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الملخص

ىدف ىذا البحث الكمي إىل تشخيص واقع الربامج التدريبية دلديري مدارس التعليم األساسي مبحافظة مشال
، ومت تصميم استبانة جلمع البيانات، استخدم ادلنهج الوصفي. من وجهة نظر ادلدراء،الباطنة يف سلطنة عمان
،) مديراً ومديرة يف ست واليات160(  تكون رلتمع الدراسة من،) رلاالت4( ( فقرة تندرج يف41) تكونت من
 أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة: دلت النتائج.) مديراً ومديرة140( وتكونت عينة الدراسة من
 أوصى البحث. يف مجيع رلاالت زلور الربامج التدريبية دلديري ادلدارس،جاءت معظمها منخفضة بدرجة كبَتة
 والًتكيز على اجلوانب وادلهارات العملية لكي يليب،بإعادة النظر باللنظام اللحايل لتدريب مديري ادلدارس
.االحتياجات الفعلية
 التعليم األساسي، مديرو ادلدارس، الربامج التدريبية:كلمات مفتاحية
Abstract
This quantitative research aims at diagnosing the reality of training programs for principals of
basic education schools in the governorate of North Batinah in the Sultanate of Oman, from the
managers’ perspectives. A questionnaire was designed to collect data, consisting of (41) items
in (4) areas. The study population consisted of (160) managers in six states. The study sample
consisted of (140) managers and managers. The findings revealed that the averages of the
estimates of the sample members were mostly low, in all areas of the focus of training programs
for school principals. The researcher recommended reconsidering the overall system of training
school principals, focusing on practical aspects and skills to meet actual needs.
Keywords: training programs, school principals, basic education.
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المقدمة
تع ّد اإلدارة ادلدرسية من أىم اجلوانب يف اإلدارة الًتبوية ادلسؤولة بشكل مباشر عن تنظيم مجيع العاملُت يف ادلدرسة
لتحقيق األىداف الًتبوية (احلديدي .)2002 ،ويؤكد الطويل ( )2000على أمهية القيادة باعتبارىا القلب النابض
يف العملية الًتبوية ،لكون القيادة تسري يف ك ل جوانب العملية اإلدارية ،فتجعل اإلدارة أكثر فاعلية ،وتعمل على
دقة حتقيق أىدافو ،إن القيادة أمر ال غٌت عنو لتوجيو سلوك األفراد ،وشحذ مهمهم ،وتوجيههم الوجهة الصحيحة
من أجل حتقيق األىداف ،كما أن القيادة علم وفن ،إال أن القيادة ختتلف عن اإلدارة يف أهنا تشمل عناصر التوقع
واالبتكار وإحداث التغَتات.
أصبحت فاعلية مدير ادلدرسة مرتبطة مبدى قدرتو على حتسُت وتطوير العملية التعليمية ،بالكيفية ادلناسبة ،كما
أصبح مبثابة ادلنسق بُت ادلدرسة وادلؤسسات الًتبوية األخرى .وحىت يتمكن القيام هبذه ادلهام فال بد أن ميتلك
قدرات معي نة دتكنو من مواجهة العديد من األزمات ،وادلشكالت ببصَتة ،وقدرة على ابتكار احللول ادلناسبة يف
الوقت ادلناسب (السحيمي .) 2002 ،فالتحديات ادلاثلة أمام مديري ادلدارس ،تتمثل يف استيعاب ادلستجدات،
والتطورات الًتبوية ادلناسبة للعمل ،ومواجهة األساليب جديدة يف اإلشراف ،واستخدام احلاسب اآليل .ولكي
يستطيع ادلدير القيام بدوره جيب تزويده بالتدريب دلواكبة للتقدم والتطور ،وحتسُت أداء العمل ،وزيادة انتاجيتو
(فالوقي.)2004 ،
ويعرف التدريب بأنو" :اجلهود ادلنظمة وادلخططة لتزويد ادلتدربُت مبهارات ومعارف وخربات متجددة تستهدف
إحداث تغَتات إجيابية مستمرة يف قدراهتم واجتاىاهتم من أجل تطوير كفاية أدائهم" (الطعاين.)45 :2002 ،
وتعرف الربامج التدريبية :بأهنا "عملية ديناميكية تستهدف إحداث تغيَتات يف معلومات وخربات وطرائق أداء سلوك
ّ
واجتاىات ادلتدربُت بغية دتكينهم من استغالل إمكانياهتم وطاقاهتم الكامنة مبا يساعد على رفع كفايتهم يف شلارسة
أعماذلم بطريقة منتظمة وبإنتاجية عالية " ( الصَتيف ،2009 ،ص .)159ويعرفها الباحث إجرائيا بأهنا :رلموعة
من األنشطة والفعاليات اليت يتم توجيهها للمتدربُت وفق خطة زمنية زلددة لتلبية احتياجاهتم ورفع كفاءهتم يف
شلارسة أعماذلم.
ولكي يكون التدريب قادراً على حتقيق األىداف ادلوضوعة ،فال بد أن تكون الربامج التدريبية واضحة وزلددة ،ذلك
ألهنا دتثل الفرق بُت األعمال اليت دتارس بشكل تلقائي ،واألعمال اليت دتارس بكفاءة ،وجودة .فهم حباجة للتدريب
أثناء خدمتهم ،ليستطيعوا قيادة مرؤوسيهم قيادة سليمة (الغامدي .)2004 ,فتحديد الربامج ليست عمالً بسيطاً،
بل حيتاج جلهود مجاعية منظمة يف صورة برامج تسعى لتحديد الربامج اليت حيتاجها ادلستهدفون ،وتنبع من
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احتياجاهتم الفعلية .حيث أنو ال بد من حتديد ىذه الربامج بشكل دقيق ،وتصنيفها من حيث األمهية واألولوية
(احلديدي.)2002 ،
التدريب التربوي أثناء الخدمة

