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االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية العامة 
في مدينة تعز بالجمهورية اليمنية من وجهة نظرهم 

  وكالئهمنظر و
  

   الدكتوراهطالب إعداد
   عثمان سعيد أحمد القباطي

   الدكتور األستاذ إشراف  
  عيسى علي

  كلية التربية
  جامعة دمشق

  

   ملخصال
ات التدريبية لمديري المدارس الثانوية العامة فـي        ـ هدف البحث إلى تحديد االحتياج     

مدينة تعز بالجمهورية اليمنية من وجهة نظرهم ووكالئهم، ومعرفـة الفـروق فـي              
تربـوي،  (، المؤهل العلمي    )ذكور، إناث (الجنس  : اتمتغيراالحتياجات التدريبية وفق    

  ).مدير، وكيل(، الوظيفة )غير تربوي

 يمثِّلـون وكـيالً،   ) 76(مـديراً، و  ) 29( منهم   دارياً،   إ )105( البحث   عينةـ شملت   
  . كافةمجتمع البحث

:  هي ،مجاالت) 8(ت  تضمن ،ـ قام الباحث ببناء استمارة لتحديد االحتياجات التدريبية       
 - اتخـاذ القـرار      - االتصال   - العالقات اإلنسانية    - اإلشراف - التنظيم   -التخطيط(

  . فقرات) 10( مجال  كلُّتضمن و،) التقويم-عالقة المدرسة بالمجتمع 
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هناك احتياجات تدريبية لمديري المـدارس علـى        :  البحث إلى النتائج اآلتية    توصلـ  
لـى عـدم    ع نتائج البحث    دلَّتوبدرجة فوق المتوسط، كما      هاجميع ستبانةمجاالت اال 

ات متغيـر وجود فروق دالة إحصائياً في متوسط درجات االحتياجات التدريبية تعزى ل          
 . الجنس والمؤهل والوظيفة

 التعليم، االحتياجات التدريبية، التوصيف الوظيفي، متطلبـات        :المصطلحات األساسية 
  .تدريب المدراء
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  :مقدمةال
ويتوقف عليها   ، التعليمية  التربوية  اإلدارة المدرسية ركناً أساسياً من أركان العملية       تعد 

، والمنفذة  ة المشرفة على التعليم بشكل عام     ارة المباشر  اإلد كونهانجاح العملية التربوية    
د مهام مـدير    تعدللسياسات التعليمية التي تخطط لها اإلدارات التعليمية العليا، ونتيجة ل         

 علـى   ،لذا ينبغـي  وكثرة الواجبات والمهام الملقاة على عاتقه      ،واختصاصاتهالمدرسة  
 دارة المدرسية وإعداد القائمين عليهـا م باإلاالهتما ذوي العالقة ولينؤوالمسالمختصين  

   .القيام بواجباتها على أكمل وجه تستطيع حتى ،هموتدريب
ن إقـرار التـواز    المرحلة الثانوية من التعلـيم فـي         يةهمأل "دراسة علي أشارت  وقد  

المرحلة الثانويـة فـي     لكون  ،  في المجتمع  الثقافي و االقتصاديو السياسي   واالستقرار
 ويـرى  ، والتعليم العـالي  األساسيتمثل الجسر الواصل ما بين التعليم       النظام التعليمي   

  .)13 :2006،علي("  نجاحهأونظام تربوي  أي إخفاقبان دورها محوري في 
ومن هذا المنطلق فقد رأى الباحث أنه ال بد من االهتمام باإلدارة المدرسية بوصـفها               

ل  وتمثِّ ،د على نطاق واسع   تمت و ،ميداناإلدارة المنفذة للبرامج التعليمية والتربوية في ال      
 مـشكلة ضـعف أداء مـديري    تعد و،قاعدة الهرم اإلداري للعملية التربوية والتعليمية    

  . من المشاكل البارزة هاومديراتالمدارس 
 انـشغال ومن خالل عمل الباحث في مجال التربية والتعليم الحظ فضالً عمـا سـبق               

بأمور خاصة وعامة خارج المدارس، وكـذلك       ) موكالئه(مديري المدارس ومعاونيهم    
خضوع اإلدارة المدرسية إلى ضغوط ومؤثرات سياسية واجتماعيـة كثيـرة تعيـق             

  . فاعليتها وتطور أدائها

بدراسة االحتياجات التدريبية لمديري المـدارس      يصبح االهتمام   ما سبق     على وتأسيساً
 في اليمن ضـرورة ملحـة       صةخا في الدول النامية     والعمل على سد تلك االحتياجات    

وتوجهات الدولة نحو إعداد مخرجات    ،تفرضها ظروف العصر الدائمة التحول والتغير     
  .قيادة المسيرة التنمويةقادرة على 
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  :بحثمشكلة ال
مشكلة ضعف األداء لمديري المدارس من المشاكل التي تؤرق القيادات العليا فـي       تعد 

 التربويـة   المشكالت التي تعيـق سـير العمليـة        وذلك بسبب    ، والتعليم وزارة التربية 
 هاومـديرات  أشارت التقارير الرسمية إلى أن بعض مديري المـدارس           التعليمية، حيث 

ليسوا بالمستوى المطلوب من حيث الكفاءة والقدرة على مزاولـة األعمـال اإلداريـة     
                                     . والقيام باألعمال الموكلة إليهم،والفنية

المدارس في  مديري   مجموعة من الدراسات المحلية التي أجراها الباحثون على          تؤكدو
كدراسة عبد الجبار وبدر التي أوضحت أن اإلدارات فـي التعلـيم            هذه المشكلة   اليمن  

العام ال زالت دون المستوى المطلوب في الخبرة والمهارة اإلداريـة، كمـا تنقـصها               
 وهذا يعود إلى وجود خلل فـي        ،قيامها بمهامها التربوية  الشروط الضرورية الالزمة ل   

 في الوقـت الـذي       وتدريبهم ،المعايير والضوابط المعمول بها الختيار أفراد اإلدارات      
 في تطوير العملية التربويـة      وفاعالاً هاماً   إلدارة المدرسية دور  ا يجب أن تمارس فيه   

  .)128-120 :1998عبد الجبار وبدر، ( .والتعليمية
ت على  أكَّدوالتي  ) حديثاً( في اليمن    تمتكد هذه المشكلة الدراسات والبحوث التي       وتؤ

ضعف :  منها ،أن اإلدارة المدرسية في اليمن تعاني جملة من أوجه القصور والضعف          
 وأن  ،التأهيل العلمي لمديري المدارس، وقلة الخبرة الكافية في مجال اإلدارة المدرسية          

 إذ يبلـغ    ،تعليم العام باليمن هم من حملة المؤهل الثانوي       معظم مديري المدارس في ال    
من إجمـالي مـديري     % 51,33 نسبة   ليمثِِّّ وهو ما    ،معلماً ومعلمة ) 5224(عددهم  

  ).187، 2004المركز اليمني للدراسات اإلستراتيجية،  (.المدارس العامة في اليمن
 المجتمع بالكوادر    تمد كونها،   المؤسسات التعليمية الخدمية   أهم من   إدارة المدرسة  تعدو

 عينـة ية إجراء هذا البحث على      أهمالمؤهلة علميا، وفنيا، وأخالقيا، لذا أدرك الباحث        
ثر ذلـك فـي تحقيـق    أنظرا للدور الذي يقومون به، و، من مدراء مدارس مدينة تعز    

  . المؤسسة التعليمية المرجوة منهاأهداف
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حتياجـات  مـن الكـشف عـن اال      البد  درسة  ومن أجل تطوير العمل اإلداري في الم      
 وضع الحلـول    لة بعد ذلك  رس أوالً لكي يتسنى للجهات المسؤو     التدريبية لمديري المدا  

في تحسين العملية التربوية والتعليمية، ونظـراً       والمقترحات التي من شأنها االستمرار      
لسلم اإلداري ي ا  الفئات العريضة ف   يمثِّلون الجمهورية اليمنية   في   ن مديري المدارس  أل

 فقـد    تعليم أساسي ثانوي،    مدارس  كون المدارس في اليمن أغلبها     ،التربوي والتعليمي 
حتياجات التدريبية لمديري مدارس التعلـيم الثـانوي         اال  للتعرف على  جاء هذا البحث  

  .في الجمهورية اليمنية مدينة تعزفي  العام

حتياجـات التدريبيـة لمـديري    مـا اال  :  التالي ويمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال     
نظـر   اليمنية من وجهة نظـرهم و      المدارس الثانوية العامة في مدينة تعز بالجمهورية      

  ؟وكالئهم

بحثية الأهم:  
  :اآلتي من خالل بحث ال هذايةأهمتنبع 

ساعد في تحديد نقاط القـوة      ت  التي معرفة االحتياجات التدريبية  ل  الدراسة ضرورة -1
 مما قـد    ،في مهامهم الفنية واإلدارية     المدارس الثانوية  مديري في أداء والضعف  

   .لعملية التعليميةا  وتحقيق أهداف،المدارسمديري  رفع مستوى فييساعد 
 بمكتب التربية والتعليم     التدريب  عن إدارة  ولينؤالمستقديم المقترحات التي تساعد      -2

على أساس  يب  التدر  وتوظيف ،المديرين على تطوير برامج تدريب      بمحافظة تعز 
  .الفعلية لمديري المدارساالحتياجات التدريبية 

3- البحث    يستمد في اإلدارة من تناوله لمدراء المدارس، ودور       يتهأهم    أومنظمة   أي 
، حيث يعزى نجاحها أو فشلها في المقام األول إلى النظام اإلداري السائد             مؤسسة

مؤسسات التي يقاس بهـا مـدى    الأهمفيها، فضال عن أن المؤسسة التعليمية من      
  .ه ورقيالمجتمع تطور
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   :يهدف البحث الحالي إلى: بحثأهداف ال
فـي  في مدينة تعـز      تحديد االحتياجات التدريبية لمديري مدارس الثانوية العامة        ـ1

  .من وجهة نظرهم ووكالئهم الجمهورية اليمنية
ارس الثانويـة العامـة   التعرف على الفروق في االحتياجات التدريبية لمديري المد    ـ2

  :ات اآلتيةمتغيرفي مدينة تعز وفق ال
 )ذكور، إناث(الجنس   . أ
 )تربوي، غير تربوي(المؤهل الدراسي   . ب

  )مدير، وكيل(الوظيفة . ج
   :هفرضياتأسئلة البحث و

ـ ما االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية العامة في مدينة تعز من وجهة             1
  نظرهم ووكالئهم؟

