهداف بأفضل الوسائل وأقل التكاليف، وهذا ما يتطلب استثمارا جيدا نجاز األإتتركز حول 

(   2010،560ح، مقدمتها ) الفر  فيمكانات بل الوقت ضمن هذه اإل ويأتيوفعاال لكل الطاقات واإلمكانيات المتاحة للمنظمة، 
 في ةذات السياق تعنى إدارة الذات وإدارة شؤون الوظيفة بشكل متكامل بما يكفل تحقيق النتائج المرجو  فيحيث أن إدارة الوقت 

 الوقت المحدد . 
 دارة الخالفاتإ 

دارة الخالفات والمشاكل أحد العمليات التي تعمل على حل الصراعات والمشكالت الناجمة عنها باألسلوب الذى إتعتبر         
، ولكن لن تتم إدارة المدرسييحقق منعة لكل من األطراف المتصارعة، وذلك بغرض زيادة معدالت االنسجام بين أطراف الصراع 

الصراع وتحويلها إلى قوة و البدائل والمطالب التي تساعد على إدارة الخالفات  ة إال من خالل توفيريالخالفات والصراعات المدرس
 (2008،216 داخل البيئة المدرسية .") أبو الوفاء وحسين، السلوكيو  األكاديمياألداء  فيدافعة لتحقيق مستوى جيد من الجودة 

 إدارة االجتماعات 
دارية من حيث التخطيط لها وتحديد الهدف منها، وأهميتها، الكفاءة والفعالية اإلدارة االجتماعات مجاال مهما لزيادة إتمثل           

 ( 220، 2018حمد،أوالموضوعات التي سيتم مناقشتها )  والوقت المحدد لها، واألفراد المعنيين باالجتماع،
  إدارة التغيير 

فراد  واقع معين إلى واقع أفضل وبأقل ضرر ممكن على األمثل لإلمكانات المادية والبشرية للتحول من تمثل االستخدام األ          
بعض أهداف المدرسة  فيضافة مخطط لها إو أ ، أو إلغاءتبديل والمدرسة وبأقصر وقت وأقل جهد ، كما تعد عملية تعديل أو

بأشكال وطرق مختلفة لزيادة فاعلية  المدراءأساليب وطرق العمل ووسائله ، ويستجيب لها  فيفراد، و وسياساتها، أو قيم واتجاهات األ
الفاعلين من  مدراء( حيث أن ادارة التغيير عملية منهجية تمكن ال2011،66 ،الحريري المدرسة وتحقيق كفاءتها )العاملين بداء أ

 مكاناتها .إهدافها و أ مع محركات التغيير المعاصر لتنمية وتطوير مدارسهم بما يتوافق مع  اإليجابيالتعامل 
 المخاطر واألزمات دارة إ 

وتعنى كيفية التغلب والسيطرة على المخاطر واألزمات باألدوات العلمية واإلدارية المختلفة، وتجنب سلبياتها، واالستفادة من           
نظم التخطيط والتنبؤ وأشكال التنظيم وأساليب االتصال والتوجيه وأدوات الرقابة وصنع  فيإيجابياتها وذلك يستلزم وضع آليات جديدة 

 (2007،47 هداف بفاعلية وكفاية مما يساعد على مواجهة المخاطر بالمدخل الصحيح ) حمادات،القرار التي تمكن من تحقيق األ
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 دارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إ 
مواضعها الصحيحة وذلك من خالل  فيدارية الجديدة وقبولها واستخدامها القدرة على استيعاب التكنولوجيا اإلويقصد بها             

الوقت المناسب)الحربى  فياتخاذ القرارات  فياستخدام البيانات والمعلومات ومعالجتها وحفظها وتجديدها واسترجاعها وتوظيفها 
،2004  ،160 ) 

 دارة بالتفويض اإل 
دارس من مال فيالمنظمات المختلفة، وال غنى للقائد الفعال والسيما  فيدارة بالتفويض أحد أهم أدوات إدارة الوقت تعد اإل            

اللجوء إلى تفويض جزء من سلطاته أو بعض المهام إلى أحد معاونيه، ويعطيه سلطة اتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ المهام الموكلة 
وقدرته على االبتكار كما يعتبر التفويض من ناحية أخرى وسيلة للتنمية  الفكري ن أية ضغوط أو قيود تحد من نشاطه إليه بعيدا ع

حساسه بالمسئولية وتدريبه عليها وتعويده على القيادة وزيادة رضائه عن عمله إالعمل، ألنه يساعد المرؤوس على تنمية  فيدارية اإل
دارة التفويض أحد الطرق لتسهيل سير العمل من خالل التحديد الواضح للمسئوليات إ( وعليه فتعد 235 -234، 2018)أحمد،

 .واالختصاصات المطلوب انجازها 
  اإلداري االتصال  

من خاللها تتبادل الرؤى ووجهات  التيجهزة وأنشطة وأعضاء المدرسة و أالشرايين التي تربط بين  اإلداري يمثل االتصال            
حداث التفاعل بين إ( ويهدف إلى 2016،130النظر بين القائد والعاملين بالمدرسة وبين العاملين وبعضهم البعض )دهيش وآخرون ،

لعكس صحيح دارة المدرسية وأعضائها وتنسيق العمل بينهم بما يخدم المدرسة وأهدافها وبشكل يجعل القادة قريبين من مرؤوسيهم وااإل
 فيعملية أساسية وحيوية  اإلداري حيث يصبحون أكثر قدرة على حل مشاكلهم وتقوية روح التعاون بينهم، فعملية االتصال 

شراف ومتابعة ورقابة ال تتأتى إال عن طريق إدارة من تخطيط وتنظيم واتخاذ قرار وتنسيق و نشطة اإلأالمؤسسات التربوية حيث أن 
( كما أن  123- 122،  2011وهجو،  العتيبيالوقت المناسب  وبالطريقة المناسبة ) فيجيدة التي تتم دارية الاالتصاالت اإل

تم تنفيذه بالفعل مطابقا  التعرف على نتائج العمل وقياسها وتحديد مامن المدرسة حيث يمكنه  مديريمثل أداة هامة ل اإلداري االتصال 
 طط له سلفا أم ال .لما خ  
  اتخاذ القرار 

 األمور من فهي استراتيجية قرارات إجرائية و قرارات بين ما اليومية القرارات من كبير قدر باتخاذ مدير المدرسة يقوم          
 بها يقوم معقدة القرار عملية اتخاذ وعملية رسالتها، وأداء المدرسة نجاح في مباشرة عالقة لها وهذه القرارات ،هعمل في األساسية

 ( 63، 1435المناسب )النابت، البديل الدقيق واختيار التحليل و التأمل و البيانات جميع منه وتتطلب لمديرا
  التخطيط الجيد 

القائم، ودراسة مدى تناسق  التعليميلألوضاع التعليمية والتربوية داخل المدرسة وتقييم للهيكل  حليليمثل التخطيط ت          
( ولذا فيعد الوعى  73،  2010، فيبين هذه األعضاء واألجهزة واحتياجات المجتمع التعليمية )مصط االرتباطعضائه ومدى أ 

نجاح العمل وتطويره إتساعدهم على  التيالمدارس و  مديري من االحتياجات الهامة ل الحديثةبمفهوم التخطيط وأهدافه ومهاراته وتقنياته 
( بشكل  2008،222والقدرة على تحديد االحتياجات المستقبلية للمدرسة )شبير، سس منظمة  لتحقيق أهداف الخطة المدرسية،أوفق 

 . يتوافق مع وضع المدرسة وإمكاناتها والظروف المحيطة
 المهارات التنظيمية  .5

وتحديد المسئوليات وتنسيق الجهود بين العاملين ، وتحديد  اإلداري حيث تتضمن  الكفاءة والقدرة على  تنظيم العمل             
ولويات العمل، وطبيعة سير العالقات ، ورفع الروح المعنوية للعاملين ، ومعرفة متى تفوض بعض الصالحيات للعاملين المتميزين أ

 كل وأثر أجزائه بين للترابط واضحوفهم  بشكل متكامل  المدرسيالتنظيم  رؤية على مدير المدرسة لقدرة صورة واضحة تعطي،حيث 
دارة وما تستند اإل في التطبيقيترتبط بالجانب  فهي( وكذلك معالجة القضايا التي يواجهها  1435،55اآلخر )النابت، على منه جزء

 صول ومفاهيم وحقائق علمية.أعليه من 
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اتجاهات وتطورات جديدة مواكبة ومسايرة لتلك التغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية والتي  الفكر اإلداري المعاصر فلسفة مثلوت
دارية الحديثة، وظهور نمط حياة جديدة ترتكز باألساس على ظهرت في شكل أفكار ونماذج فكرية تعبر عن االتجاهات اإل

لومات واالتصال ذات صبغة جديدة من حيث العالقات التي المعلومات والمعارف، فأصبحت بذلك المجتمعات بفضل تكنولوجيا المع
تربط بين أفرادها وكياناتها االجتماعية، و االستخدام الكثيف للمعلومات والمعارف وانتشارها الواسع بفضل تطور تقنياتها ووسائل 

بروز نماذج وتصورات فكرية وعملية  نقلها المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصال الذى عزز من تطور الفكر اإلداري من خالل
 ،2017،حول النشاط اإلداري وبشكل سريع ومكثف األمر الذي جعل الفكر اإلداري حاليا سريع التجدد والتطور. )عبدهللا

www.siironline.org) 
المعاصر ما هو إال انعكاس للتعليم المستمر المتجدد فـالتطوير اإلداري أو التغيـير هـو أكسـير الحيـاة للعمليـة  اإلداري والفكر         