أصبح تدريب ادلعلمُت أثناء اخلدمة ضرورياً لكي يستطيعوا اللحاق بالركب وإال أصبحوا متأخرين .وقد أوضح
الشاعر ( )2006الدور ادلهم الذي تلعبو التنمية ادلهنية للمعلمُت ،فالتجديد مع التأىيل عنصران أساسيان لتزويد
ادلعلمُت مبا ىو جديد دلواجهة التحديات .أما موسى( )1997فيحدد أمهية التدريب :إعداد العاملُت دلواكبة
التطور ،عن طريق تزويدىم مبا ىو جديد بواسطة التدريب ،الذي يتلقاه الفرد ليوفر ما حيتاجو يف اجلانب العملي.
وأضاف الصائغ ( )2000أ ّن ادلناىج الدراسية تشهد تطوراً مستمراً ،األمر الذي يتطلب تزويد العاملُت بادلهارات
وادلعارف الالزمة دلواكب ىذا التطوير ،وىذا ال يتأتى إال بالتدريب .وأ ّن أية مهنة حتتاج جملموعة من ادلتطلبات ليتم

أدائها بفعالية ،لذلك البد من جتديد تلك ادلتطلبات عن طريق التدريب .الذي يعمل على اجياد تغَتات إجيابية يف
أداء األفراد نتيجة اكساهبم ادلهارات وادلعارف ،اليت تطور ما لديهم من معارف سابقة؛ للقيام بأعماذلم بكفاءة
(.)Charney& Conway, 2005
ادلراحل واإلجراءات اليت دتر هبا العملية التدريبية تبدأ أوالً جبمع وحتليل ادلعلومات اليت ميكن أن يستفيد منها القائمون
على التدريب يف التخطيط ،والتنظيم والعمليات اإلدارية األخرى (بربر .)1997 ،وتلجأ ادلنظمة لتحديد
االحتياجات التدريبية عندما تشعر بأن ىناك خلل يف عملها ،ليس بسبب اآلالت ،أو األيدي العاملة ،بل بسبب
النقص يف ادلعلومات اليت ميتلكها العاملُت (عليوة .)2001،فعملية تصميم الربنامج التدرييب حتتاج إىل سلتصُت
لكوهنا عملية تتفاوت من مصمم آلخر (حسُت .)1996 ،وينبغي تناسب طريقة التدريب مع حجم ادلتدربُت،
ووجود الرغبة لدى الفرد يف التدريب ،والعمل بروح الفريق عرب نظام تواصل فعال ،وتوفَت التغذية ادلرتدة ( كامل،
 )1994منها :مجع آراء ادلتدربُت عن الربنامج التدرييب من حيث احملتوى ،وادلدربُت ،والتنظيم وغَتىا من اجلوانب
الفنية ،وتقييم مدى تقدم ادلتدربُت (أبوشيخة .)2001،ينظر إىل تقييم التدريب على أنو نشاط مستمر لتتحقق
األىداف ادلرجوة منو (توفيق .)2006 ،إذ البد من حتديد فعاليتو ،فادلهم ليس جود برنامج تدرييب ،بل مدى حتقيق