ل هناك تباين في االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانويـة العامـة فـي       ـ ه 2
  :ات اآلتيةمتغيرمدينة تعز تعزى لل

  )ذكور، إناث(ـ الجنس 
 )تربوي، غير تربوي(ـ المؤهل العلمي 

  )مدير، وكيل(ـ الوظيفة 
  :فرضيات البحث

ـ 1 مدينة تعز مـن  مة في  ال توجد احتياجات تدريبية لمديري المدارس الثانوية العا 
  . ووكالئهموجهة نظرهم

 بين متوسـطات    )0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ال توجد  ـ  2
 فـي  دارس الثانوية العامة م ال ي في االحتياجات التدريبية لمدير    عينةدرجات أفراد ال  

  :ات اآلتيةمتغيرلل تعزى مدينة تعز
  ).ذكور، إناث( الجنس ـ
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  )تربوي، غير تربوي(لدراسي المؤهل اـ 
  )مدير، وكيل(الوظيفة ـ 

   : والتعريفات اإلجرائيةمصطلحاتال
األول عـن   المـسؤول   : بأنه مدير المدرسة    المدرسية ف الالئحة  تعر :مدير المدرسة 

 والماليـة  واإلداريـة يادة العمل بها من النواحي التربوية والتعليمية والفنية    المدرسة وق 
  .)45، )139(، مادة1997الالئحة المدرسية لسنة (افيةواالجتماعية والثق

المسؤول المباشـر  : بأنهف الالئحة المدرسية وكيل  المدرسة   كما تعر  :وكيل المدرسة 
 تتكامل مع دوره في قيادة      أدوراًيعاونه ويودي   ) بعد مدير المدرسة  (  المدرسة في إدارة 

جيهات مدير المدرسـة وتحـت    ويقوم بعمله بناء على تو،العمل التربوي في المدرسة   
  ).48) 140( المرجع نفسه مادة.(  وينوب عنه في حالة غيابه،إشرافه

العاملين إحداثها في معلومات     المطلوبة مجموعة التغيرات هي   : االحتياجات التدريبية 
تهم، وفقا لمتطلبات العمل، بما يساعد في التغلب على         اومهارتهم  وسلوكهم، لرفع كفاء    

ي تعترض سير العمل في المنظمة، ويسهم في تطوير األداء واالرتقـاء            المشكالت الت 
  ).35 :2008 الخطيب والعنيزي،(بمستوى الخدمات بشكل عام 

مجموعة التغيرات والتطورات المطلـوب إحـداثها فـي معلومـات          «فها ياغي بأنها    وعر
 األفـراد   العاملين ومهاراتهم واتجاهاتهم بقصد التغلب علـى المـشكالت التـي يتطلبهـا            

  ).11: 1993ياغي، (»  وتجنب خلق مشاكل جديدة، بعض المشكالت حلِّفيلمساعدتهم 
مجموعة التغيرات والتطـورات     :ف الباحث االحتياجات التدريبية إجرائياً بأنها     ويعر 

عز لتجعلهم قـادرين  المطلوب إحداثها في مهارات مديري المدارس الثانوية في مدينة ت   
ل اسـتجابة   تخاذ القرارات اإلدارية على الوجه األكمل، وهي تمثِّ        وا ،على أداء مهامهم  

 المستخدمة في البحث لتصوره للفجوة ما       ستبانة فقرة من فقرات اال    مدير المدرسة لكلِّ  
  .ستبانةبين المتطلبات الحقيقية والقدرات المقابلة لكل فقرة من فقرات اال
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الحتياجات التدريبيـة لمـديري   تقتصر حدود البحث الحالي على تحديد ا : حدود البحث 
: المدارس الثانوية العامة في مدينة تعز بالجمهوريـة اليمنيـة فـي العـام الدراسـي           

  . م2009/2010
  الخلفية النظرية

  : مفهوم اإلدارة المدرسية: أوالً 
أوردت األدبيات التربوية الكثير من مفاهيم اإلدارة المدرسية، إال أنه ليس هناك اتفاق              

باحثين في مجال اإلدارة المدرسية على تعريفها نتيجة لتباين دراستهم لها،           مطلق بين ال  
  :وقد اختار الباحث من بينها التعريفات التالية

ومـواد الدراسـة     ،معالجة شؤون المدرسين والطالب   " ف اإلدارة المدرسية بأنها     تُعر 
ليـات المتعلقـة     وإدارة الفعا  ، والمصادر المالية الالزمة لتدريس الطالب     ،والتجهيزات

 معرفة الحقائق عن    تضمنبذلك، وتنظيم هذه العناصر كافة  وتوجيهها وضبطها، كما ت         
الطالب والمدرسين والرؤساء وأبنية المدارس وتجهيزاتها وتمويل المدارس والصرف         

 وغير ذلك من األمور اإلدارية التي ابتكرت واستخدمه وسائل إحـصائية فيهـا    ،عليها
 .)29: 2003سالمة، " (والتسجيلللتحقيق والقياس 

اإلدارة اإلجرائيـة لوضـع أهـداف التعلـيم         :  اإلدارة المدرسية بأنها   همبعضويعتبر  
    ال، فهي المسؤولة مباشرة عن مـساعدة       واستراتيجياته، وخططه موضع التطبيق الفع

وتنظيم العناصر البشرية العاملة في المدرسة والمنتسبة إليها بهدف تحقيـق األهـداف        
 .)62: 2003علي ، ( اصة لعمليتي التعليم والتعلمعامة والخال

الجهود والنشاطات المنسقة التـي يقـوم بهـا مـدير           "بأنها  ) شريف(فها  عرفي حين ي  
المدرسة ووكالؤه والمعلمون واإلداريون من أجل تحقق األهـداف التربويـة داخـل             

  .)195: 2003شريف، " (شى مع ما يصبو إليه المجتمع لتربية أبنائهاالمدرسة بما يتم
  :ة يرى الباحث اآلتيومن خالل التعريفات السابق

  . أن اإلدارة المدرسية عملية موجهة نحو تحقيق أهداف محددة -أ 
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، أهـداف، تخطـيط   (أن اإلدارة المدرسية عملية تتفرع عنها مجموعة عمليات           - ب
 ). إلخ...تنظيم

 . وماديةأن اإلدارة المدرسية تعتمد على موارد بشرية ومالية   - ج

  : ية اإلدارة المدرسيةأهم: ثانياً
إعداد العاملين في مجال اإلدارة المدرسية من         يعد العوامل التي يمكن التحكم بهـا       أهم 

ية اإلدارة المدرسـية مـن خـالل        أهموتتضح  . في تطوير العملية التربوية والتعليمية    
ير المنـضبط فـي أعمالـه      تأثيرها العملي في سلوك الطلبة والمعلمين إذ نجد أن المد         

لتزام كـل حـسب الـدور     قدوة لزمالئه المعلمين وأبنائه الطلبة في اال       يمثِّلومواعيده  
  .)17: 1997المخالفي، ( المناط إليه

دة، حيث ال تتوقـف     تعد أن المهام الوظيفية لإلدارة المدرسية م       إلى كما تجدر اإلشارة  
 مـن األمـور     يعدف التربوي الذي    مهامها على النواحي اإلدارية وإنما تشمل اإلشرا      

المهمة لمتابعة سير العملية التعليمية وتشخيص جوانـب القـوة والـضعف وتوجيـه              
  .)24 :1994، الفقي(المعلمين 

ية دور المدير والمديرة فقد أصبح من األولويات الضرورية فـي العمـل             أهموانطالقاً من   
 وتـدريبهم علـى أداء      ،رة المدرسـية  التربوي الحاجة إلى إعداد العاملين في مجـال اإلدا        

المهمات الملقاة على عاتقهم من خالل تصميم البرامج التدريبية القائمة علـى احتياجـاتهم               
  .)91: 2001كاربنتر،  (الفعلية بصورة تحقق للمدرسة النجاح والفاعلية التربوية والتعليمية

  : مجاالت العمل في اإلدارة المدرسية: ثالثاً
 تقتـصر علـى تحـسين       تعدن االتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسية لم      مما ال شك فيه أ    

 بـل أصـبح األمـر       ،العملية التعليمية والتربوية من خالل االهتمام بطرائق التدريس فقط        
دة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليـة التربويـة،    تعديتطلب التوسع في مجاالت م    

مـع  مجاالت العمل في اإلدارة المدرسية بما يتفق         أهموسوف يستعرض الباحث فيما يلي      
  :  في استبانه قياس االحتياجات التدريبية وهذه المجاالت هيتحديدها تم المجاالت التي
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  :  التخطيط-1
ن دور  إمجال من المجاالت على التخطيط العلمي المدروس، وحيـث           أي   يعتمد النجاح في  

 بكل متطلبات العصر، لذا فإن التخطيط في المجال         المدرسة يتمثل في إعداد اإلنسان المتميز     
  .)75: 1999قشوة، ( لتحقيق أهداف التربية في المجتمع حجر األساس يعدالمدرسي 

ويتطلب التخطيط في العمل المدرسي قدرة مدير المدرسة على رسم برنامج زمني عام         
فـة إمكانـات    للعمل المدرسي مع وضع احتماالت الحذف منه أو اإلضافة إليه، ومعر          

المدرسة لتنفيذ متطلبات العمل المدرسي على مدار العام الدراسي وفي ضوء البرنامج            
المخطط له، وكذا معرفة إمكانات البيئة المحلية وظروف المجتمـع المحلـي وكيفيـة          

 تتـولى األعمـال واألنـشطة       التـي  وتكوين اللجان المختلفة     ،التعاون المتبادل بينهما  
اإلشراف عليها، وتوزيع أعمال اللجان وأنشطتها مع مراعاة توفير         الدراسية المختلفة و  

  .)138: 1991نشوان، (متطلبات التنفيذ 
 المدرسية والعمل على تنفيذها وتقويمها المحصلة النهائيـة للـدور       الخطة تطوير   يعدو

  . التخطيطي لمدير المدرسة الثانوية
  : التنظيم-2

عند توافر أفراد يقومون معاً، وقـادرين      يوجدوني   التنظيم بأنه نظام تعا    )دياب(ف  يعر 
  .)443: 2001دياب، ( على االتصال ببعضهم لتحقيق هدف مشترك

 تنظيم العمل المدرسي، تقسيم العمل وتوزيعه بين العاملين فـي المدرسـة،             تضمنوي
، والربط بين العاملين في المدرسة      المدرسةوتحديد سلطات واختصاصات العاملين في      