دارية بأسـلوب مـنظم لبلـوِغ األهـداف بطريقة إيجابية  ومعالجة القضـايا اإل اإلداري ويقوم على تجديد المعلومات وسير العمل  االداريـة،
ى تكوين قاعدة للمعلومات، وإعطاء مرونة  بــدوائر أوســع تكــون ذات نظــرة شموليــة لتحسـين أداء األفراد وتطـوير ويقـوم علـ المحددة،

مهـاراتهم، وتحسين منهجيـة العمـل، فـالتطوير والتغييـر عبـارة عـن جهـد متواصـل طويل المدى ومخططـ حينمـا يواجـه القـادة مواقـف 
 (2009،54)العطوى،.تغييرهـا فيغبـون غير مرغوب فيهـا، وير 

 للمؤسسة إدارته في القائد بها يقوم التي والممارسات اإلدارية ووظائفها المعاصر على العمليات اإلداري ويتضمن الفكر         
 األزمات وإدارة االستراتيجي والتخطيط االستراتيجية واإلدارة الوقت وإدارة الخالفات أو الصراع التنظيمي إدارة وتشمل التربوي 

 اإلدارة ووظائف القرار واتخاذ كاالتصال اإلدارية العمليات من ، وإدارة تكنولوجيا المعلومات وغيرهاروإدارة التغيي والمخاطر،
إدارة المدرسة وتحقيق  في توظيفها يتم بحيث والتوظيف والتوجيه والتنسيق والمتابعة والتقويم والرقابة كالتخطيط والتنظيم المدرسية

 هدافها بصورة جيدة.أ 
نقص معرفة و،  وجود نظام ومصادر بيانات كافية درةالمدارس ن مديري االحتياجات التدريبية لتحديد معوقات ومن أهم         

من كشف الضعف مقاومة التغيير خوفا باإلضافة إلى  ،العاملين بكيفية إجراء التحليالت الالزمة لتحديد االحتياجات التدريبية
للحد من ممارستها من المدارس  مديري التدريبية ل قلة وجود معاهد متخصصة إلعداد خبراء في تحديد االحتياجات ، وكذلك والقصور

   ( . 24- 23، 2011،ضعف توفر الوقت والموارد الالزمة )الطراونة ، وأخيرا قبل أشخاص غير متخصصين
مجملها عن أهداف الدراسة  فيتتباين المدارس ذات أهداف ونتائج  مديري باالحتياجات التدريبية لولما كانت الدراسات المتعلقة 

)ج . م. ع (  في األساسيمدارس التعليم  مديري االحتياجات التدريبية ل فيهدفت إلى البحث  قد ( 2008) شبير  دراسةفإن الحالية 
(  194المدارس وبلغ عددهم ) مديري وكان االستبيان أداة الدراسة وتم تطبيقه على عينة من  فيواستخدمت الدراسة المنهج الوص

مديرا، وخلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية لالحتياجات التدريبية لصالح اإلناث، وكذلك لصالح البيئة الحضرية، 
وجاءت دراسة  األساسيمدارس التعليم   مديري اجات التدريبية لوقدمت الدراسة رؤية لإليفاء باالحتي ولصالح التعليم الخاص،

 اليمنية بالجمهورية تعز في مدينة العامة الثانوية المدارس لمديري  التدريبية االحتياجات تحديد إلى م( التي هدفت 2011 القباطي)
واعتمدت  )الوظيفة  -العلمي المؤهل-الجنس  :متغيرات وفق التدريبية في االحتياجات الفروق  ومعرفة ووكالئهم، نظرهم وجهة من

 اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت الدراسة، مديرا ، ووكيال يمثِ لون مجتمع  (105)على استبانةوطبقت  فيالدراسة على المنهج الوص
 اتخاذ - االتصال - سانيةاإلن العالقات - اإلشراف - التنظيم -على مجاالت )التخطيط المدارس لمديري  تدريبية احتياجات هناك :

 درجات متوسط في إحصائيا   دالة فروق  وجود باإلضافة إلى المتوسط، فوق  وبدرجة التقويم( – بالمجتمع المدرسة عالقة- القرار
( فقد هدفت لتحديد االحتياجات 2012والوظيفة، أما دراسة )الصاعدى  والمؤهل ات الجنس لمتغير تعزى  التدريبية االحتياجات
( معلما ومديرا ، 443المدارس االبتدائية بالمدينة المنورة لتفعيل أسلوب إدارة التغيير، وبلغت عينة الدراسة ) مديري التدريبية ل

وكانت االستبانة أداة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة يدركون  التحليلي فيواستخدمت الدراسة المنهج الوص
المدارس االبتدائية الحكومية للبنين لتفعيل أسلوب إدارة التغيير ، وجاءت مرتبة حسب درجة الحاجة  مديري بية لاالحتياجات التدري

 اإلنساني، االحتياجات التدريبية وفقا للبعد اإلدراكياالحتياجات التدريبية وفقا للبعد  :التاليبعاد على النحو للتدريب عليها ووفقا لأل
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 فيوأوصت الدراسة بأنه على القائمين على التدريب اإلداري ، االحتياجات التدريبية وفقا للبعد الفنيا للبعد االحتياجات التدريبية وفق
ضوء االحتياجات  فيالمدارس االبتدائية الحكومية  مديري إدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية تصميم برامج تدريبية ل

 بقعاء بمحافظة المدارس لمديري  التدريبية االحتياجات هـ ( إلى تحديد 1435الدراسة، كما هدفت دراسة ) النابت  فيالتدريبية الواردة 
 من التعليم لتطوير عبدهللا الملك مشروع ضوء في اإلدراكية التصورية و اإلنسانيةوالفنية و  واإلدارية الذاتية المهارات تنمية بمجال
للخبرة  ت عزى  قد التي المدارس لمديري  التدريبية االحتياجات تحديد درجات في اإلحصائية الفروق  داللة والكشف عن نظرھم وجهة

 70على ) استبانة، وطبقت فيالعلمي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوص والمؤهل التعليمية والمرحلة ،التدريبية والدورات اإلدارية،
وجاءت على الترتيب التالى  جدا ، بدرجة كبيرة المدارس كانت لمديري  التدريبية جاتاالحتيا ( مديرا ، وكشفت نتائج الدراسة أن درجة

 تبعها ثم " التصورية اإلدراكية المهارات "تبعها مجال ثم ، "اإلنسانية المهارات " مجال األولى ثم بالرتبة " الذاتية المهارات " مجال
 2014،كما أشارت دراسة ) الزهرانى ، وقد اقترحت الدراسة بعض التوصيات  الفنيةالمهارات  أخيرا  مجال ثم اإلدارية المهارات مجال

من وجهة نظرهن ،  المكرمة مكة في للبنات الثانوية المرحلة مدارس لمديرات الالزمة التدريبية االحتياجات درجة على ( إلى التعرف
 68على من عينة من قائدات المدارس بلغ عددهم ) تطبيقهوكان االستبيان أداة الدراسة وتم  فيواعتمدت الدراسة على المنهج الوص

 مدارس ة ، والفنية ( لمديراتاإلداريالتربوية، و  المجاالت) في التدريبية االحتياجات ( قائدة ،وخلصت نتائج الدراسة الى أن درجة
 ,Ngعالية، ووضعت الدراسة بعض التوصيات، ودراسة  بدرجة كانت نظرهن وجهة من مكة المكرمة بمدينة للبنات الثانوية المرحلة

& Szeto,2016) )بشأن دورهم كمدراء في هونغ كونغ، الثانوية  المدارس  فيهدفت إلى تحديد تصور القادة المعينين حديثا  التي
البرامج اإلنمائية القائمة لتلبيه احتياجاتهم، جدد، واحتياجاتهم وتوقعاتهم بشأن برنامج تنميه مدراء المدارس و تحسين محتويات 

مديرا من المعينين الجدد، وأظهرت النتائج أن المدراء المعينين حديثا يتوقع أن يكونوا مزودين بالمهارات  32وطبقت الدراسة على 
؛واستخدام األسلوب العملي لإلدارة  اإلدارية إلدارة الموارد البشرية، و تمكين القيادة الوسطي واالرتقاء بمستوى  ذوى األداء الضعيف

ى المالية؛ واإللمام بالمهارات الالزمة للتعامل مع المسائل القانونية المتعلقة بإدارة المدارس وتعزيز التواصل بين العاملين، وقد أجر 
واستخدمت  المصري المجتمع  فيالمدارس الثانوية  مديري دراسة هدفت إلى التعرف على االحتياجات التدريبية ل ( 2016محمد) 

أربع محافظات وتوصلت الدراسة إلى االفتقاد  في( مديرا للمدارس الثانوية 180، وتم تطبيق استبيان على )فيالدراسة المنهج الوص
التقويم  –تخطيط البرامج  -) المهام الفنية واإلدارية فيتتمثل  التيللعديد من االحتياجات التدريبية لمدراء المدارس الثانوية و 

، وانتهت الدراسة باقتراح  المهنيتدعيم العالقات اإلنسانية واالتصال ( مما ينعكس سلبا على جودة األداء ويعوق النمو  -المتابعةو 
ماليزيا  لضمان جودة  فيرس االمد مديري هدفت إلى إعداد  التيو   (Ng, Ashley) 2017بعض التوصيات، وأخيرا جاءت دراسة 

ثمان مدارس ثانوية وابتدائية لتحديد كيفية اختيارهم وإعدادهم ألدوارهم  مديري المدارس ، وأجريت مقابلة مع عينة طبقية ل فيداء األ
المدارس والتركيز على معايير ضمان الجودة  مدراءالقيادية، وأسفرت نتائج الدراسة إلى ضرورة الحاجة إلى صقل معايير اختيار 