األىداف اليت وضع من أجلها (زويلف ،(1993 ،ويتم ذلك بوجود خطة متابعة وتقييم (بربر.)1997 ،
مشكلة البحث

تويل وزارة الًتبية والتعليم بسلطنة عمان ،اىتماما بالغا لتنمية ادلوارد البشرية ،فربامج التدريب اليت تطرحها الوزارة

بشكل عام ،ومديرية الًتبية مبحافظة مشال الباطنة بشكل خاص؛ ىي برامج كثَتة ومتنوعة .إذ بلغ عدد الربامج
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التدريبية ادلنفذة يف زلافظة مشال الباطنة ( )112برنارلا استهدف تدريب ( )6510من بينهم ( )265إدارياً.
ورفعت سقف اإلنفاق على تنمية ادلوارد البشرية بزيادة نسبتها (.)%55
أشارت الدراسات أن فاعلية الربامج التدريبية للقيادات اإلدارية ،تعاين من القصور الواضح ،وكل إداري يرى نفسو
الشخص ادلناسب الذي تتوفر فيو متطلبات القيادة ،ولكن الواقع على خالف ذلك دتاماً ،حيث تنتشر يف عادلنا
ظاىرة األمية القيادية (ادلنيف وادلعمر .)2004 ،مث ناقش البحري ( )2006كفايات ادلدرب مبراكز التدريب التابعة
لوزارة الًتبية والتعليم يف سلطنة عمان ،واستنتج حاجة ادلتدرب المتالك الكفايات ادلتعلقة بتقومي التدريب ،وتوظيف
نتائج التقومي من خالل التغذية ادلرت دة ،كما توصل إىل أن استمارات التقومي ال ختضع للتحليل بل يتم حفظها فقط،
شلا يفقد دورىا وأمهيتها يف تطوير العملية التدريبية.
الحظ الباحث من خالل عملو وجود مشكلة يف الربامج التدريبية دلديري ادلدارس ،وشعر بأن معظم ىذه الربامج
بدون جدوى ،ولتقصي ىذه ادلشكلة ،قام بإجراء مقابلة مع ) )20مديرا ومديرة مبدارس زلافظة مشال الباطنة ،تبُت
من خالذلا أن نسبة  80%من مديري ادلدارس ينظرون إىل ىذه الربامج بأهنا غَت رلدية ومل تقدم ذلم شيئا جديدا،
كما أن معظمهم ال يرغب حبضورىا .ويرجع ذلك إىل عدة أسباب كضعف احملتوى أو رتابة الربامج وعدم مسايرهتا
للمستجدات يف العملية التعليمية التعلمية ،أو لبعد ادلسافة بُت مكان انعقاد ىذه الربامج ومدارسهم وغَتىا من
األسباب األخرى .وعليو فإن ىذه تربر إجراء البحث لتتعرف على واقع ىذه الربامج التدريبية ادلقدمة دلديري مدارس
التعليم األساسي من وجهة نظرىم؛ للوقوف على األسباب احلقيقية وراء عزوف ىؤالء ادلدراء عن ىذه الربامج،
وكيفية ترقيتها.
أهداف البحث