  من العالقات واالتصاالت تكفل سير العمل المدرسي وإجراءاته بسالمة وكفاية          بشبكة
  .)49: 1993فهمي، (
 التنظيم المدرسي الوجه اإلداري لمدير المدرسة الثانويـة، ولـذلك يـستطيع الزائـر       يعدو

 وبالتالي يستطيع التعـرف إلـى   ،للمدرسة أن يلمس نوعية التنظيم المدرسي ودقته وفاعليته  
 اإلدارة والحكم على قدرتها، من خالل بعض المؤشرات مثل دقة توزيـع األعمـال          نوعية

 ووضع اإلعالنات واللوحـات   ،على المعلمين والعاملين في المدرسة ومواظبة العاملين فيها       
  . الخ..  واستيفاء السجالت وتنظيمها والنظافة المدرسية،اإلرشادية داخل المدرسة
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  : اإلشراف-3
ف اإلشراف ب  يعر   الجسور واالتصاالت بين اإلدارة والمناهج والتدريس       أنه مهمة قيادية تمد 

  .)174: 2000 الراوي وآخرون، (وتنسيق األنشطة المدرسية المصاحبة للتعليم
 قيامه بمجموعة من الفعاليات والنـشاطات        في ويتمثل الدور اإلشرافي لمدير المدرسة    

مية، فالمدير بوصفه مشرفاً تربويـاً مقيمـاً        الفنية التي تهدف إلى تطوير العملية التعلي      
وما يتصل بها من جوانب تتعلق بالنمو المهني      هاجميعيشرف على العمليات التدريسية     

 أو مـا يتعلـق بتحـصيل        ، أو ما يتعلق بتطوير المناهج وطرائق التدريس       ،للمعلمين
   .)399: 1995الصانع، (التالميذ ونموهم الشامل 

 ،ي هذه العملية، هو المشرف التربوي الذي يعيش في المدرسـة           مدير المدرسة ف   يعدو
ويعرف مشكالتها وحاجاتها، ويعرف قدرات المعلمين ومشكالتهم وحاجاتهم، ويعرف         
أيضاً حاجات الطلبة والبيئة المحلية وهذا يتطلب مهارات وكفايات خاصة مـن مـدير        

 التربوي عملية تفاعل     إعداده وتدريبه بصورة مستمرة، فاإلشراف     يالمدرسة بما يقتض  
 يسعى المدير من خاللها إلحداث تغيرات مرغوب فيها في سـلوك المعلمـين        ،منظمة

  . واتجاهاتهم لتحقيق رسالة المدرسة وتحسين أدائها
  :  العالقات اإلنسانية-4

يشير تعبير العالقات اإلنسانية في العمل إلى تفهم األفراد العاملين فـي المدرسـة بعـضهم              
ل في معرفة طبائع العـاملين وسـلوكهم وميـولهم ورغبـاتهم ألجـل تهيئـة        بعض، ويتمث 

هداف التي تـسعى إليهـا       المتبادل والتعاون المشترك بغية تحقيق األ      أهموتوفير جو من التف   
  .)51: 2000صخي وآخرون ، (المدرسة 

ه إنسان   النظر إلى الفرد معلماً أو عامالً أو طالباً على أن          فيفالعالقات اإلنسانية تساعد    
 وله متطلبات مادية وحاجات أولية يريد إشباعها، ومـن هنـا   ،هادف له عقل ووجدان   

وجب العمل على تحقيق متطلبات الفرد من ناحية واحتياجات الجماعة من ناحية ثانية             
   .)376: 2000حجي، (والمدرسة من ناحية ثالثة 
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المدرسة وإشـعارهم   إلى أن إشباع حاجات العاملين في       ) بشر(وفي هذا الصدد يشير     
   .)4 :1999بشر، . ( عن العمل يؤدي إلى تحقيق أهداف المدرسةهمايتهم ورضأهمب

وعلى مدير المدرسة أن يستخدم طريقة االتصال المناسبة بحسب ما يقتضيه العمل أو             
 حيوياً، وفعاالً، كون    هالموقف من وجهة نظره في إطار المرونة التي تساعد على جعل          

انية ذات دور أساسي في تحديد اتجاهات الموقف والعالقات بين أفـراد            العوامل اإلنس 
  . المجتمع المدرسي وتعطي دافعية إلنجاز األعمال

  :  االتصال-5
مما ال شك فيه أن وضوح وتنظيم االتصال مع العاملين في المدرسـة يـسهل فهـم                 

ويرفـع مـن    األنظمة والقرارات، ويساعد في أداء العمل وإنجازه في الوقت المحدد،           
ر العمـل   مستوى األداء في المدرسة، ويسهل اتخاذ القرارات المناسبة من أجل تـسيي           

  .)121: 1999، العمايرة (المدرسي بشكل منظم وفاعل
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مدير المدرسة ربما يكون مهتماً بعملية االتصال أكثر مـن             

 وتنمية معـارفهم  وتحفيزهمههم أية عملية أخرى، فهو في إطار تدريب العاملين وتوجي 
ينبغي أن يتصل بهم، وعليه أن يكون واعياً بأهداف عملية االتصال كما تتمثل بالهدف              
النهائي وهو تحسين العملية التعليمية، وما ينطوي تحته من أهداف فرعية مثـل رفـع    

  .)378: 2000، حجي(الروح المعنوية للمدرسين والطالب 
  : اتخاذ القرارات-6

القرار اإلداري بأنه عملية اختيار واعية ألحد البدائل المتاحة لتحقيـق هـدف             يعرف  
  ) 147: 2001عطوي ، . ( قائمة عينةمعين، أو لمعالجة مشكلة م

 اتخاذ القرارات هو أساس العملية اإلدارية وقلبها النابض، فالوظـائف اإلداريـة مـن             يعدو
ستوجب اتخاذ قرارات في كـل جانـب     تخطيط وتنظيم وإشراف وعالقات واتصال وتقويم ت      

من جوانبها، كما أن الوظائف واألنشطة اإلدارية األخرى هي عبارة عن سلـسلة متـصلة               
من القرارات الالزمة لحل المشكالت وتحقيق األهداف المنشودة باستخدام الموارد المتاحـة            
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ومتداخلـة مـع     عمليـة مـستمرة      تعد االستخدام األمثل، ولذلك فإن عملية اتخاذ القرارات      
  .)55: 1997الهادي، ( ناتجاً نهائياً التخاذ القرارات تعد الوظائف اإلدارية التي

  :  عالقة المدرسة بالمجتمع-7
مما ال شك فيه أن المجتمع المحلي وبخاصة في البلدان النامية بحاجة ماسة إلـى المدرسـة            

 حيث أنها باإلضافة إلى     التي تستطيع أن تسهم في تحسين أوضاعه ومساعدته على التطور،         
تزويد أبنائه بتربية أفضل، فإنها تسهم في تثقيف المجتمع وتحـسين أوضـاعه االجتماعيـة               

  .)99: 1998الخطيب وآخرون، ( واالقتصادية
يـة ارتبـاط اإلدارة     أهموقد اتجهت الدراسات التربوية الحديثة إلى بيـان وتوضـيح           

 لكل الظروف االجتماعية، وصـياغة      المدرسية بالمجتمع أو ضرورة مسايرة المدرسة     
أن تدمج المدرسـة انـدماجاً      : "ذلك في واقع العمل المدرسي وفق صورة تقتضي فيها        

إيجابياً في مختلف نواحي النشاط البناء في المجتمع، وأن المجتمع يمكـن اسـتخدامه              
كمعمل حي للتربية، وأن مرافق المدرسة بدورها يمكن اسـتخدامها كمركـز لنـشاط             

ع، وأن مشاكل الحياة الرئيسة الكبرى يجب أن تكون محور البرنامج الدراسي،            المجتم
وأن اشتراك األهالي في تخطيط سياسة المدرسة يؤدي إلى تكوين رأي عام يـساندها              
ويؤازرها، كما يؤدي في الوقت نفسه إلى تطوير البرامج المدرسية ودوام تحـسينها،             

 تنسيق جهود المجتمع لتصل إلـى تحقيـق          المدرسية عليها أن تعمل على      اإلدارة وأن
  .)179: 1995، ، وآخرونمصطفى(أهدافها التربوية واالجتماعية 

  :   التقويم-8
التقويم وسيلة تمكن المدير من معرفة النتائج المترتبة على تنفيـذ الخطـط ومقارنتهـا               يعد 

ـ       باألهداف الموضوعة لها، وبالتالي يقـرر           اهمـدى مـا تحقـق مـن األهـداف المتوخ
  .)30: 2000آخرون، الراوي و(

أن تتزامن عملية األداء مع عمليـة تقـويم         البد  ولكي تحقق المدرسة الحديثة وظيفتها      
 والعمـل علـى   ،الوصول إليـه  تم مستمر تصاحب عمليات التنفيذ لتقدير النجاح الذي  

  .)6 : 1980سنقر، (  العملية التعليمية بشكل مطردتحسين
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  :مهني والتأهيل العلمي لمديري المدارس الثانوية اليمنيةاإلعداد ال: رابعاً 
 أن التدريب أثناء الخدمة هو أحد الحلول الناجحة لرفع مستوى العاملين بـاإلدارة            رغم

برنامج تـدريبي يحملـون      أي    في تركونالمدرسية، إال أن ذلك يتطلب أن يكون المش       
قيـادة العمـل اإلداري     مؤهالت مناسبة الستيعابه، وامتالك الـصفات الـضرورية ل        

المدرسي، وأخيراً ضرورة تطبيق وممارسة المعارف والمهارات التي يحصلون عليها          
 أثناء التدريب؟ وإال فإن التدريب أثناء الخدمة يصبح هدراً للجهد والمال والوقـت دون       

 مردود ملموس على تطوير العمل اإلداري المدرسيأي .  
م تبـين   98/99/2000/2001لتربوي الشامل   ومن خالل إطالع الباحث على المسح ا      

أن المستوى النوعي لمديري المدارس في اليمن من حيث التأهيل كان علـى النحـو                
  : اآلتي

من مدراء المدارس يحملون مؤهالت في مستوى مراحل التعليم العام          %) 95(أن   -
) %5(منهم في المرحلـة الثانويـة، و      %) 11.2(يتركز  ) ، ثانوية ، إعدادية ابتدائية(

 . في المرحلة الثانوية%)  1(مؤهالت دراسية منهم  أي اليحملون

 أي  ال يحملـون   أي   من مدراء المدارس غير تربويين،    %) 70(ن هناك أكثر من     أ -
  مؤهالت تربوية 

مـؤهالتهم دون   ) أساسي وثـانوي    (من مدراء المدارس المشتركة     %) 61.5(ن نسبة   أ - 
 .الشهادة الجامعية