  .ارسالمد فيلتحسين تعلم الطالب 
 مدراءمن وجهات نظر الالمدارس  مديري ل الالزمة اهتمامها بالكشف عن االحتياجات التدريبيةويتضح من الدراسات السابقة         

عن توقعاتهم بشأن برنامج تنميه  المعينين حديثا مدراء( وكذلك تصور ال ثانوي  –متوسط  – ابتدائيالمراحل التعليمية ) فيوالوكالء 
بعض الدول العربية واألجنبية وطرق اختيارهم وإعدادهم ألدوارهم القيادية، وجاءت نتائج الدراسات متباينة، وقد  فيالقيادات المدرسية 

ذا وقد ساعد المدارس أنفسهم، ه مديري المدارس وفق  رغبات  مديري لاجمعت الدراسات على أهمية تحديد االحتياجات التدريبية 
المدارس، وأهم هذه االحتياجات باإلضافة إلى  مديري لقاء الضوء على مفهوم االحتياجات التدريبية لإ فياستعراض الدراسات السابقة 

تناولها االحتياجات التدريبية  فيمن تحديد تلك االحتياجات، وتلتقى الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية تحد أهم المعوقات التي 
المعاصر وما  اإلداري ضوء الفكر  فيالمدارس  مديري تناولها لالحتياجات التدريبية ل في، بينما تتميز الدراسة الحالية المدارس ديري مل

 م .ع (. .)ج في دارية حديثة إيتناوله من اتجاهات 
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  :مشكلة الدراسة
دارية  نوعا من القلق الذى يؤرق القيادات العليا فـي مواجهة بعض العمليات اإل فيالمدارس  مديري خفاق بعض إيمثل         

المـدارس ليسوا  مديري بعض ن إحيث  التعليميةوذلك بسبب المشكالت التي تعيـق سـير العمليـة التربويـة  والتعليموزارة التربية 
ضوء الفكر  فيبالمستوى المطلوب من حيث الكفاءة والقدرة على مزاولـة األعمـال اإلداريـة والفنية، والقيام باألعمال الموكلة إليهم 

( من  227 -226 ،2013 حسين وأنوار،)أبو الوفا و دراسة ه تأكد ما اوهذ اإلدارة فيالمعاصر واالتجاهات الحديثة  اإلداري 
 ومهارات قدرات وتنمية و دعم المدرسية اإلدارة تطوير على العمل ضرورة الذى يفرض المعاصر اإلداري  الفكر مسايرة ضرورة
أحد أساليب   التدريبية ، ولذلك تعد الدوراتوالعالمية المحلية المتغيرات مواجهة لتمكنهم من الجديدة للتوجهات وفقا   المدارس مديري 

 تعريفهم خالل والتربوي من والمهني والثقافي العلمي وأدائهم المدارس مديري  كفاءة تطوير إلى دفته التيرفع كفاءة األداء و 
لى ضرورة وشدة االحتياجات إ( 2016)محمد، المدرسية وقد أشارت نتائج دراسة اإلدارة في اإلداري  العمل اتجاهات جوانب بأحدث

 مدير إلعدادالمقدمة غير كافية ن البرامج التدريبية إحيث  التكنولوجيرس من وجهة نظرهم خاصة مع التقدم االمد مديري التدريبية ل
داء ، باإلضافة إلى  اعتمادها على ين األسدارية ومجاالتها ونظرياتها ومشكالتها لالرتقاء بمستوى تحواع ومدرك لمهام القيادة اإل

سلوب طرح المشكالت والعمل على حلها، وأسلوب تمثيل أدون استخدام ورش عمل أو  األساليب التقليدية كالمحاضرات النظرية
 .دواراأل

 نتائجها برزأ وكانت بمحافظة الدقهليةبعض المدارس ل مدير(   (31من عينة على )استبيان( استطالعية دراسة الباحثة أجرت وقد
تتميز كما  ،تقدم’ضعف البرامج التدريبية التي ، الخدمة وأثناءالمدارس قبل  مديري ندرة البرامج التدريبية ل : التالي النحو على

تلبى االحتياجات الفعلية  تدريبية دورات حضورها عدم على العينة أكدت وقد، دارية الحديثة ساليب اإلبالتقليدية وال تساير األ
 دارية بشكل متكامل.العمليات اإل فيالمدارس  مديري ل

 مديري القائمين على تحديد البرامج التدريبية بأهم االحتياجات التدريبية ل لى تزويدإتسعى ومن هنا تبلورت فكرة الدراسة التي 
 اإلداري ضوء الفكر  في  منحهم القدرة على تحقيق المهام المطلوبة منهم فيأدوات إدارية فعالة تساهم من مهارات و  المدارس
 :فيوعليه يتحدد السؤال الرئيس للدراسة  ،رالمعاص

ويتفرع منه    ؟ من وجهة نظرهمالمعاصر  اإلداري الفكر  ضوء في المدارس مديري الالزمة لرفع كفاءة  االحتياجات التدريبيةما 
 :سئلة التاليةاأل

 المدارس؟ مديري رفع كفاءة ل المعاصر اإلداري فلسفة الفكر  ما .1
 المدارس من وجهة نظرهم ؟ مديري  الالزمة لرفع كفاءةما االحتياجات التدريبية  .2
 –الخبرة   -العلميلى )المؤهل إاحتياجاتهم التدريبية تعزى  في  المدارس مديري  هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين .3

 (؟ قبل وأثناء الخدمة الدورات التدريبية عدد
 المعاصر؟ اإلداري ضوء الفكر  في  المدارس مديري ما المعوقات التي تحول دون عقد البرامج التدريبية الالزمة لرفع كفاءة  .4
  ؟االبتدائية المدارس مديري تلبية االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة  فيما المقترحات التي تساهم  .5

 هداف الدراسة أ
   تهدف الدراسة الحالية الى :    

  المدارس. مديري رفع كفاءة  فيالمعاصر  اإلداري التعرف على دور الفكر 
 المدارس من وجهة نظرهم.  مديري رفع كفاءة  فيالتي تسهم  االحتياجات التدريبية  تحديد 
  المعاصر. اإلداري ضوء الفكر  في المدارس مديري لرفع كفاءة تحديد المعوقات التي تحول دون عقد البرامج التدريبية 
  المدارس. مديري لرفع كفاءة تلبية االحتياجات التدريبية  فيتحديد أهم المقترحات التي تساهم 
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:أهمية الدراسة  
المعاصر والذي  اإلداري كونها ستتناول أحد أهم المفاهيم اإلدارية الحديثة والمهمة وهو مفهوم الفكر  فيتكمن أهمية الدراسة       

قد تساهم هذه الدراسة في  كمالهم،  التدريبيةهم االحتياجات أ داريا من خالل تحديد إالمدارس  مديري ة ءرفع كفا فييرتبط بشكل كبير 
تلبي الدراسة الحالية رس، حيث االمد مدراءرفع كفاءة أداء  المزيد من األبحاث والدراسات في مجال  فتح الطريق أمام فيالمستقبل 

في خدمة  وتوظيفها المدارس مديري داء أكفاءة  رفعنحو توصيات العديد من المؤتمرات العلمية التي تؤكد على ضرورة التوجه 
 . واالعتمادالعملية التعليمية في ظل التنافسية وضمان الجودة 

 وزارة التربية والتعليم في  والقائمين على إعداد برامج التدريب القرارهم نتائج هذه الدراسة ومقترحاتها في مساعدة متخذي اقد تسوأخيرا 
 فيداء والكفاءة المعاصر لالرتقاء بمستوى األ اإلداري ضوء الفكر في برامج التدريب وال سيما  فيوالتطوير التجديد بشكل عام على 

التعرف على أهم البرامج التدريبية التي تساعدهم على بوزيادة وعيهم  من القيادات، ، والعمل على تنمية الموهوبيناإلداري العمل 
ليها إوتسخير الموارد المتاحة لهم، وبالتالي تحقيق الجودة التي تسعى ، دارية الحديثةتحسين أدائهم بما يتوافق مع االتجاهات اإل

 .يةالتعليم العملية
   :حدود الدراسة

 : الموضوعية الحدود
 اإلداري ضوء الفكر  فيالمدارس االبتدائية بمحافظة الدقهلية ،وذلك  مديري االحتياجات التدريبية لتقتصر الدراسة على تحديد 

 المعاصر .
 :المكانية لحدودا

 بمحافظة الدقهلية  االبتدائي التعليم مدارس على طبقت الدراسة        
 :البشرية الحدود 

 .بمحافظة الدقهلية االبتدائي العام التعليم مدارس مدراء        
 : الزمانية الحدود
 م2017 م/ 2016 ولاأل الدراسي بالفصل الدراسة طبقت       

  :منهج الدراسة
 الدراسة تسعى التي األسئلة خالل المدارس، ومنمديري  من عليها الحصول المراد الدراسة، والمعلومات طبيعة من انطالقا     

 في هي الظاهرة كما دراسة على يعتمد وتحليلها، فهو منهج البيانات جمع بهدف المنهج الوصفي استخدام عنها، تم اإلجابة الحالية
 بالظاهرة المتعلقة المعلومات جمع على المنهج هذا ال يقتصر وكميا ، كما كيفيا   تعبيرا   دقيقا ، ويعبر عنها وصفا   بوصفها ويهتم الواقع

 رصيد بها يزيد استنتاجات إلى للوصول والتفسير والربط التحليل يتعداه إلى بل المختلفة وعالقاتها مظاهرها استقصاء أجل من
 .عن الموضوع المعرفة