اذلدف الرئيسي للبحث ىو تشخيص واقع الربامج التدريبية دلديري مدارس التعليم األساس ،مبحافظة الباطنة مشال

يف سلطنة عمان من وجهة نظر ادلدراء.
أهمية البحث
يعتمد صلاح ادلنظمة على كفاءة قائدىا ،لذا حيتل تدريب القيادات اإلدارية أمهية بالغة ،ونتائج ىذه الدراسة تدعم
ىذا التوجو.
أمهية الوقوف على رأي ادلدراء أنفسهم عند التخطيط الحتياجهم التدرييب ،باعتبار أن من مبادئ التدريب األخذ يف
االعتبار احتياجات العاملُت من وجهة نظرىم.
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التحديات اليت تواجهها سلطنة عمان يف الوقت الراىن ،تفرض على ادلؤسسات احلكومية بشكل عام ،وادلؤسسات
الًتبوية بشكل خاص ،إعادة النظر يف برامج تأىيل القادة لديها ،وذلك بتبٍت برامج تدريبية حديثة ،تساعد على
مواكبة التغَتات العادلية ادلتالحقة.
مسامهة ىذه الدراسة يف توفَت الكثَت من الوقت ،واجلهد ،واألموال اليت قد تبذل على برامج تدريبية بعيدة عن
االحتياج التدرييب دلديري مدارس التعليم األساسي.
يستطيع القائمون على التدريب بوزارة الًتبية والتعليم االسًتشاد بنتائج الدراسة وتوصياهتا يف تطوير العملية التدريبية
للقيادات اإلدارية بالوزارة.
حـدود البحث

احلدود ادلوضوعية :اقتصرت ىذه الدراسة على معرفة واقع الربامج التدريبية دلديري مدارس التعليم األساسي من
وجهة نظرىم مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان من حيث (زلتوى الربامج ،وادلدربُت ،وبيئة التدريب ،ووقت
تنفيذ ىذه الربامج).
احلدود ادلكانية :مت تطبيق الدراسة على ادلدارس احلكومية للتعليم األساسي يف زلافظة مشال الباطنة والواليات التالية
(والية السويق ،والية اخلابورة ،والية صحم ،والية صحار ،والية لوى ،والية شناص).