 )98/99/2000/2001وزارة التربية والتعليم، ). (، دبلومانوي، ث، إعداديابتدائي(

 أن تدني المستوى النوعي لمدراء المدارس في     إلى )2003علي،  (  دراسة   كما أشارت 
  : هاأهم عدد من العوامل ع إضافة إلى ما سبق ذكره آنفاً إلىاليمن يرج

 قضية االختيـار    قصور فاعلية االختيار لمديري المدارس واالرتجال والعشوائية في        -
 . واالبتعاد عن التعيين بالشروط المحددة في اللوائح
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ه ال يرقى إلى المستوى المطلـوب  إنقصور مستوى التدريب في أثناء الخدمة، حيث      -
 . سواء من حيث برامج التدريب أو من حيث الفترة الزمنية

 . ات التربية في تقديم دورات تدريبية قبل الخدمةكلِّيعدم التنسيق مع  -

 . قصور فاعلية الرقابة اإلدارية من قبل اإلدارة التعليمية -

عدم االهتمام بالنمو المعرفي والتثقيف الذاتي بهدف مواكبة التطور الحاصـل فـي              -
 . التربية وفي مجال اإلدارة التربوية الحديثة

 .)133-132: 2003، علي( ضعف العالقة المتبادلة بين اإلدارة المدرسية والمجتمع -

إلى وجود ضعف كبير في تدريب وتنميـة مهـارات وقـدرات مـدراء              ) لحاجا(ويشير  
 تـم   98/99 يمن، ويذكر مثاالً بأنه فـي العـام       المدارس والكوادر اإلدارية األخرى في ال     

فقط من إجمالي مدراء مدارس التعليم العام،       %2ما نسبته  أي   ،مديراً ومديرة ) 211(تدريب  
   .)97-95: 2002الحاج، ( يين، وغير مؤهلين جامعياًر تربوعلماً بأن غالبية المدراء غي

ـ              قطـاع  قوتجدر اإلشارة إلى انه يتم تدريب مديري المدارس في الـيمن عـن طري
التدريب والتأهيل التابع لوزارة التربية والتعليم، وتتبع هذا القطاع إدارات متخصـصة            

 التربية والتعلـيم    في التدريب تسمى إدارة التدريب، وله مكاتب في كل إدارة عامة في           
مات الدوليـة الداعمـة     ظفي محافظات الجمهورية اليمنية إضافة إلى وجود بعض المن        

مات بإجراء دورات تدريبيـة     ظلتطوير العملية التعليمية في اليمن، حيث تعنى تلك المن        
ـ مـات   ظبرز تلك المن  ألمديري المدارس والكادر التعليمي بشكل عام، ومن         صندوق ال

لت محـدودة  اإال أن تلك الدورات التدريبية  الز )Gtz(مة الـظية ومناالجتماعي للتنم
  .ولم تصل إلى المستوى المطلوب

   : ت اإلدارة المدرسية في اليمنمشكال: خامساً
في ضوء الدراسات السابقة لإلدارة المدرسية في اليمن أتضح أن هذه اإلدارة تعـاني              

  : من مشكالت عديدة أبرزها ما يأتي
  . ير من المديرين غير الثابتين وغير المستقرين في مدارسهموجود عدد كب -1
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 . وجود عدد كبير من المديرين غير مؤهلين إدارياً -2

 . الكثافة العالية للطلبة داخل الصفوف الدراسية -3

 . قلة المختبرات والتجهيزات المدرسية -4

ضعف استجابة بعض أولياء األمور في التعاون مع اإلدارة المدرسية في متابعـة              -5
 . التحصيل الدراسي ألبنائهم

 . لجوء بعض الموجهين إلى أسلوب الزيارات المفاجئة غير المخططة والمنظمة -6

 : يرى الموجهون أن مديري المدارس نادراً ما يؤدون أدوارهم المتصلة باآلتيلذا 

  . تقديم حصص نموذجية -أ
  . لمدرسيةإتاحة الفرصة الكافية للمعلمين في المشاركة باتخاذ القرارات ا -ب

  .  تشجيع المبادرات الطالبية لتطوير برامج األنشطة-جـ
  . يحل توفير اإلمكانات الالزمة لتحقيق تفاعل المدرسة مع المجتمع الم-د

  .  ضعف تنسيق مديري المدارس مع مكاتب التربية-7
  .  تعارض االختصاصات والمسؤوليات في المدرسة-8
  .)2000:30حوث والتطوير التربوي،مركز الب(ية  كثرة غياب الهيئة اإلدارية المدرس-9

  :دراسات سابقة
  :األردن) 1991جرادات، ( دراسة -1

  تحديد االحتياجات التدريبية لدى مديري المدارس األساسية الحكومية          :هدف الدراسة 
  في محافظة إربد، وما أولوياتها؟

الحكوميـة فـي     هل تختلف االحتياجات التدريبية لدى مديري المدارس األساسـية           -
) 300( قوامها عينةمحافظة إربد باختالف، المؤهل والخبرة، الجنس؟ وشملت الدراسة       

المجـال اإلداري،   :  مكونة من ستة مجاالت هـي      استبانةمديراً ومديرة، واستخدمت    
، شؤون الطلبة، البناء المدرسـي،      تربوية وتطويرها، الشؤون المالية   تحسين العملية ال  
وبينت نتائجها أن لمديري ومديرات المدارس األساسية الحكومية في         المجتمع المحلي،   
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محافظة إربد احتياجات تدريبية عالية في كل المجاالت، كما أظهرت النتـائج وجـود              
على المهـارات اإلداريـة المتعلقـة        همجميع عينةحاجة للتدريب مرتفعة لدى أفراد ال     

ريس، شؤون الطلبة وتحسين المنهـاج،      المجال اإلداري، شؤون التد   : بالمجاالت التالية 
  . عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي ومجال الشؤون المالية واللوازم

  :األردن) 1994الخرابشة، (دراسة  -2
 تحديد االحتياجات التدريبية لمـديري ومـديرات المـدارس الثانويـة         :هدف الدراسة 

مـن مـدراء    ) 207(ة   الدراس عينةواألساسية الحكومية في محافظة الكرك، وشملت       
 ولم يـشر    ، طورها الباحث  استبانةومديرات المدارس الثانوية واألساسية، واستخدمت      

المجـال  :  هـي  ، من ستة مجـاالت    تكونت و ، وهي خماسية  ،ستبانةلمن كانت تلك اال   
اإلداري، التخطيط، إثراء المناهج، والتواصل مع الزمالء وأولياء األمـور، الـشؤون            

 وأظهرت أن مديري المدارس أبدوا احتياجاً كبيـراً للتـدريب علـى             المالية، التقويم، 
التخطيط، الشؤون المالية، التقـويم، المجـال اإلداري،        : المهارات في المجاالت التالية   

 متوسطاً للتدريب على مهارات مجالي التواصل مع الزمالء وأولياء          اًكما أبدوا احتياج  
جود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين          األمور، وإثراء المناهج، فضالً عن عدم و      

ات الجـنس،  متغيـر متوسطات درجات االحتياج التدريبي للمديرين والمديرات تعزي ل    
  .اه جميعالمؤهل العلمي، في المجاالت

  :أمريكا)Abbott, 1995( دراسة أبوت  -3
  تحديد مدى االحتياج للتدريب على إدارة الصراع من وجهـة نظـر              :هدف الدراسة 

عليم ومديري المدارس في والية إنديانا األمريكية، واستخدم فـي الدراسـة            مديري الت 
ية التـدريب علـى     أهم الدراسة يرون    عينةأن أفراد   وبينت نتائجها    المنهج الوصفي، 

إدارة الصراع، بحيث يكون متطلباً أساسياً والعالقة بين المدرسة والمجتمع المحلـي،            
ك فروقاً ذات داللة إحـصائية فـي االحتياجـات         والتطوير اإلداري، كما بينت أن هنا     

  .التدريبية باختالف الجنس والمرحلة التعليمية والمؤهل العلمي
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  :السعودية) 2001العجاج، ( دراسة -4
 تحديد االحتياجات التدريبية لمدير المدارس الحكوميـة فـي محافظـة      :هدف الدراسة 

 هـم رة، والمرحلـة الدراسـية أل    ات المؤهل العلمي، والخب   متغيرالقريات ومعرفة أثر    
ت توصلمديراً في المدارس الحكومية، و    ) 71( الدراسة من    عينة تكونتاالحتياجات، و 

الدراسة إلى أن المجاالت التي سجلت أعلى المتوسطات في اسـتجابة مـديري المـدارس            
المنهـاج  مجال التقنيات التربوية الحديثة، ومجـال تطـوير   : حول احتياجاتهم التدريبية هي 

 نتائجها علـى وجـود فـروق فـي درجـة            دلَّتالدراسي، ومجال العملية التعليمية، كما      
المؤهل العلمي للمدير، وعدم وجود فروق      : االحتياجات التدريبية لمدير المدارس تعزى إلى     

  .ات الخبرة والمرحلة الدراسيةمتغيرفي استجابة المديرين في احتياجاتهم التدريبية تعزى ل
  :المملكة المتحدة ) Brown etal، 2002(ن يسة براون وآخر درا-5

احتياجات التدريب اإلداري والتطوير المهني لرؤساء األقسام بالمدارس "بعنوان 
  "الثانوية بالمملكة المتحدة

 التدريبية لرؤساء األقسام فـي  واالحتياجات التحقق من التطوير المهني  :هدفت الدراسة إلى  
  .  المهني والتدريبالتطويراقشة الجدل القائم حول قصور بعض برامج المدارس الثانوية ومن

 )إحدى وعشرين (توزيعها على    تم    والتي ،ستبانة المستخدمة هي اال   الدراسةكانت أداة   
  . مدرسة باإلضافة إلى المقابلة

ل النتائج التي    أهمأن معظم األفراد المكلفـين بالعمـل اإلداري     : إليها الباحثون  توص 
ت توصـل لكون المعرفة والمهارات التي تجعلهم يؤدون دورهم بشكل فعال، كمـا            يمت

نتائج المقابالت إلى أن زيادة اإلفراط في تحديد االحتياجات التدريبيـة ممـن يـصمم               
برامج التدريب تزيد من حساسية األفراد والشعور باإلحباط من قلة فرص مـشاركتهم           

  . لتطويرباتخاذ القرارات المدرسية والتخطيط وا
  :الهند) John، 2002(دراسة جون  -6

  "االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الخاصة في إقليم بونديخاري بالهند"بعنوان 
التعرف على الكيفية التي يتعلم بها مـديرو المـدارس الخاصـة            : هدفت الدراسة إلى  