 ة:مصـطلحات الدراسـ
  :االحتياجات التدريبية   

ومهاراته  الفرد بواسطة التدريب والمتعلقة بمعارفه، في( بأنها  جميع التغيرات المطلوب احداثها  38، 2014،الزهرانيتعرفها)       
 داء مهامه الوظيفية بأعلى درجات الكفاءة والفعالية.أتجعله قادرا على  التيو  دائه،أواتجاهاته، ومستوى 

 لتجعلهم المدارس مديري  مهارات في إحداثها والتطورات المطلوب التغيرات ( بأنها مجموعة 395، 2011،القباطيكما يعرفها )  
 األكمل. الوجه على اإلدارية القرارات اتخاذ و مهامهم، أداء قادرين على

 درسةإدارة الم في توظيفها ليتمالمدارس  مديري لدى  صقلهاو  تنميتها رادي’ وقدرات اتجاهات و ومهارات معلومات وتعرف اجرائيا بأنها
 داء. لرفع كفاءة األ إنسانية أو تكنولوجيةو  داريةإ أو تنظيميةفنية و  متوقعة تغيرات أي جهةامو و 
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  :المعاصر اإلداري الفكر   
بكفاءة وفاعلية كإدارة  الجامعي( بأنه مفاهيم وممارسات واتجاهات إدارية حديثة إلدارة التعليم  2013،197وتعرفه )محمد،      

 .الجودة الشاملة، وإدارة التغيير وإدارة المعرفة وإدارة إعادة الهندسة 
مواكبة ومسايرة التغيرات والتطورات ل دارة التعليم العامإ فيدارية الحديثة تجاهات اإلاجرائيا بأنه المفاهيم والممارسات واال عرفوي   

بكفاءة وفاعلية كإدارة الجودة الشاملة ،وإدارة الصراع ، وإدارة التغيير ، والتخطيط ، وإدارة االزمات ، واإلدارة  والتكنولوجيةالعلمية 
 لكترونية .اإل

 :ةـداني للدراسـاإلطار المي
الفكر  ضوء فيالمدارس  مديري  الالزمة لرفع كفاءة االحتياجات التدريبية: األول يتناول  ورينمح تتكون من استبانة تطبيقتم  -

ضوء  فيالمدارس   مديري  الالزمة لرفع كفاءة المعوقات التي تحول دون عقد البرامج التدريبية ،والثاني يتناول المعاصر اإلداري 
 موافق بشدة ، موافق ، ال أدرى ، غير موافق ، غير موافق بشدة () خماسي، و تم استخدام ليكرت المعاصر اإلداري الفكر 

 صدق االستبيان :
تم عرضه علي مجموعة من المحكمين ممثلة في األساتذة المتخصصين في المجال  لالستبيانبعد إعداد الصورة األولية     

التربوي للحكم علي مدي تمثيل العبارات لمحاور االستبيان ووضوحها ومالءمتها ألهداف االستبيان، وبعد إجراء بعض التعديالت 
 ت أو إضافة بعض العبارات .تبعا لمالحظات السادة المحكمين والتي تناولت إعادة صياغة وحذف بعض العبارا

لقادة المدارس االبتدائية  األصلي% من المجتمع 10( استمارة والتي تمثل أكثر من 160قامت الباحثة بتطبيق عدد )
( استمارة  121 وكان عدد االستمارات الصالحة التي تم اإلجابة علي جميع أسئلتها بدقة ) الحكومية بمحافظة الدقهلية،

 :يكان تصنيفها على النحو التال ( استمارة 39عدد الكلي ) وكان الفاقد من ال
 ( 22) استمارات لم ترد للباحثة وعددها  -
 ( 17استمارات غير كاملة اإلجابة وعددها ) -

 :األداة ثبات
، االستبانةاالعتماد عليها في ثبات  مرتفعة يتمنسبة ثبات  هىككل و  لالستبانة(  .974) الفا كرونباخالثبات بلغ معامل         

 توفر يؤكد مما .( 882) وعندما تم تعديلها بمعادلة سبيرمان براون وصل إلى .(788االختبار ) فيثبات بين نصمعامل الكان و 

 لالستبانة . الثبات من عالية درجة
 المعالجة اإلحصائية:

استخدم المعالجات تم (،حيث SPSSتها إحصائيا عن طريق البرنامج اإلحصائي)جبإدخال البيانات ومعالة الباحث تقام
 عن أسئلة الدراسة  لإلجابةواألساليب اإلحصائية المناسبة 

  :وصف العينة :أوالا 
)وزارة  قائدا( 1227) يةبتدائاال لةفي المرحقادة المدارس والذى يبلغ عدد  األصلي% من المجتمع  10تمثل عينة عشوائية 

 -أجا  –المطرية  –) شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية دارات التعليمية اإل بعض في(  2017التربية والتعليم بمصر .
 ي:( التال 1رقم ) يتضح من الجدولكما  قائدا( 121بلغ عدد أفراد العينة )قد و   (بنى عبيد  - منية النصر –شربين 
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(1جدول رقم )    
 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع العينة على اإلدارات التعليمية

اإلدارات  شرق المنصورة المطرية أجا شربين منية النصر بنى عبيد
 التعليمية 

   ت % ت % ت % ت % ت % ت %

7%  9 12%  14 25%  30 27%  33 6%  7 23%  28  

، نه تم التطبيق على ست إدارات بمحافظة الدقهلية و تمثل مناطق مختلفة بين الريف والحضرأ (1يتضح من الجدول السابق رقم )
 . عدد المدارس  فيوالحجم 

(2جدول )  
 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع العينة تبعا للمؤهل 

 -بكالوريوس  دراسات عليا 
 ليسانس

   العلميالمؤهل  دبلوم متوسط 

   ت % ت % ت %

18%  22 65%  79 17 %  20  

ليسانس  –وذوى مؤهل بكالوريوس  %،17متوسط بلغت ( أن نسبة العينة من ذوى المؤهل دبلوم 2يتضح من الجدول السابق رقم )
   %.     18%، وذوى مؤهل دراسات عليا بلغت  65بلغت 

     (3جدول )
تبعا لسنوات الخبرة   العينة التكرارات والنسب المئوية لتوزيع  

سنوات فأكثر  10
  

إلى أقل من  5من 
سنوات 10  

سنوات  5أقل من  عدد سنوات  
   الخبرة 

   ت % ت % ت %

19%  23 40%  48 41 %  50  

سنوات  5%، ومن تراوحت خبرتهم من 41سنوات بلغت  5( أن نسبة العينة ممن خبرتهم أقل من 3يتضح من الجدول السابق رقم )
%.19سنوات فأكثر بلغت  10%، ومن كانت خبرتهم  40سنوات بلغت  10إلى أقل من   
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( 4جدول )    
لعدد الدورات التدريبية قبل الخدمةتبعا  العينة لتوزيعالتكرارات والنسب المئوية   

فأكثر  ثالثة دورات
  

عدد سنوات   دورة واحدة دورتان 
 الخبرة   

   ت % ت % ت %

18%  22 31%  38 51 %  61  

حصلوا على %، ومن 51بلغت  قبل الخدمة دورة واحدة على حصلوا  ( أن نسبة العينة ممن 4يتضح من الجدول السابق رقم )
  .%18 وافأكثر بلغ%، ومن حصلوا على ثالث دورات  31 وابلغ دورتين 

( 5جدول )    
  الخدمة أثناءلعدد الدورات التدريبية التكرارات والنسب المئوية لتوزيع تبعا 

 ثالثة دورات فأكثر
  

عدد سنوات  دورة واحدة دورتان
 الخبرة   

   ت % ت % ت %

60%  73 23%  28 17 %  20  

حصلوا على %، ومن 17بلغت  أثناء الخدمة حصلوا على دورة واحدة( أن نسبة العينة ممن 5يتضح من الجدول السابق رقم )
  .%60%، ومن حصلوا على ثالث دورات فأكثر بلغوا  23دورتين  بلغوا 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:  :ثانياا 
ف يتم و وس ، واالنحراف المعياري والرابع وفقا للمتوسطات الحسابية  الثانيعرض وترتيب النتائج الخاصة بالسؤال  تم

 .  النظري االطار  فيما جاءت بترتيب  االجابة عن األسئلة 
 . النظري االطار  فيالمدارس ؟ وتم االجابة عليه  مديري المعاصر لرفع كفاءة  اإلداري أوال السؤال األول : ما فلسفة الفكر 

 المدارس من وجهة نظرهم ؟ مديري ما االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة  :وهو الثاني السؤال عن اإلجابة ثانيا
 كما ، االستبيان فقرات من فقرة كل عن العينة أفراد لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال عن لإلجابةو 

 (6) رقم  ،والجدول المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات على بناء تنازليا ترتيبا ترتيبها تم ،وقد للمحور العام المتوسط حساب تم
 .النتائج هذه يوضح
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  (6جدول )

 الذاتية تحتياجا لال المعياريواالنحراف  الحسابييوضح المتوسط 

 
 أوال :االحتياجات للمهارات الذاتية

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري 

 
 الرتبة

 5 1.07366 4.0744 القدرة على تحفيز العاملين لتحقيق أهداف المدرسة . -

 العلميالتمكن من استخدام أساليب البحث  -
 

4.1405 1.03526 2 

 المواقف الطارئة . فيالقدرة على ضبط النفس  -
 

3.9752 1.00385 10 

 االدارة المدرسية . فيتطبيق االتجاهات الحديثة  -
 

4.000 95743.  9 

العدل  –عدم استغالل الوظيفة  –التمسك بأخالقيات اإلدارة )المسئولية العامة  -   
 ) ... 

4.1488 1.01375 3 

 6 91558. 4.0579 المدرسية جميع األعمال  فيالقدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات  -
 4.1157 مهنيا ذاتيالقدرة على تنمية  -

 
1.13424 4 

 7 1.09494 4.0331 انجاز العمل بطريقة ايجابية  فيالعاملين بما يساهم  فيالتوجيه والتأثير  -
 تحمل المسؤولية واتخاذ القرار المناسب. -

 
3.9587 1.19301 11 

 8 1.09160 4.0083 سالت المدرسية بطريقة الكترونية القدرة على إعداد التقارير والمرا -
 1 1.08019 4.1570 .تنمية القدرة على المرونة وتقبل آراء العاملين  -

  9.42902 44.6694 المتوسط للمحور
 

 بلغ حيث مرتفعة كانت االبتدائية المدارس مديري ل الذاتيةللمهارات  التدريبية االحتياجات درجة أن ( 6)يتضح من جدول  -
استجاباتهم بشكل  فيلكونها أحد المداخل لتحفيز العاملين والتأثير  ( 9.43) معياري  وبانحراف (44.67) العام المتوسط

)تنمية القدرة على المرونة وتقبل  كالتالي، وقد جاء ترتيب العبارات ( 1435نتائج دراسة )النابت كبير وهو ما يتوافق مع 
عدم استغالل  –التمسك بأخالقيات اإلدارة )المسئولية العامة  - العلميالتمكن من استخدام أساليب البحث  -آراء العاملين 

القدرة على  -القدرة على تحفيز العاملين لتحقيق أهداف المدرسة  -مهنيا  ذاتيالقدرة على تنمية  -دل ... ( الع –الوظيفة 
انجاز العمل  فيالعاملين بما يساهم  فيالتوجيه والتأثير  -جميع األعمال المدرسية  فيتوظيف تكنولوجيا المعلومات 

االدارة  فياالتجاهات الحديثة  تطبيق -اسالت المدرسية بطريقة الكترونية القدرة على إعداد التقارير والمر  -بطريقة ايجابية 
 تحمل المسؤولية واتخاذ القرار المناسب(.  -المواقف الطارئة  فيالقدرة على ضبط النفس  -المدرسية 
 الفنية كما يلى : تحتياجالال المعياري واالنحراف  الحسابي( ليوضح المتوسط  7وجاء جدول رقم )

 

 

 

 

 



ة | 281 ح ف ص ل  ا
 

 (7جدول )
 الفنية لالحتياجات المعياري واالنحراف  الحسابييوضح المتوسط 

للمهارات الفنية  االحتياجاتا: نيثا  
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 ميدان االدارة التربوية  فيللمستجدات الحديثة  العمليالتطبيق  -
 

4.2397 .94890 2 

 تطبيق أساليب اشرافية حديثة   -
 

4.0083 1.07623 8 

 استخدام أساليب التنمية المهنية لجميع العاملين بالمدرسة -
 

4.2562 .89934 1 

 استخدام أساليب متنوعة لتقويم أداء العاملين بالمدرسة -
 

4.1488 1.08521 5 

 6 1.05333 4.1240 البيئة المدرسية الجاذبة للتعلم توفير  -

 3 1.06393 4.2066 دارة الجودة الشاملة تطبيق أساليب إ -

 9 1.17750 3.8843 للمدرسة  الذاتيتطبيق أساليب التقويم  -

 7 1.02932 4.1240  المدرسيوضع برامج العمل  فيتوظيف مهارات التخطيط  -

 –المعلومات  فيمن خالل المشاركة  القياديتمكين العاملين المتميزين للعمل  -
 الترحيب باالبتكارات -القرارات  وضع  –تحليل المشكالت 

4.1983 1.02972 4 

  7.56562 37.1901 المتوسط للمحور

 

 بلغ حيث مرتفعة كانت االبتدائية المدارس مديري ل الفنيةللمهارات التدريبية  االحتياجات ( درجة 7يتضح من جدول ) -
حيث تتضح أهمية وعى أفراد العينة بالمهام الفنية والمهنية لتوجيه  (7.57) وبانحراف معياري  (37.19) العام المتوسط

للمستجدات  العمليالتطبيق  -التنمية المهنيةاستخدام أساليب ) كالتاليالعملية التعليمية التربوية وقد جاء ترتيب العبارات 
 - القياديتمكين العاملين المتميزين للعمل  - تطبيق أساليب إدارة الجودة الشاملة  -ميدان االدارة التربوية  فيالحديثة 

تطبيق  -توظيف مهارات التخطيط  -توفير البيئة المدرسية الجاذبة للتعلم  -لتقويم أداء العاملين استخدام أساليب متنوعة 
كشفت  ( حيث 1435تتفق مع دراسة )النابت  التيو  للمدرسة ( الذاتيتطبيق أساليب التقويم  -أساليب اشرافية حديثة 

 أساليب بتطوير المتعلقة المدارس مديري  تطوير متطلبات لتلبية الفنية المهارات بمجال التدريبية همية االحتياجاتأ عن 
 .االبداع على العاملين وتحفيز التربوية باإلدارة الحديثة بالمستجدات والمداخل واإللمام داءاأل تقويم

 اإلنسانية كما يلى: حتياجاتلال المعياري واالنحراف  الحسابي( ليوضح المتوسط  8وجاء جدول رقم )
 (8جدول )

 نسانيةاإل لالحتياجات المعياريواالنحراف  الحسابييوضح المتوسط 

 
 

للمهارات اإلنسانية االحتياجات ا:لثثا  
المتوسط 
 الحسابي

 
 

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة 

 5 1.16905 3.9091 هارات التواصل الفعال مع العاملينالتمكن من م -

 3 1.03652 3.9752 تنمية سلوكيات وأخالقيات العمل  -

 مع العاملين بالمدرسة تكوين عالقات انسانية ايجابية  -
 

3.9174 1.19434 4 

 العمل  فيتنمية روح الفريق  -
 

4.0992 1.20003 2 

 انسانية فعالة مع أولياء االمورتكوين عالقات  -
 

3.8843 1.17750 6 

 7 1.05130 3.8099 مع المجتمع المحيط )المشاركة المجتمعية (  التفاعل االيجابى -

 8 1.06839 3.7769 ة اللقاءات واالجتماعات البيئي فيالتمثيل الجيد للمدرسة  -

بين المدير  استخدام أساليب الرقابة والمحاسبية المناسبة التي تخلق حالة من الثقة -
 والعاملين بالمدرسة 

4.1157 1.04235 1 

  7.67693 31.4876 للمحور المتوسط -

 

 المتوسط بلغ حيث مرتفعة كانت االبتدائية المدارس مديري ل نسانيةاإلللمهارات التدريبية  االحتياجات ( درجة8يتضح من جدول )
 تدريبياج يبمثابة احت هينما إنسانية واالتصاالت الجيدة حيث أن تدعيم العالقات اإل ( 7.68) وبانحراف معياري  ( 31.49) العام
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للقيام باألعمال  ع الجميعدفمما ي  فيوالشعور بالرضا الوظي كافة العاملينالروح المعنوية لارتفاع و  إيجابيهام لما تحققه من تفاعل 
لمام بأساليب الرقابة والمحاسبية المناسبة التي تخلق حالة من الثقة )اإل كالتالي، وقد جاء ترتيب العبارات بصورة متقنةالمراد انجازها 

 –نسانية ايجابية مع العاملين بالمدرسة إتكوين عالقات  - تنمية سلوكيات وأخالقيات العمل -العمل  فيتنمية روح الفريق  -
 -مع المجتمع المحيط  اإليجابيالتفاعل  - مورتكوين عالقات انسانية فعالة مع أولياء األ -مهارات التواصل الفعال  التمكن من

التي  ( 2008و )شبير  ( 2016وقد اتفقت تلك النتيجة مع نتائج دراسة )محمد   اللقاءات واالجتماعات ( فيالتمثيل الجيد للمدرسة 
مناخ  وتوفير المدرسيتوثيق العالقات بين أفراد المجتمع  فينسانية التدريبية للمهارات اإل أهمية الدور الفعال لالحتياجات  تبين

 .الجماعييدعم العمل  إيجابي
 :يدارية كما يلللمهارات اإل المعياري  واالنحراف الحسابي( ليوضح المتوسط  9وجاء جدول رقم ) 

 (9جدول )
 داريةاإل لالحتياجات المعياري  واالنحراف الحسابييوضح المتوسط 

 
للمهارات اإلدارية االحتياجات :رابعا   

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 الرتبة

  وترشيدهدارة الوقت أثناء العمل التمكن من فنيات إ -
 

3.9339 

 

1.07032 10 

  الفات بين العاملين ( بالمدرسة)الخ التنظيميتطبيق أساليب إدارة الصراع  -
 

4.0165 .94854 8 

 1 84101. 4.2893 العمل ( فياستخدام طرق إدارة التغيير )اتباع اساليب جديدة  -

 التمكن من إدارة األزمات بمهارة  -
 

4.2562 .99607 3 

 علمية لصناعة القرارات اإلداريةتطبيق الخطوات ال -
 

4.1405 .97729 6 

 2 81074. 4.2893 العمليات اإلدارية فياستخدام التقنيات الحديثة  -

 7 1.03599 4.0413 داخل المدرسة  اإلداريتفعيل عمليات االتصال  -

 9 1.08369 3.9752  االجتماعات بطريقة علمية منظمة  تطبيق  فنون إدارة -

حفظ المعلومات  –بناء قاعدة معلومات  –التمكن من متطلبات اإلدارة االلكترونية )االستخدام  -
 تأمين المعلومات ( –استرجاعها  –وتبويبها 