ظامي باإلضـافة  الثانوية في اإلقليم على إدارة واإلشراف على المدارس بدون تدريب ن 
  . إلى معرفة االحتياجات التدريبية لهؤالء المديرين
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استخدمت الدراسة أسلوب المقابلة كأداة للدراسة، إذ قام الباحث : أدوات الدراسة
 والذين يمارسون العمل اإلداري من عام ، للمدارسمديرينبإجراء مقابالت مع ثمانية 
 تشمل نةع، كما كانت ال جميعها المدارس الدراسة أنواععينةإلى خمسة أعوام، شملت 

المدارس ذات االتجاهات الدينية المختلفة، والمدارس التي تتلقى الدعم، والمدارس التي 
ال تتلقى الدعم، ومدارس البنين ومدارس البنات والمدارس المختلطة، والمدارس التي 

ي يديرها إناث سواء تتبع خططاً دراسية مختلفة، وتلك التي يديرها ذكور واألخرى الت
  . المدنفي كانت هذه المدارس في الريف أم 

استفاد الباحث من المقابلة إذ استطاع التعرف إلى العوامل التي تجعل المديرين 
ع بها المدير كمعلم أو معلم أول أو تمت وكانت الخبرات التي ي،يقومون بعملهم بكفاءة

  .  فعال في إدارة المدارس بكفاءة عاليةة لها دوركلِّيوكيل أو تلقي المساعدات من ال
ية التدريب أهميتها وأهمإلى عدد من الميادين التي أجمع األغلبية على :  الباحثتوصل
اإلدارة، إدارة الوقت وترتيب األولويات، وسائل :  وهي تسعة مجاالت هي،عليها

المالية، التعامل مع االتصال، التعامل مع هيئة العاملين، التنظيمات اإلدارية، اإلدارة 
  . أولياء األمور، اإلرشاد الطالبي، شبكة العمل المدرسي

  :اليمن) 2006فرج وآخرون، (دراسة   -7
 تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية من وجهة نظـر           :هدف الدراسة 

 ينـة ع تكونـت يادات التربوية ذات الصلة بعملهم، وقـد        المدراء والوكالء وبعض الق   
تة من مدراء ووكالء المدارس وقيادات تربوية من الجنسين في س         ) 227( من   الدراسة

 خماسية تحتوي علـى     استبانةمن محافظات الجمهورية اليمنية، وقد أستخدم الباحثون        
الفلسفة، التـشريعات، القـوانين، إدارة الجـودة الـشاملة، اإلدارة           (مجال هي   ) 19(

 التنظيم، إدارة الوقت، اتخاذ القرار، االتـصال، المـنهج          المدرسية، القيادة، التخطيط،  
المدرسي، طرائق التدريس، شؤون المعلمين، شؤون الطالب، اإلشـراف التربـوي،           

التكنولوجيا، المشاركة  التقويم، المناشط المدرسية، البحث التربوي، العالقات، استخدام        
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هـا  كلريب في المجـاالت   المدارس بحاجة إلى التديريمدأن أظهرت المجتمعية، وقد   
  .ودرجة احتياجهم للتدريب فوق المتوسط

  :اليمن) 2008نوال، ( دراسة -8
ات المـدارس الثانويـة     تياجات التدريبية لمديري ومـدير     تعرف االح  : الدراسة هدف

يري ومـديرات المـدارس،      قائمة بمتطلبات التدريب لمد    توضعوقد   بمحافظة عدن، 
معلماً من الجنسين في محافظة عدن، وقـد        راً ووكيالً و  مدي) 209( من   عينة ال تكونتو

التخطـيط التنظـيم،   ( خماسية احتوت على تسع مجاالت هي استبانةاستخدمت الباحثة  
اإلشراف التربوي، التقويم، االتصال والعالقات اإلنسانية، اتخاذ القـرارات، المـنهج           

أظهـرت أن   ، و )درسـة المدرسي، والتدريب وإعادة التدريب، تدريب العاملين في الم       
عدن كانت عالية   االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس الثانوية في محافظة         

فروق ذات داللة إحصائية بين أفـراد       ، كما أظهرت عدم وجود      ها جميع في المجاالت 
 في تقديراتهم لدرجة االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس الثانويـة           عينةال

  ).الوظيفة، والمؤهل العلمي، والخبرة اإلدارية، والدورات التدريبية(ات متغيرتعزي ل
  :التعليق على الدراسات السابقة 

لقد اعتمد الباحث على الدراسات السابقة كأحد المرتكزات األساسية في إعداد اإلطـار             
  :ي تحديد االحتياجات التدريبية، وعلى النحو اآلتاستبانةالنظري، وبناء وتصميم 

استفاد الباحث من الدراسات التي تناولت تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس           
حيث استفاد الباحث منها في تحديد تـصور لمجـاالت          :  هذه الدراسات  أهمالثانوية، و 

 تحديـد االحتياجـات     اسـتبانة ها  تـضمن العمل اإلداري في المدرسة، التي يمكن أن ت       
 .دة للعمل اإلداري في المدارس    تعدسات قد تناولت مجاالت م    التدريبية، كون هذه الدرا   

  .)1994الخرابشة،(، )2008نوال،(، )2006فرج، وآخرون،(
استفاد الباحث من الدراسات التي تناولت الفروق في درجة االحتياجات التدريبية           حيث  

التـي تناولـت    ) 2008نوال،(دراسة  : ات، مثل متغيرلمديري المدارس وفق بعض ال    
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الوظيفة، المؤهل العلمي، الخبرة    (0ات  متغيرلفروق في درجة االحتياج للتدريب وفق       ا
التي تناولت الفروق فـي     ) 1991جرادات،(، ودراسة   )اإلدارية، المشاركة في دورات   
ــدريب وفــق  ــاج للت ــراالحتي ــرة، الجــنس(ات متغي  ، ودراســة)المؤهــل، الخب

ي متغيـر  االحتياج للتـدريب وفـق   التي تناولت الفروق في درجة ) 1994الخرابشة،(
التي تناولت الفروق في درجـة      ) 2001العجاج،(، ودراسة   )الجنس، والمؤهل العلمي  (

  ).المؤهل العلمي للمدير، والخبرة في العمل اإلداري(ي متغيراالحتياج للتدريب وفق 
 (Abbott,1995)أما الدراسات األجنبية فقد اختلفت عن الدراسة الحالية، فدراسة أبـوت    

  . تناولت تحديد االحتياجات التدريبية على إدارة الصراع
 فقد استخدمت المقابلة الشخصية إضافة إلى    (Brownetal,2002)ن  يودراسة برون وآخر  

  .  لغرض جمع المعلوماتستبانةاال
 واستخدمت المقابلة كأداة    ، فقد تناولت المدارس الخاصة    (John,2002)أما دراسة جون    

  .تلجمع المعلوما
  :ومما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي 
ات لمعرفة تأثيرها في درجة االحتيـاج   متغير أكثر من ال   اً تناولت هذه الدراسة عدد    -1

من الدراسات السابقة، حيث جمعت هذه الدراسة بين     أي   للتدريب لم تتناولها إجماالً   
وزادت ) 2008نوال،(ات دراسة   رمتغي سابقة، إذ شملت     ات أكثر من دراسة   متغير
  ).1994الخرابشة،(، )1991جرادات،(من دراستي ) الجنس(متغيرعليها 

 ان هذا البحث حدد اإلحتياجات التدريبيـة لمـديري مـدارس التعلـيم الثـانوي                -2
 هـذا البحـث جديـداً بـالرغم مـن          يعـد وبمدينة تعز في الجمهورية اليمنيـة،       

ث العنوان لكنه يختلـف فـي المجـاالت التـي           وجود دراسات مطابقة له من حي     
جديـدة    ومقترحـات   وقد اسـتخلص نتـائج     ، وفي المدينة التي طبق فيها     ،تناولها

ـ تفيد المهتمين بالميـدان التربـوي وبكـل مـستوياتهم،            ات التربيـة، وزارة    كلِّي
  . بشكل خاصالتربية ومديرياتها بشكل عام ومدير المدارس في مدينة تعز 
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  : إجراءات البحث 
  :منهج البحث :أوالً

حيث يعتمد على وصف الظاهرة وتحليلها،      التحليلي  اعتمد البحث على المنهج الوصفي      
وتفسيرها للوصول إلى االستنتاجات العلمية الصحيحة كما يحقق للباحث فهماً أفـضل            

وذلـك مـن    تها، وبيان العالقة بين مكوناتهـا للظاهرة المدروسة عن طريق تحليل بني  
 لمعرفة االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس الثانوية        استبانةام  خالل استخد 

  .)65: 2008منصور وآخرون،  (العامة
جمعهـا مـن    تم وسوف يقوم الباحث باالعتماد على هذا المنهج في تحليل النتائج التي     

  .  لهذه الدراسة وصوالً إلى النتائج وتقديم المقترحات الالزمةستبانةخالل اال
  :البحث وعينتهمجتمع : ثانياً 

 ، مدارس التعليم الثانوي العام في مدينة تعز ووكالءيتألف مجتمع البحث من مجموع مديري
، وقد وكيلةوكيالً و) 76( و، بعدد المدارس  مديراً ومديرة  )29( منهم   ،)105(والبالغ عددهم   

ث من مديري مدارس مدينـة   البحعينةوتم اختيار  البحث األساسية،  عينةمثل هذا المجتمع    
رب ق إلى من كبرى مدن اليمن وبها عدد كبير من المدارس، إضافة     تعد تعز الثانوية، كونها  

  .نته وعي مجتمع البحثحيوض) 1(والجدول  ،إقامة الباحث من هذه المدينة
  ) 1(جدول 
   البحثعينةيوضح مجتمع و

  المجموع  إناث  ذكور  وظيفة ال
  29  18  11  المدراء
  76  53  23  الوكالء
  105  71  34  المجموع

  :بناء أداة الدراسة: اًثالث
  : الخطوات التالية تباعاب في صورتها األولية  أداة البحثالباحث بإعداد قام
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 قـصدية حـول االحتياجـات    عينـة راء آاستخدام األسئلة المفتوحة الستقصاء    -1
 -: من تكونتالتدريبية لمديري المدارس الثانوية 

 . بمدينة تعز مدارس يعملون في مدارس التعليم الثانوي العام يريمد) 10(  - أ 

 .بمدينة تعزوكالء مدارس يعملون في مدارس التعليم الثانوي العام ) 10(  -ب 

  .بمدينة تعزمعلمين يعملون في مدارس التعليم الثانوي العام  )10(  -ج 

 التربيـة   ةكلِّياختصاصيين في اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي من        ) 10(  -د 
 . جامعة تعز بالجمهورية اليمنية 

بحـث الحـالي    االطالع على دراسات سابقة، وبحوث ذات صلة بموضـوع ال          -2
، وكذا األدب التربوي المتعلق بمهام اإلدارة المدرسية، باإلضافة إلى          اتهمتغيرو

ته من مواد تشير إلى مهـام وأدوار      تضمناالطالع على  الالئحة المدرسية وما       
  .ات المدرسيةاإلدار

  : وكانت على النحو التالي ،ألولية إعداد األداة بصورتها امتوبناء على ذلك 
  : القسم األول البيانات العامة -
   القسم الثاني-

  في مدينـة تعـز  العامة قائمة باالحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية   تضمنو
  -: توزيعها في ثمانية مجاالت هي متفقرة ) 80(اليمنية بلغت فقراتها  بالجمهورية

  .فقرات ) 10( التنظيم -2.              فقرات ) 10( التخطيط -1
  .فقرات ) 10( العالقات اإلنسانية -4.               فقرات) 10( اإلشراف -3
  . فقرات) 10( اتخاذ القرار -6           .    فقرات ) 10( االتصال -5
   .فقرات) 10( التقويم -8    .   فقرات ) 10(مجتمع  عالقة المدرسة بال-7

تحديد عشر فقرات لكل مجال، وروعي في ذلك أن تغطي هذه الفقـرات المجـال        وتم 
الذي تنتمي إليه، وقد اعتمد الباحث ذلك بعد استشارة عدد من اإلحصائيين إضافة إلي              

  .عرضها على عدد من األساتذة ذوي الخبرة واالختصاص
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  : حدد درجة الحاجة للتدريب كما يلي ياً خماسياً مقياسستبانةالوقد وضع ل
  ) حاجة لها ال(، )متدنية(، )متوسطة(، )عالية(، )عالية جداً(

لتقابل درجة حاجة مدير المدرسة للتدريب مـن  ) 1 ، 2 ، 3 ،  4،  5(وقد حددت القيم    
وسـط  ، وبـذلك يكـون ال    والمديرات ومن وجهة نظر الـوكالء      وجهة نظر المديرين  

  .)3(هي الدرجة ) المحك( القطع عينةالحسابي لبدائل األداة أو 
  Validity: صدق األداة* 

لـى  رتباط خصائص أداة القياس وأغراضـها ، كالقـدرة ع         ايشير مفهوم الصدق إلى     
، فاالختبار الصادق هو الذي يقـيس مـا وضـع    تحقيق الهدف الذي وضعت من أجله 

 عنـه أو  خـر بـدالً  ريد له أن يقيسه، وليس شـيئاً آ    أصالً لقياسه، أو الذي يقيس ما أ      
 انعكاسا لقدرة الفـرد المـستجيب       تعد ، واالختبار الصادق يعطي درجة    باإلضافة إليه 

  ).105: 2001إدريس ، (
 لكل أداة الصدق الذي     ولما كان للصدق أنواع وأن لكل نوع خاصية يختص بها ، وأن           

ن كـان   إلى صدق المحتوى وصدق المفهوم و     م معها، فإن األداة الحالية بحاجة إ      يتالء
 إلى أن معظم أساليب التقدير الذاتي وقـوائم         Nanallyقاموس التربية كما أشار نانالي      

  .(Good , 1973 , p,478)المشكالت يمكنها أن تعتمد على الصدق الظاهري 
 فـي مجـال اإلدارة     خبراء) 8(عرض األداة على     تم   فقد مفهوم الصدق واستناداً إلى   

ن الـرأي فـي صـالحية        وذلك من أجل بيا     وعلم النفس،  التربوية والتخطيط التربوي  
يل المناسب إن دعـت  تعد للمجال الذي نسبت إليه مع إجراء ال الفقرات ومدى مالءمتها  

  . الحاجة إلى ذلك
، وهي نسبة تفـوق     من رأى الخبراء  % 90 بموافقة فاقت    هاجميعوقد حظيت الفقرات    
  كمـا أجـرى بعـض الخبـراء      ،%80ثل هذه البحوث والبالغة     النسبة المعتمدة في م   

ال يغير مـن المعنـى      و األخذ بما هو مناسب منها        وتم ،يالت طفيفة على الفقرات   تعد
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ميعاً من مستوى علمي     ولعل سبب ارتفاع نسب االتفاق بين المحكمين أنهم ج         ،األساس
  .    شخصية متقاربة ولهم خبرات،، وأنهم يعملون في مجال العمل نفسهمتقارب جداً

   Reliability : الثبات
 ( Croker, 1989, p. 126) إلى استقرار األداة والتناسق بين أجزائها   مفهوم الثباتيشير

  ) .160 : 1988،مام وآخرون اإل( objectivityويشير أيضاً إلى الموضوعية 
دم تناقضه  ووصفه الخطيب وآخرون بأنه يعني دقة المقياس في القياس والمالحظة وع          

   فيما يزودنـا بـه مـن معلومـات عـن سـلوك الفـرد                واطرداهمع نفسه واتساقه    
 وكل طريقـة لهـا      ،دة لقياسه تعدوللثبات طرق م   )101 : 1985، الخطيب وآخرون (

  . متطلباتها ومزاياها وجوانب الضعف فيها 
  .ستبانةستخدم الباحث الطريقتين اآلتيتين الستخراج ثبات االاقد و
   Test Retest) أو إعادة االختبار(ة إعادة التطبيق  طريق–أ 

على مجموعة كافية عبـر     ) أو االختبار (ة تقوم على فكرة إعادة التطبيق       وهذه الطريق 
، وال  األفراد نتيجة األلفة أو التمـرين     مدة زمنية ال هي بالقصيرة بحيث تتأثر إجابات         

ذلك يحصل كل فرد علـى      ، وب اعد بين المستجيبين ووقت التطبيق    هي طويلة بحيث يب   
، وعندها يمكـن إيجـاد معامـل        األول، ودرجة في التطبيق الثاني    درجة في التطبيق    

على أن اإلجابات في المرة الثانية لم تكـن          دّل    فإن كان عالياً   ،االرتباط بين الدرجتين  
ذلك  دّل   مختلفة عن اإلجابات في المرة األولى عدا أخطاء المصادفة، وإن كان صغيراً           

  )53 : 1988الغريـب،   (أن األداة غير ثابتـة وال يمكـن االعتمـاد عليهـا               على  
(Ferguson , 1952 , p 216))  1999:140، وآخرونالظاهر( ،.(Hol lander, 1971 . p.156)   

ويستخدم في العادة معامل ارتباط بيرسون فيكون معامل االرتباط الناتج هـو معامـل           
 الصفر والواحد الصحيح، وعادة تكون قيمتـه         ويفترض أن تتراوح قيمته بين     ،الثبات

  . ( Chase , 1989 , p .50)موجبة، وكلما ارتفعت قيمة المعامل كان االختبار أكثر ثباتاً 
  ).(Kerilnger , 1975 . p 65 النتائج  tatitityوهذه الطريقة تدلل أيضاً على استقرار
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فـرداً مـن مجتمـع      ) 30( بلغـت  ةعين البحث الحالي على     استبانة قام الباحث بتطبيق     وقد
وبحـساب معامـل االرتبـاط        نفسها، عينةإعادة التطبيق على ال    تم   يوماً) 14(البحث وبعد   

 في التطبيق األول وبين درجاتهم في التطبيق الثـاني بلـغ معامـل    عينةبين درجات أفراد ال   
  . هذا معامل ثبات عاليعد، و)0.82 (االرتباط

  Split-Half: صفية  طريقة التجزئة الن-ب
 التي أستخدمها الباحث إليجاد ثبات أداة البحث الحالي، من خالل            الثانية وهي الطريقة 

  الفقرات الفرديـة    الثبات على  عينة أفراد    بيرسون بين درجات   ارتباط معامل   استخدام
 وبعد استخدام   ،)0.79( وقد بلغ معامل االرتباط      ،وبين درجاتهم على الفقرات الزوجية    

 وهـذه القيمـة   ،) 0.87( قيمة معامل الثبات  التصحيحية بلغتادلة سبيرمان براون مع
  .تعتبر عالية جداً

  :األداة بصيغتها النهائية
 من أن أداة الدراسـة تتـصف    أكَّدبعد االنتهاء من إنجاز عمليتي الصدق والثبات، والت       

زيع، وأصـبحت   بهاتين الخاصيتين، أخذت األداة صيغتها النهائية، وعدت جاهزة للتو        
  :فقرة موزعة على ثمانية مجاالت هي ) 80(تتألف من 

  .فقرات ) 10( التنظيم -2.             فقرات ) 10( التخطيط -1
  .فقرات) 10( العالقات اإلنسانية -4.             فقرات) 10( اإلشراف -3
  . فقرات) 10( اتخاذ القرار -6  .           فقرات ) 10( االتصال -5
  .فقرات ) 10( التقويم -8    .     فقرات ) 10( عالقة المدرسة بالمجتمع -7
  : ومعالجة البياناتحصائية المستخدمة في بناء األداةالوسائل اإل: رابعاً

  استخدام البرنامج اإلحصائي    تمspss         في معالجة البيانات واستخراج الثبـات ونتـائج 
  .ذلك وفقاً لألساليب التاليةتساؤالت البحث والتحقق من فرضيات البحث، و

  .ثباتل بيرسون الستخراج اارتباطـ معامل 
   . لتصحيح معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفيةـ معادلة سبيرمان براون
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  . لمعرفة مستوى االحتياجات التدريبيةـ الوزن المئوي
  . لمعرفة مستوى االحتياجات التدريبيةـ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 لكلِّ اً البحث وفقعينة لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد     )T(اختبار  ـ  
 ، الوظيفـة )تربوي، غير تربـوي  ( المؤهل،)ذكور، إناث (الجنس:  مما يأتي  متغير

  .)مدير، وكيل(
  :نتائج البحث

  :نص سؤال البحث األول على اآلتي
ثانوية العامة في مدينة تعز من وجهـة        ـ ما االحتياجات التدريبية لمديري المدارس ال      

  نظرهم ووكالئهم؟
 هذا السؤال أستخدم الباحث المتوسط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري       عنولإلجابة  

 وكانت النتيجة كما هي موضـحة     )مستوى االختالف ( والتباين النسبي    والوزن المئوي 
  )2(في الجدول 