 

4.1570 .89450 5 

 
 اإلدارياستخدام آليات فاعلة لالستفادة من نتائج تقويم العمل  -

 

4.2397 

 

 

.95764 

 

4 

المتوسط للمحور                             41.3388 7.53719  

 المتوسط بلغ حيث مرتفعة كانت االبتدائية المدارس مديري االدارية ل للمهارات التدريبية االحتياجات أن درجة( 9يتضح من جدول )
 و المدارس ا البتدائية مديري  احتياجات تحدد قاعد ة بيانات بناء ضرورة تظهر وهنا  ( 7.54) وبانحراف معياري  ( 41.34) العام

 بل المدارس وفقا لألقدمية مديري طرق تعين  النتائج تفسر هذه كما ، احتياجاتهم وفق المدارس مديري ل للتدريب خطط بناء ثم من
بالدبلومات التربوية أو البرامج التدريبية  سواء التربوية اإلدارة تخصص فيعداد المناسب عدادهم اإلإ بعد مدراء المدارس  تعيين يجب

 فيتتمثل وفقا لترتيب أفراد العينة  التيو متميزين ملمين بمهام ومسئوليات واجباتهم الفنية واإلدارية  مدراء توفير أجل من التأهيلية 
 لالستفادةاستخدام آليات فاعلة  -إدارة األزمات  -دارية العمليات اإل فياستخدام التقنيات الحديثة  -دارة التغيير إاستخدام طرق )

تفعيل  -العلمية لصناعة القرارات  تطبيق الخطوات -متطلبات االدارة االلكترونية  التمكن من – اإلداري من نتائج تقويم العمل 
يتوافق مع نتائج  وهو ما إدارة االجتماعات (تطبيق  فنون  - التنظيميإدارة الصراع تطبيق أساليب  - داري اإلعمليات االتصال 

 للبنات الثانوية المرحلة مدارس لمديرات اإلداري  المجال في التدريبية االحتياجات درجة أن التي كشفت ( 2014لزهرانى)ادراسة 
 مكة بمدينة

 .عالية بدرجة كانت نظرهن وجهة من المكرمة
  ي:كما يل  للمهارات التنظيمية المعياري واالنحراف  الحسابي( ليوضح المتوسط 10وجاء جدول رقم )
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 (10جدول )
 التنظيمية لالحتياجات  المعياري واالنحراف  الحسابييوضح المتوسط 

 
المتوسط  خامسا : االحتياجات للمهارات  التنظيمية 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة

تنسيق  –طبيعة العالقات  –للمدرسة )المسئوليات  اإلداري التمكن من تطبيق أدوار التنظيم  -
 الجهود ...(

4.1074 1.00666 3 

 4 1.10527 4.0579 االستثمار األمثل للموارد المالية والمادية بالمدرسة  -

 5 1.08730 4.0331 تفويض بعض الصالحيات للعاملين المتميزين. -

 2 1.07680 4.1240 واتخاذه المدرسيعملية صنع القرار  فياشراك العاملين  -

 1 95462. 4.1736 االلمام بأنواع السلطة والهياكل التنظيمية -

  4.56458 20.4959 المتوسط للمحور -

 بلغ حيث مرتفعة كانت االبتدائية المدارس مديري التدريبية للمهارات التنظيمية ل االحتياجات ( أن درجة10يتضح من جدول )
( التي أكدت على أهمية  2008مع نتائج دراسة )شبير  يتوافق وهو ما( 4.56) وبانحراف معياري  (20.50) العام المتوسط

بشكل  المدرسيالتنظيم  رؤية علىكما تساعد وتحديد المسئوليات بكفاءة المدرسة لتحقيق التنسيق والتنظيم  مديرالمهارات التنظيمية ل
االلمام بأنواع السلطة والهياكل التنظيمية، ثم اشراك فراد العينة للمهارات التنظيمية أ، وقد تصدر ترتيب وتحديد أولويات العمل متكامل

مثل للموارد للمدرسة ،ثم االستثمار األ اإلداري أدوار التنظيم  التمكن من تطبيقثم  ،المدرسيعملية صنع واتخاذ القرار  فيالعاملين 
 تفويض بعض الصالحيات للعاملين المتميزين. وأخيراوالمادية بالمدرسة ،المالية 

احتياجاتهم التدريبية تعزى إلى )المؤهل  فيالمدارس   مديري هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين  ولإلجابة عن السؤال الثالث:
 عدد الدورات التدريبية قبل وأثناء الخدمة (؟ –الخبرة   -العلمي

تبعا  1- الستجابات أفراد عينة الدراسة  (One Way Anova)ي دحاتحليل التباين األ   حسابب الثالث السؤال عن جابةاإل وتم
 للتحقق من وجود دالالت إحصائية العلميؤهل الم لمتغير

 (  11 جدول رقم )
 العلميالمؤهل الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير  األحادييوضح تحليل التباين 

الداللة  قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصادر التباين البيان
 اإلحصائية

 المهارات الذاتية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

129.310 
10539.467 
10668.777 

64.655 
89.318 

724. 0.487 
 غير دالة

 المهارات الفنية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

25.980 
6842.648 
6868.628 

12.990 

57.989 

224. 800. 
 غير دالة

المهارات 
 االنسانية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

106.096 
6966.135 
7072.231 

23.043 
59.035 

899. 410. 
 غير دالة

 المهارات االدارية 

 المجموعاتبين 
داخل المجموعات المجموع 

 الكلى

2 
118 
120 

48.786 
6768.322 
6817.107 

24.393 

57.359 

425. 655. 
 غير دالة
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المهارات 
 التنظيمية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

32397 
2467851 
2500.248 

16.199 
20.914 

775. 463. 
 غير دالة

 المعوقات 

 المجموعاتبين 
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

46.898 
3105.102 
3152.000 

23.449 

26.314 

891. 413. 

 غير دالة

احتياجاتهم التدريبية وفقا للمؤهل  فيالمدارس  مديري ( أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين 11يتضح من الجدول السابق رقم)
. مما يعنى تجانس أفراد العينة 05من  كبرأ( فجميعها غير دال ألنها دراسات عليا –بكالوريوس ليسانس أو –دبلوم متوسط)العلمي

التي تتوافق  إلى قلة الدورات التدريبيةباإلضافة اختالف مؤهالتهم العلمية  بغض النظر عنحتياجات التدريبية الاب وزيادة وعيهم،
، (2014 الزهرانيما يتوافق مع دراسة) وهوواالستزادة العلمية للتميز وتجويد العمل  الترقي في رغبتهم واحتياجاتهم مما أدى إلى زيادة

تبعا  -2 :ظهرت فروقا ذات داللة احصائية لصالح اصحاب مؤهل دراسات علياأالتي  (1435ويختلف مع نتائج دراسة )النابت،
  (:12رقم)كما يوضحه الجدول التالي  للتحقق من وجود دالالت إحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة الخبرة لمتغير سنوات

 ( 12 جدول رقم )
 الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة األحاديتحليل التباين يوضح 

الداللة  قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصادر التباين البيان
 اإلحصائية

 المهارات الذاتية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

446.901 

10221.876 

10668.777 

223.450 
86.626 

2.579 0.080 
 غير دالة

 المهارات الفنية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

158.339 
6710.289 
6868.628 

79.170 

56.867 

1.392 0.253 
 غير دالة

المهارات 
 االنسانية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

50.541 
7021.691 
7072.231 

25.270 
59.506 

0.425 0.655 
 غير دالة

 المهارات االدارية 

 بين المجموعات
داخل المجموعات المجموع 

 الكلى

2 
118 
120 

142.610 
6674.497 
6817.107 

71.305 

56.564 

1.261 0.287 
 غير دالة

المهارات 
 التنظيمية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

35.177 
2465.071 
2500.248 

17.588 
20.890 

0.842 0.433 
 غير دالة

 المعوقات 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

38.770 
3113.230 
3152.000 

19.385 

26.383 

0.735 0.482 

 غير دالة

 
وفقا احتياجاتهم التدريبية  فيالمدارس   مديري نه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين أ (12رقم ) يتضح من الجدول السابق

مما . 05كبر من أنها دال ألسنوات فأكثر ( فجميعها غير  10من  – 10قل ألى إ 5من  –قل من خمس سنوات ألطبيعة الخبرة ) 



ة | 285 ح ف ص ل  ا
 

 الزهرانيخبراتهم وهو ما يتوافق مع دراسة ) وأن درجة احتياجاتهم التدريبية واحدة على الرغم من اختالف، يعنى تجانس أفراد العينة 
 خبرتهم تتراوح  الذين  راءالمد ظهرت وجود فروق ذات داللة احصائية لصالحأالتي  (1435النابت )، ويختلف مع دراسة ( 014

لظهور  يهيء األولى سنوات خمس من ألكثر بالخبرة المرور أن ويعزى ذلك إلى سنوات 10 من أقل إلى سنوات خمس من
 كبر .أاالحتياجات التدريبية  بشكل 

عدد الدورات التدريبية قبل الخدمة للتحقق من وجود دالالت إحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة كما يوضحه  تبعا لمتغير -3
 :(13رقم )الجدول التالي 

  (13جدول رقم )
 الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الدورات التدريبية قبل الخدمة األحادييوضح تحليل التباين 

الداللة  قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية التباينمصادر  البيان
 اإلحصائية