  ) 2(جدول 
مديري المدارسح مستوى االحتياجات التدريبية ليوض  
المتوسط   المجــال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  المئوي

التباين 
  النسبي

  20.62 %75 7.770 37.68  مجال التخطيط
  25.40 %74 9.439 37.16  مجال التنظيم

  26.32 %75 9.830 37.35  مجال اإلشراف التربوي
  20.95 %78 8.126 38.79  مجال العالقات اإلنسانية

  22.24 %75 8.351 37.55  تصالمجال اال
  21.64 %75 8.158 37.70  مجال اتخاذ القرار

  18.73 %78 7.348 39.23  مجال عالقة المدرسة بالمجتمع
  22.36 %78 8.671 38.78  مجال التقويم

  18.08 %77 55.742 308.25  المجمــــــوع
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لثانوية في وجود احتياجات تدريبية لدى مديري المدارس ا) 2(يتضح من الجدول 
 في هذا البحث وبدرجة فوق المتوسط ة المستخدمستبانةاالمدينة تعز في كافة مجاالت 

ووزن ) 37.16( على المجاالت الثمانية بين عينةإذ تتراوح متوسطات درجات أفراد ال
 في مجال%) 78(ووزن مئوي) 39.23(في مجال التنظيم ومتوسط %) 74(مئوي

بين ) التباين النسبي(كن بالنظر إلى مستوى االختالف ، ولعالقة المدرسة بالمجتمع
إذ عالقة المدرسة بالمجتمع  يتضح أن أقل تباين هو على مجال عينةدرجات أفراد ال

  هو في مجالعينةوهذا يعني أن أعلى االحتياجات التدريبية لدى أفراد ال) 18.73(بلغ 
 إذ بلغ اإلشراف التربوي مجال ، بينما أعلى تباين هو علىعالقة المدرسة بالمجتمع 

، ويمكن أن اإلشراف التربوي وهذا يعني بان أدنى احتياج هو في مجال ،)26.32(
عدم تفعيل دور مجالس اآلباء الذي من شأنه المساعدة على تعزى هذه النتيجة إلى 

 األمر الذي جعل االحتياج ،في بعض المدارستنمية العالقة بين المدرسة والمجتمع 
 احتياج للتدريب في أدنى، بينما جاء ولىب في هذا المجال يقع في المرتبة األللتدري

 تواجد مدير  كون هذا المجال يعتمد بشكل أساسي علىاإلشراف التربويمجال 
  .المدرسة في مدرسته وتفاعله المستمر مع المعلمين والطلبة

 )2008نوال،(ودراسة  )2006فرج وآخرون،(ت إليه دراسة توصلوتتفق هذه النتيجة مع ما 
 احتياجهم ودرجة هاكل أن مديري المدارس بحاجة إلى التدريب في المجاالت ا بينتاللتان

  . للتدريب فوق المتوسط
  : على اآلتيثانينص سؤال البحث ال

ـ هل هناك تباين في االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانويـة العامـة فـي        2
  :آلتيةات امتغيرللمدينة تعز تعزى 

ـ الوظيفـة  ج  )تربوي، غير تربوي (علميـ المؤهل ال ب  )ذكور، إناث(ـ الجنس أ
  )مدير، وكيل(

 وكانت النتائج كما هي موضـحة  )T(اختبار ولإلجابة عن هذا السؤال أستخدم الباحث      
  .)5، 4، 3(في الجداول 
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  )3(الجدول 
 متغير وفق عينة الأفرادإليجاد داللة الفروق بين متوسطات تقدير ) T(قيم اختبار 

  103=درجة الحرية * جنسال
االنحراف   المتوسط  العدد  المدينة  المجال

  المعياري
الخطأ 
الداللة  Tقيمة    المعياري

Sig 
  0.279  1.090  1.960 8.543 38.26 71  إناث  التخطيط  1.004 7.841 40.56 34  ذكور
  0.203  1.283  2.117 9.227 36.58 71  اثإن  التنظيم  0.939 7.337 39.21 34  ذكور
  2.307 10.056 38.68 71  إناث  اإلشراف التربوي  1.063 8.305 39.62 34  ذكور

  
0.409  

  
0.684  

مجال العالقات   1.061 8.286 40.03 34  ذكور
  0.135  1.511  2.719 11.852 36.37 71  إناث  اإلنسانية

  0.616  0.504  2.435 10.616 38.63 71  إناث  مجال االتصال  0.921 7.193 39.70 34  ذكور
  0.385  0.874  2.246 9.789 39.05 71  إناث  مجال اتخاذ القرار  1.093 8.535 41.08 34  ذكور
مجال عالقة   1.079 8.427 39.41 34  ذكور

  2.024 8.824 37.26 71  إناث  المدرسة بالمجتمع
  

0.959  
  

0.341  
  0.556  0.592  2.398 10.452 39.16 71  إناث  مجال التقويم  1.090 8.514 40.56 34  ذكور
  0.307  1.029  16.727 72.910 304.00 71  إناث  مجموع المجاالت  7.083 55.320 320.18 34  ذكور
  71  إناث  العدد  34  ذكور

الجدولية عند 
5=%1,960 

درجات 
  103  الحرية

 عند مـستوى  المحسوبة  Tالجدولية أكبر من قيمة T أن قيمة ) 3(يتضح من الجدول 
أنه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين الجنـسين فـي تقـديرهم                أي    ،0,05)(داللة

 سـتبانة  على مجاالت اال    في مدينة تعز    لمدراء المدارس الثانوية   لالحتياجات التدريبية 
 حيـث إن قيمـة      ، ولم تكن دالـة    )1.283  -0.409(وقد تراوحت قيمة ت      ،هاجميع

  وهـي    ،)0.648(و  ) 0.135(تراوحت بين   ) T(لتي أظهرها اختبار    مستوى الداللة ا  
، لـذا  )0.05( وهي ،أعلى من قيمة مستوى الداللة الذي جرى تحديده في هذه الدراسة  

فإن الفروق غير دالة إحصائياً، وبناء على ذلك نقبل الفرضية الصفرية القائلـة بعـدم               
 لالحتياجات التدريبية لمدراء    عينةلوجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد ا        

  . الجنسمتغيرمدارس التعليم الثانوي في مدينة تعز، تعزى ل
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 وليس لهـا    ،ويمكن تفسير ذلك بـأن االحتياجات التدريبية تمثل احتياجات مهنية بحتة         
ن المهنة هي التـي تتطلـب االحتيـاج     إ أنثى، حيث    ممدير ذكراً كان أ   عالقة بجنس ال  

في عدم وجود فـروق دالـة       ) 1994الخرابشة،  (نتيجة مع نتيجة دراسة     وتتفق هذه ال  
  . الجنسمتغيرإحصائياً في االحتياجات التدريبية تعزى ل

 في عـدم  )Abbott, 1995( أبوت   إليه دراسةتتوصلبينما تختلف هذه النتيجة مع ما 
  .نس الجمتغيروجود فروق دالة إحصائياً في االحتياجات التدريبية تعزى ل

  )4(الجدول 
 متغير وفق عينةإليجاد داللة الفروق بين متوسطات تقدير أفراد ال) T(قيم اختبار 

 103=درجة الحرية ) * تربوي، غير تربوي(المؤهل العلمي 
االنحراف   المتوسط  العدد  المؤهل  المجال

  المعياري
الخطأ 
الداللة  Tقيمة    المعياري

Sig 
  1.288 8.732 39.54 17  غير تربوي  التخطيط  1.203 7.015 40.65 88  تربوي

  
0.606  

  
0.546  

  0.955  0.057  1.309 8.878 38.63 17  غير تربوي  التنظيم  1.083 6.316 38.53 88  تربوي
  0.496  0.684  1.426 9.671 38.83 17  غير تربوي  اإلشراف التربوي  1.241 7.234 40.18 88  تربوي
مجال العالقات   1.241 7.236 39.35 88  تربوي

  1.572 10.659 39.02 17  غير تربوي  اإلنسانية
  

0.156  
  

0.876  
  1.331 9.029 39.37 17  غير تربوي  مجال االتصال  1.149 6.698 39.56 88  تربوي

  
0.103  

  
0.918  

  1.374 9.320 40.07 17  غير تربوي  مجال اتخاذ القرار  1.405 8.194 41.32 88  تربوي
  

0.628  
  

0.532  
مجال عالقة   1.040 6.063 39.82 88  تربوي

  1.469 9.962 38.22 17  غير تربوي  المدرسة بالمجتمع
  

0.832  
  

0.408  

  1.094 6.378 40.56 88  تربوي
  مجال التقويم

  1.553 10.536 39.98 17  غير تربوي
  

0.285  
  

0.777  

  7.658 44.653 319.97 88  تربوي
  مجموع المجاالت

  10.227 69.365 313.65 17  غير تربوي
  

0.464  
  

0.644  

درجات  1,960%=5الجدولية عند  17  غير تربوي  العدد  88  تربوي
  103  الحرية
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 المحسوبة عنـد مـستوى    T الجدولية أكبر من قيمةTأن قيمة ) 4(يتضح من الجدول 
 عينةفراد ال أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أ          أي    ،0,05)(داللة

 المـدارس   لمـديري   المؤهل العلمي في تقديرهم لالحتياجات التدريبيـة       متغيرتعزى ل 
   وقـد تراوحـت قيمـة ت        ،هـا  جميع سـتبانة  على مجاالت اال    في مدينة تعز   الثانوية

) T( إن قيمة مستوى الداللة التي أظهرها اختبار     إذ  ولم تكن دالة،   ،)0.075 -0.832(
 وهي أعلى من قيمة مستوى الداللة الذي جـرى         ،)0.955(و  ) 0.408(تراوحت بين   

، لذا فإن الفروق غير دالة إحصائياً، وبناء على         )0.05( وهي   ،تحديده في هذه الدراسة   
ذلك نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات             

التعليم الثانوي في مدينة تعز، تعزى       مدارس   لمديري لالحتياجات التدريبية    عينةأفراد ال 
  . المؤهل العلميمتغيرل

 في مجـال اإلدارة     اًويمكن تفسير هذه النتيجة بأن التربويين لم يتلقوا معلومات وتدريب         
 مما جعل معلوماتهم ومهاراتهم في العمل اإلداري        ،التربوية خالل فترة تأهيلهم العلمي    

  .نتتفق مع معلومات ومهارات غير التربويي
 ،)1994الخرابشة،  (ودراسة  ،  )2008نوال،(ت إليه دراسة    توصلوتتفق هذه النتيجة مع ما      