 المهارات الذاتية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

283.546 

10385.231 

10668.777 

141.773 
88.010 

1.611 0.204 
 غير دالة

 المهارات الفنية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

205.158 
6663.470 
6868.628 

102.579 

56.470 

1.817 0.167 
 غير دالة

المهارات 
 االنسانية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

132.333 

6939.899 

7072.231 

25.270 
59.506 

1.125 0.328 
 غير دالة

 المهارات االدارية 

 بين المجموعات
داخل المجموعات المجموع 

 الكلى

2 
118 
120 

122.106 
6695.001 
6817.107 

61.053 

56.737 

1.076 0.344 
 غير دالة

المهارات 
 التنظيمية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

24.427 
2475.821 
2500.248 

12.214 
20.982 

0.582 0.560 
 غير دالة

 المعوقات 

 المجموعاتبين 
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

12.569 
3139.431 
3152.000 

6.284 

26.605 

0.236 0.790 

 غير دالة

 
احتياجاتهم التدريبية وفقا  فيالمدارس   مديري ( أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين  13يتضح من الجدول السابق رقم )

. مما يعنى 05ثالث دورات فأكثر ( فجميعها غير دال ألنها أكبر من  –دورتان  –) دورة واحدة للدورات التدريبية قبل الخدمة 
الحصول عليها قبل الخدمة تم عدد الدورات التي  وأن درجة احتياجاتهم التدريبية واحدة على الرغم من اختالفتجانس أفراد العينة 

 . (  2014)الزهرانى مدرسة )دورات تأهيلية ( وهو ما يتوافق مع دراسة مديرك
إحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة كما يوضحه  لةالخدمة للتحقق من وجود دال أثناءتبعا لمتغير عدد الدورات التدريبية  - 4

 :(14رقم ) الجدول التالي 
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 ( 14جدول رقم )
 الخدمة ثناءأ التدريبيةالدورات الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير  األحادييوضح تحليل التباين 

الداللة  قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصادر التباين البيان
 اإلحصائية

 المهارات الذاتية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

189.932 

10478.845 

10668.777 

94.966 
88.804 

1.069 0.347 
 غير دالة

 الفنيةالمهارات 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

33.535 
 

6835.093 
 

6868.628 

16.767 

57.925 

0.289 0.749 
 غير دالة

المهارات 
 االنسانية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

708. 

7071.524 

7072.231 

354. 
59.928 

0.006 0.994 
 غير دالة

 المهارات االدارية 

 بين المجموعات
داخل المجموعات المجموع 

 الكلى

2 
118 
120 

99.633 
6717.474 
6817.107 

49.817 

56.928 

0.875 0.420 
 غير دالة

المهارات 
 التنظيمية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

11.696 
2488.552 
2500.248 

5.848 
21.089 

0.277 0.758 
 غير دالة

 المعوقات 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع الكلى

2 
118 
120 

26.621 
3125.379 
3152.000 

13.311 

26.486 

0.503 0.606 

 غير دالة

احتياجاتهم التدريبية وفقا  فيالمدارس   مديري  ( أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين 14يتضح من الجدول السابق رقم )
. مما يعنى 05ثالث دورات فأكثر ( فجميعها غير دال ألنها أكبر من  –دورتان  –) دورة واحدة الخدمة  أثناءللدورات التدريبية 

ثناء الخدمة أالحصول عليها تم عدد الدورات التي  وأن درجة احتياجاتهم التدريبية واحدة على الرغم من اختالف تجانس أفراد العينة
 (.  2014يتوافق مع دراسة )الزهرانى مدرسة وهو ما مديرك
ضوء  فيالمدارس    مديري ما المعوقات التي تحول دون عقد البرامج التدريبية الالزمة لرفع كفاءة  ولإلجابة عن السؤال الرابع : 

 المعاصر ؟ اإلداري الفكر 
 :التالي( 15جدول رقم ) ويوضحه المعياري نحراف واال الحسابيتم حساب المتوسط  فقد
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 (15جدول )
 المدارس مديري ل  قات التي تحول دون عقد البرامج التدريبية للمعو  المعياري واالنحراف  الحسابييوضح المتوسط 

 
 المعوقات

المتوسط 
 الحسابي

 

المعياري االنحراف   الرتبة 

 مديري المعاصر لدى القائمين على البرامج التدريبية باالحتياجات التدريبية ل اإلداري نقص الوعى بالفكر  -
 المدارس 

3.9174 1.01314 7 

 3 73528. 4.2893 رس لمعرفة احتياجاتهم التدريبيةنقص التواصل مع قادة المدا -
 9 1.09545 3.8182 اإلداري مجال التدريب  فيقلة الخبراء المتخصصين  -
 5 96595. 4.0165 المخصصة للبرامج التدريبية نقص الموارد المالية -
 8 1.03019 3.8264 قصور برامج التدريب الحالية وافتقارها إلى التخطيط الجيد -
 6 97411. 4.0331 نقص دعم الجهات العليا باتخاذ القرارات والخطوات االجرائية لتلبية االحتياجات التدريبية لقادة المدارس . -
 2 79322. 4.4215 المعاصر وكيفية تطبيقه اإلداري المدارس لإلطالع على أساليب الفكر  مديري التربية و  نقص التواصل بين كليات -
 4 1.00406 4.2231 قصور البرامج التدريبية عن مواكبة المستجدات العلمية والمهنية. -
 1 50000. 4.7273 المدارس وصعوبة تفرغهم أثناء البرنامج التدريبى  مديري كثرة أعباء  -

سباب التي تحول مرتفعة و تتباين األ كانت المدارس مديري أن المعوقات التي تحول عقد البرامج التدريبية  ل( 15تضح من جدول )ي
المدارس وصعوبة تفرغهم أثناء البرنامج  مديري كثرة أعباء ولى المرتبة األ فيت ءالمدارس حيث جا مديري لعقد البرامج التدريبية 

المعاصر وكيفية تطبيقه، ثم  اإلداري على أساليب الفكر  لالطالعالمدارس  مديري  التواصل بين كليات التربية و، ثم نقص التدريبي
المدارس لمعرفة احتياجاتهم التدريبية، ثم قصور البرامج التدريبية عن مواكبة المستجدات العلمية والمهنية،  مديري نقص التواصل مع 

جرائية لتلبية برامج التدريبية ، نقص دعم الجهات العليا باتخاذ القرارات والخطوات اإلثم نقص الموارد المالية المخصصة لل
المعاصر لدى القائمين على البرامج التدريبية باالحتياجات  اإلداري المدارس، ثم نقص الوعى بالفكر  مديري االحتياجات التدريبية ل

مجال  فيخيرا قلة الخبراء المتخصصين ألى التخطيط الجيد ، و إة وافتقارها المدارس، ثم قصور برامج التدريب الحالي مديري لالتدريبية 
 .اإلداري التدريب 

 :خالصة النتائج 
  :ييل يتضح ماأسفرت عنه نتائج الدراسة  ضوء ما في

 مهارات ال، و  فنيةالمهارات الذاتية، و المهارات ال على للتدريب (عينة الدراسة)  االبتدائية المدارس مديري   شدة ارتفاع احتياج
داء ن هذا االحتياج له تأثيره السلبى على جودة األأ، ومما الشك فيه تنظيمية المهارات الدارية ، و االمهارات النسانية ، و اال

 فاعل داخل مدرسته . وإداري  تربوي المدرسة كموجه ومرشد  لمدير المهنيويعيق النمو 
 التمكن من استخدامالمرونة وتقبل آراء العاملين و تنمية القدرة على "ي ھ  الذاتية المهارات بمجال التدريبية ابرز االحتياجات 

لتطبيق وا التنمية المهنية لجميع العاملين بالمدرسة ، استخدام أساليب " المهارات الفنية " وبمجال العلميأساليب البحث 
الرقابة والمحاسبية استخدام أساليب نسانية " ميدان االدارة التربوية " وبمجال المهارات اإل في الحديثة مستجداتلل العملي

العمل "، وبمجال المهارات  فيالمناسبة التي تخلق حالة من الثقة بين المدير والعاملين بالمدرسة، وتنمية روح الفريق 
دارية " يات اإلالعمل فيالعمل (، واستخدام التقنيات الحديثة  فيساليب جديدة أتباع إطرق إدارة التغيير )استخدام " دارية اإل

 المدرسيعملية صنع القرار  فيواشراك العاملين  لمام بأنواع السلطة والهياكل التنظيمية،، وبمجال المهارات التنظيمية " اإل
 واتخاذه". 
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 وبانحراف معياري) ( 27 .37) العام المتوسط بلغ حيث االبتدائية المدارس مديري ل التدريبية ارتفاع درجة االحتياجات 
 بلغ حيث ولىاأل بالرتبة " الذاتية المهارات " مجال فقد جاء التدريبية االحتياجات مجاالت بترتيب يتعلق وفيما ( 5.13

( 41.34) متوسطها بلغ ( وجاء مجال المهارات االدارية بالرتبة الثانية حيث 9.43 معياري ) ( بانحراف 4.67) متوسطها
( بانحراف معيارى  37.19( وجاء مجال المهارات الفنية بالرتبة الثالثة حيث بلغ متوسطها )97.54معياري ) بانحراف

( وجاء 7.68) معياري ( بانحراف 31.49نسانية بالرتبة الرابعة حيث بلغ متوسطها )( وجاء مجال المهارات اإل7.57)
 ( .4.57) معياري ( بانحراف 20.50حيث بلغ متوسطها )مجال المهارات التنظيمية بالرتبة الخامسة 

  الخبرة   -العلمياحتياجاتهم التدريبية تعزى إلى )المؤهل  فيالمدارس   مديري بين ال توجد فروق ذات داللة احصائية– 
 عدد الدورات التدريبية قبل وأثناء الخدمة ( ويرجع ذلك إلى تجانس أفراد العينة.