 االحتياجـات    في تقديراتهم لدرجة   عينةبأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد ال         
  ).المؤهل العلمي (متغير ل ومديراتها تعذىالتدريبية لمديري المدارس الثانوية

أبـوت   ودراسة ،)2001العجاج، ( ت إليه دراسةتوصلهذه النتيجة مع ما بينما تختلف  
)Abbott, 1995(،  وجود فروق دالة إحصائياً في االحتياجـات التدريبيـة   اللتان أظهرتا

 االهتمـام   أنه يـتم  ، ويمكن أن يعزى هذا االختالف إلى         المؤهل العلمي  متغيرتعزى ل 
  .دية وأمريكابإعداد مديري المدارس في كل من السعو

من السعودية وأمريكا،  ع بها كلٌّتمتادية الكبيرة التي توقد يعود ذلك إلى اإلمكانات الم
 قبل الخدمة في  وتدريبهم المدارسمديري  من األموال لتأهيل اً كثيرا تسخرانواللت
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 يقابل ذلك قلة اإلمكانيات المادية المخصصة لتدريب وتأهيل ،أثناء العمل اإلداري
  .  المدارس في الجمهورية اليمنيةيمدير

  )5(الجدول 
 متغير وفق عينةإليجاد داللة الفروق بين متوسطات تقدير أفراد ال) T(قيم اختبار 

 103=درجة الحرية* الوظيفة

االنحراف   المتوسط  العدد  الوظيفة  المجال
  المعياري

الخطأ 
الداللة  Tقيمة    المعياري

Sig 
  0.745  0.326  1.568 9.006 40.36 76  وكيل  التخطيط  1.070 7.337 39.77 29  مدير

  التنظيم  0.979 6.715 37.85 29  مدير
  1.607 9.232 39.64 76  وكيل

1.002  0.319  

  1.134 7.774 38.49 29  مدير
  اإلشراف التربوي

  1.713 9.838 40.70 76  وكيل
1.120  0.266  

مجال العالقات   1.291 8.853 38.60 29  مدير
  1.741 10.002 39.97 76  وكيل  اإلنسانية

0.648  0.519  

  مجال االتصال  1.114 7.635 38.60 29  مدير
  1.503 8.634 40.67 76  وكيل

1.131  0.261  

مجال اتخاذ   1.248 8.554 39.49 29  مدير
  0.181  1.350  1.584 9.098 42.18 76  وكيل  القرار

مجال عالقة   1.092 7.487 37.68 29  مدير
  1.680 9.653 40.64 76  وكيل  المدرسة بالمجتمع

1.541  0.127  

  مجال التقويم  1.253 8.590 39.34 29  مدير
  1.646 9.454 41.48 76  وكيل

1.054  0.295  

  7.757 53.179 309.81 29  مدير
  مجموع المجاالت

  11.845 68.043 325.64 76  وكيل
1.167  0.247  

  29  مدير
  76  وكيل  العدد

 الجدولية
  103  درجات الحرية 1,960%=5عند
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 المحسوبة عنـد مـستوى    T الجدولية أكبر من قيمةTأن قيمة ) 5( من الجدول يتبين
تعـزى  ) 0.05(أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة           أي    ،0,05)(داللة

   ت  وقــد تراوحــت قيمــة،هــا جميعســتبانة الوظيفــة فــي مجــاالت االمتغيــرل
حيث إن قيمة مستوى الداللة التي أظهرها اختبـار         ولم تكن دالة،    ) 1.541 -0.326(
)T (   تراوحت بين)وهي أعلى من قيمة مستوى الداللـة الـذي   ،)0.745(و ) 0.127 

، لذا فإن الفروق غير دالـة إحـصائياً،         )0.05( وهي   ،جرى تحديده في هذه الدراسة    
القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية        وبناء على ذلك نقبل الفرضية الصفرية       

 مدارس التعلـيم الثـانوي فـي      لمديري لالحتياجات التدريبية    عينةفي تقديرات أفراد ال   
  . الوظيفةمتغير، تعزى لمدينة تعز

     المدارس، ووكالئهم، متقاربين في وجهة يري من مد  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن كال 
 المدارس، لتحسين أدائهم فـي      يروتدريبية التي يحتاجها مد   نظرهم حول االحتياجات ال   

، والمـؤثرات التربويـة والتعليميـة       ها نفـس  عملهم، كونهم يعملون تحت الظـروف     
  . والمجتمعية

في عدم وجـود فـروق   ) 2008نوال، (ت إليه دراسة توصلوتتفق هذه النتيجة مع ما      
      . الوظيفةرمتغيتعزى لدالة إحصائياً في االحتياجات التدريبية 

 المدارس يحتاجون إلى التـدريب فـي        مديريوقد اتفقت نتائج هذه الدراسة في كون        
 في الهند التي أشـارت إلـى أن مـديري    (John, 2002)مع دراسة جميعها المجاالت 

 مـديري  وقد يعود ذلـك إلـى أن         ،المدارس يحتاجون إلى التدريب في تسع مجاالت      
  . هلين تربوياًالمدارس الخاصة بالهند غير مؤ

 والتـي أظهـرت عـدم    ، بالمملكة المتحدة(Brwonete, 2002)كما اختلفت مع دراسة 
احتياج رؤساء األقسام بالمدارس للتدريب، وقد يعود ذلـك لكـون رؤسـاء األقـسام               

  .  تدريبهم بشكل مستمر ويتممختصين،بالمدارس 
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  مقترحات البحث
  :المقترحات التاليةدد من عمن خالل نتائج البحث يمكن للباحث وضع 

  .ها جميعـ ضرورة االهتمام بتدريب مديري المدارس على مجاالت العمل المدرسي
ـ ضرورة إنشاء إدارة مختصة بوزارة التربية والتعليم وفروعهـا فـي المحافظـات         

ليتها تربويون من الحاصلين على مؤهالت عليـا فـي          ووالمديريات، يتولى مسئو  
 مهمتها تعيين مديري المدارس، وتقييم أدائهـم الـوظيفي          مجال اإلدارة المدرسية  

بشكل دوري، وترشيحهم للمشاركة في دورات وبرامج تدريبية وفق احتياجـاتهم،           
والقيام ببحوث حول المعوقات التي تعيق مديري المدارس عـن القيـام بمهـامهم              

  .ةاإلدارية، وتقديم الحلول لها بما يتناسب مع الواقع واإلمكانيات المتاح
ات التربية في الجامعات اليمنية إلعـداد البـرامج التدريبيـة لمـديري             كلِّي التنسيق مع    -

  .المدارس 
فـي  ات التربيـة    كلِّي ضرورة إنشاء قسم خاص باإلدارة المدرسية واإلدارة التربوية في           -

لتخريج كادر متخصص يحمـل مؤهـل البكـالوريوس فـي اإلدارة          الجامعات اليمنية   
  .المدرسية

 المـدارس  مديريد دار مجلة تربوية متخصصة في مجال اإلدارة المدرسية تزو       إص -
 التـي كـشفت عنهـا       عمل المدرسي بالمعارف والتطورات الحديثة في مجاالت ال     

  . الدراسات
أن يعمل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم على إنشاء موقـع علـى               -

ن الرئيسية بكل ما يستجد مـن معلومـات          لتزويد مديري المدارس بالمد    اإلنترنت
  .ومعارف ومهارات حول مهام مدير المدرسة

  .في محافظات أخرى بالجمهورية اليمنية ا البحث  إجراء مثل هذ-
  .، والمدارس الخاصةديري المدارس في التعليم األساسيلما البحث  إجراء مثل هذ-
 .ر التي تناولها البحث الحالييتناول مجاالت أخرى غيعلى أن إجراء مثل هذا البحث  -
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  المراجع
  : العربيةقائمة المصادر

  تـصميم برنـامج تـدريبي لتطـوير أداء     ،)2001(، إدريس، محمد ناجي يحي    -
القيادات التربوية اليمنية في ديوان عام الوزارة ومكاتب التربيـة  التابعـة لهـا               

 الجامعـة   -التربيةة  كلِّي  رسالة دكتوراه غير منشوره،      باستخدام أسلوب النظم،    
 .المستنصرية، العراق

  . ة التربية، جامعة بغداد، العراقكلِّيالتقويم والقياس، ،)1988(اإلمام، مصطفى وآخرون، -
 ورقـة   العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية ،    ،)1999(،  بشر، يحي منصور   -

 .ضمن المشروع األلماني، مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب، اليمن
 االحتياجـات التدريبيـة لمـديري المـدارس         ،)م1991(،  دات، سليمان حمد  جرا -

، جامعـة   رسالة ماجـستير غيـر منـشورة      األساسية الحكومية بمحافظة اربد،     
 .اليرموك، اربد ـ االردن

  نحو إستراتيجية لتطـوير اإلدارة المدرسـية فـي          ،)2002(،  الحاج، أحمد علي   -
 .  مايو –ل ، إبري)28(، العدد  مجلة الثوابتاليمن، 

ر  دار الفكاإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية،  ،)2000(،  حجي، أحمد إسماعيل   -
 .، مصرالعربي، القاهرة

 االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس      ،)1994(،  الخرابشة، طه جميل   -
، رسالة ماجستير غير منشورة   الثانوية واألساسية الحكومية في محافظة الكرك،       

 .عة األردنية، عمانالجام
 – اإلدارة المدرسية واإلشراف التربـوي       ،  )1998(،  الخطيب، رداح، وآخرون   -

 .دن ر، دار األمل للنشر والتوزيع، عمان، األاتجاهات حديثة
، تصميم البرامج التدريبية، عالم     )2008 (،الخطيب، أحمد العنيزي، عبد اهللا زامل      -

  . الكتب الحديثة، إربد، األردن
، دار  دليـل البحـث والتقـويم التربـوي        ،)1985(،  حمد، وآخرون الخطيب، أ  -

 .المستقبل، عمان ـ األردن
ار الجامعـة الجديـدة،   ، د اإلدارة المدرسـية  ،)2001(،  دياب، إسماعيل محمـد    -

 .، مصراإلسكندرية
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 نظرياتهـا   – اإلدارة التربويـة     ،)2000(،  الراوي، رفاعي فيـصل وآخـرون      -
 .، مكتبة الفالح، الكويت )1(  ططفال،وتطبيقاتها في التعليم ورياض األ

 –دار عالم الثقافـة، عمـان      اإلدارة المدرسية الحديثة،   ،)2003(،سالمة، ياسر خالد   -
 . ألردنا

 .، سوريا ، دمشق مطبعة االتحاد طرق تقويم المعلم، ،)1980(، سنقر، صالحة -
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