  ويرجع ذلك إلى أنها تسير بطريقة عشوائية غير  المدارس االبتدائية مديري التدريبية لتتباين األسباب التي تحول عقد البرامج
وقد تقدمها جهات مختلفة ال يتم التنسيق فيما بينها باإلضافة إلى أنها ال تحدد المشكالت واالحتياجات  مخطط لها،

 ها .المعاصر حتى يمكن االستفادة من اإلداري المدارس وفق الفكر  مديري لالحقيقية 

  :ات الدراسةتوصي
 .جميعها المدرسي العمل مجاالت علىالمدارس  مديري لة يزيادة االهتمام بعقد البرامج التدريب  .1

 :آلية التنفيذ
ضوء االحتياجات التدريبية  فيدارس مال مديري التخطيط الجيد للبرامج التدريبية بما يتوافق مع االحتياجات الحقيقية ل -أ

لى التنسيق بين الجهات المختصة بتقديم البرامج التدريبية أو تحديد جهة واحدة إ، باإلضافة سفرت عنها الدراسة أالتي 
 للقيام بتلك المهمة . 

 SWOT اسـتخدام األسـاليب الحديثـة فـي تحديـد االحتياجـات التدريبيـة مثـل أسـاليب تحليـل بيئـة المنظمـة سـوات -ب
 .  المدارس  مديري ـائق وتحليل مشاكل وأسـلوب تحليـل الوث

 ما بكل المدارس مديري  لتزويد على اإلنترنت موقع إنشاء على والتعليم التربية بوزارة والتأهيل التدريب قطاع يعمل أن  -جـ 
 .المدرسة مدير مهام حول ومهارات معلومات ومعارف من يستجد

 االخذ بمبدأ التدريب المستمر.  -د
 المدارس مديري المعاصر لدى القائمين على البرامج التدريبية باالحتياجات التدريبية ل اإلداري الوعى بالفكر نشر  .2

 :آلية التنفيذ
االحتياجات التدريبية وضع خطط استراتيجية لتحديد كاديمية المهنية للمعلمين وفروعها بالمحافظات و دور األتفعيل       

 المعوقات حول ببحوث والقيام احتياجاتهم، وفق تدريبية برامج ووضع دوري، الوظيفي بشكل أدائهم وتقييم المدارس مديري ل
 .المتاحة واإلمكانيات الواقع مع يتناسب بما لها الحلول وتقديم بمهامهم اإلدارية، المدارس مديري تحول قيام   التي

 المعاصر وكيفية تطبيقه. اإلداري على أساليب الفكر  لالطالعالمدارس  مدراءالتواصل بين كليات التربية و دعم  .3
 :آلية التنفيذ

مواكبة المستجدات  المدارس مديري ل التدريبية البرامج إلعداد المصرية المختلفة الجامعات في التربية كلِ يات مع التنسيق -أ
  .العلمية والمهنية

 في الحديثة والتطورات المدارس بالمعارف مدراء ودز ت المدرسية اإلدارة مجال في متخصصة تربوية مجلة إصدار  -ب 
 .التربوية عنها الدراسات كشفت التي المدرسي لعمل ا مجاالت

الغد بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها ألداء عملهم المستقبلى في جميع مراحل حياتهم  مدراء بإعداداالهتمام  .4
 المهنية.
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 :آلية التنفيذ
 متخصصة ادرو ك لتخريج في الجامعات التربية كلِ يات في التربوية واإلدارة المدرسية باإلدارة خاص قسم إنشاء ضرورة -أ 

 .اإلدارة المدرسيةالقيادة التربوية و  في
 .عمل على اعدادهم كقيادات مستقبليةاختيار الكفاءات من العاملين بميدان التربية والتعليم وال -ب 
 :المراجع

 أوالا: المراجع العربية: 
ص دار الجامعة الجديدة . :االسكندرية .اإلدارة المدرسية والصفية.(2008سالمة عبد العظيم ) حسين. جمال محمد؛ الوفا، أبو .1

216.  
 المدارس لمديري  التدريبية البرامج تقويم .( 2013) أنوار فتح هللا أبو الوفا، حمال محمد؛ حسين .سالمة عبد العظيم؛ فتح هللا، .2

 (. 92.) 24جامعة بنها ، –.مجلة كلية التربية  باتريك كريك نموذج باستخدام مصر في العامة الثانوية
مدارس التعليم االلكترونى كما يراها القادة  الحالية والمستقبلية إلداريى التدريبية (. االحتياجات 2008أبو ناصر، فتحى محمد ) .3

 ( 176(. المملكة العربية السعودية. )2. )9.واالدارية مجلة جامعة الملك فيصل للعلوم االنسانية  ردن.األ فيالتربويون 
دار المتنبى.  :( مبادئ االدارة المدرسية )وظائفها، مجاالتها، مهاراتها، تطبيقاتها(. السعودية  2018عباس بله محمد ) ،أحمد .4

 . 235 -220ص
 التربوي (.االدارة والتخطيط  2016سامى عبد السميع ) عبد الرحمن بن سليمان ورضوان. خالد بن عبدهللا والشالش. ،دهيش .5

 .131 - 79ص الرشد .  دار :السعودية . 4ط أسس نظرية وتطبيقات علمية . 
ص .الرشد دار  :السعودية ضوء اتجاهات القيادة التربوية الحديثة. في(. القيادة المدرسية 2004قاسم بن عائل ) ،الحربى .6

165 -166 . 
 . 66صدار الثقافة للنشر والتوزيع . :المؤسسات التربوية .األردن  فيإدارة التغيير .(  2011رافدة ) ،الحريري  .7
 . 51- 47ص دار الحامد . :اإلدارة التربوية . األردن  فيوظائف وقضايا معاصرة .(  2007محمد حسن .) حمادات، .8
 .78صدار الفجر.:المعاصر .القاهرة  اإلداري ضوء الفكر  في( االدارة المدرسية الحديثة  2009خليل.نبيل سعد ) .9

 مكة بمدينة للبنات الثانوية المرحلة مدارس لمديرات التدريبية (. االحتياجات 2014لطيفة بنت أحمد محمد ) ،الزهرانى  .10
 نظرهن ،رسالة ماجستير غير منشورة . كلية التربية . جامعة أم القرى . وجهة من المكرمة

 (. 22.) 11مصر . –مدارس التعليم األساسى. مجلة التربية  مديري (. االحتياجات التدريبية ل 2008مريم قاسم ) ،شبير .11
المدارس االبتدائية الحكومية  بالمدينة المنورة لتفعيل  مديري (. االحتياجات التدريبية ل 2012فالح زيد مبريك )،الصاعدى  .12

 نشورة . كلية التربية. جامعة طيبة .أسلوب إدارة التغيير، رسالة ماجستير غير م
(. تحديد االحتياجات التدريبية كأساس لعملية التخطيط للتدريب في األجهزة ، ندوة األساليب  2011الطراونة، تحسين أحمد ) .13

ايف الحديثة في التخطيط والتدريب )على الصعيدين النظري والعملي( في األجهزة األمنية ، كلية الدراسات العليا، جامعة ن
من  24/9/2017العربية للعلوم األمنية كلية الدراسات العليا.تم استرجاعها بتاريخ 

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle . 
.من  2017/  30/9 في. تم استراجاعها اإلداري الفكر  فيقلش . اتجاهات حديثة  ،عبدهللا .14

http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/903. 
 .54ص مكتبة االلوكة .:. السعودية اإلداري ( .بناء الفكر  2009مسعد بن عيد ) العطوى. .15
 97ص دار المسيرة . :ردناأل. 4ط ( . مبادئ االدارة المدرسية .2012العمايرة، محمد حسن ) .16
دولة الكويت من وجهة نظرهم ، مجلة  فيوزارة التربية  في( االحتياجات التدريبية للقادة التربويين  2010عبدهللا زامل ) ،العنزى  .17

 ( . 81) 20كلية التربية جامعة بنها ، مصر .

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle


ة | 290 ح ف ص ل  ا
 

  . 560ص  .الوراق للنشر والتوزيع :االدارة التربوية والمدرسية والصفية .األردن  في( قضايا 2010وجيه سالم ) ،الفرح .18
 من اليمنية بالجمهورية تعز مدينة العامة في الثانوية المدارس لمديري  التدريبية (. االحتياجات 2011عثمان سعيد ) ،القباطى .19

 . 27 . دمشق جامعة وكالئهم، مجلة نظرهم ونظر وجهة
   دراسة  –المصري المجتمع  في الثانوي مدارس التعليم  مديري ( االحتياجات التدريبية ل 2016محمد ، أمانى عثمان ) - .20
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Abstract 

          The study aimed to identify the training needs necessary to raise the efficiency of primary 

school principals from their point of view ,and identify the obstacles that prevent the holding of 

training programs necessary to raise the efficiency of school principals in the light of contemporary 

administrative thought, The study sample consisted of (121) principals in some educational 

departments in Dakahlia governorate, The researcher used a questionnaire to collect data, and the 

study was based on the descriptive approach, The study found that the need for primary school 

principals to train in self-skills, technical skills, human skills, managerial skills, organizational skills, 

There are no statistically significant differences between school principals in their training needs due 

to the scientific qualification - experience - the number of training courses before and during the 

service, The reasons for the holding of training programs for school principals vary, and some 

recommendations are presented. 
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