احلدود البشرية :مت تطبيق ىذه الدراسة على استجابات أفراد العينة وىم مديري مدارس التعليم األساسي مبحافظة
مشال الباطنة يف سلطنة عمان.
احلدود الزمانية :مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  2013/2012م.
الدراسات السابقة
ناقش الغيثي ( )1995نظام تدريب مديري ادلدارس يف ادلرحلة االبتدائية ،هبدف حتسُت واقع نظام تدريب ادلديرين،
وقد استخدم الباحث استبانة موجو إىل عينة عددىا ( )15مديراً شلن حضروا برامج التدريب مبحافظة مسقط
التعليمية .واستخدم مقابالت لعدد ( )5من ادلسؤولُت القائمُت على التدريب .استخدم الباحث ادلنهج الوصفي.
بينت نتائج الدراسة النقص يف وجود جهاز مستقل للتدريب يتوىل عملية ترشيح ادلتدربُت واختيارىم ومتابعتهم،
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ونقص اجلانب العملي يف برامج التدريب احلالية ،وتكليف غَت ادلتخصصُت مبهام التدريب ،وعدم إشراك ادلتدربُت يف
حتديد االحتياجات التدريبية ،واعتماد برامج التدريب على أسلوب احملاضرة بشكل أساسي.
وىدفت دراسة أبو سريس ( ) 1998معرفة وجهات نظر مديري ومديرات مدارس الضفة الغربية حول فاعلية برنامج
التدريب ادلديرين ( ،) HTالذي نظمو معهد الًتبية .قام الباحث بإعداد استبانة تضمنت ( )67مهمة إشرافيو
موزعة على ( )8رلاالت إشرافيو ىي :التخطيط ،ادلنهاج ،النمو ادلهٍت للمعلمُت ،التالميذ ،تنظيم التعليم والتعلم،
االختبارات والتقومي ،التقنيات اإلشرافية ،والعالقات اإلنسانية .مت توزيع االستبانة على مجيع أفراد رلتمع الدراسة
والبالغ عددىم ( )64مديرا منهم ( )32مديرا ( )32مديرة .استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ،وقد توصلت
الدراسة إىل إن وجهات نظر ادلديرين ضلو فاعلية برنامج تدريب ادلديرين كانت إجيابية ،أما رلاالت االشراف فكان
أعالىا شلارسة العالقات اإلنسانية ،وأدناىا شلارسة التقنيات اإلشرافية .اختلفت وجهات نظر ادلديرين ضلو فاعلية
الربنامج ( )HTباختالف متغَت اجلنس لصاحل ادلديرات ،واختالف ادلؤىل العلمي لصاحل األعلى درجة.
ىدفت دراسة احملبوب ( )1999التعرف على آراء مديرين ومديرات مدارس التعليم العام مبنطقة اإلحساء التعليمية
يف ادلملكة العربية السعودية ،جتاه الدورة التدريبية ادلقامة يف كلية الًتبية جبامعة ادللك فيصل ،وقد مشل رلتمع الدراسة
( )77مديراً ومديرة ،استخدم الباحث استبانة مشلت ثالثة زلاور ىي :اإلعداد ،والتنفيذ ،والتقومي .باستخدام ادلنهج
الوصفي توصلت الدراسة إىل أن ىناك اجتاىاً إجيابياً ضلو الدورة التدريبية ،وأن الزمن ادلخصص ذلا مل يكن كافياً
حبيث يتيح للمحاضرين عرض موضوعاهتا بشكل شامل ،كما أكدت النتائج كفاءة اذليئة التعليمية يف إشباع
احلاجات التعليمية واإلدارية للمتدربُت.
أجرى محدان الغامدي وعبداهلل الغامدي ) (2000دراسة ىدفت تقومي برامج تدريب مديري ادلدارس أثناء اخلدمة
ادلقدمة ،يف كلية ادلعلمُت ،جامعة ادللك سعود ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر ادلتدربُت
مديري ادلدارس ،استخدم الباحثان ادلنهج الوصفي ،استخدما االستبانة كأداة للدراسة ،وتكون رلتمع الدراسة من
مديري ادلدارس الذين التحقوا بالدورات أثناء اخلدمة يف العام  1998م ،بلغ عدد أفراد العينة ) (235من مديري
ادلدارس .توصلت إىل أن برامج الدورات التدريبية دلديري ادلدارس بالرياض حتقق أىدافها إىل حد كبَت .وأنو توجد
فروق دالة إحصائياً وفقاً الختالف اجلامعة اليت قدمت الربنامج لصاحل كلية العلوم.
وقدم عابدين ( ) 2004دراسة ىدفت حتديد اجتاىات مديري ادلدارس ورؤساء أقسام التدريب يف مديريات الًتبية
والتعليم الفلسطينية ضلو التدريب .طبق الباحث استبانة علي عينة طبقية عشوائية بلغت ( )174فرداً ،باستخدام
الباحث ادلنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل أن أبرز األساليب ادلستخدمة يف التدريب ىي :الورشة التدريبية،
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والنقاش اجلماعي ،ودراسة احلالة ،واحملاضرة .وأقلها استخداماً :ادلؤدتر الًتبوي ،وادلالحظة ادلنظمة ،والزيارة ادليدانية،
واحللقة الدراسية .وأن أفراد العينة حيملون اجتاىات إجيابية متوسطة ضلو التدريب.
وقام سبَت وفرناس (  Saber and Francis )1999بدراسة دلعرفة التباين يف اجتاىات ادلتدربُت ضلو التدريب
أثناء اخلدمة ،وإعداد برامج التدريب وتصميمها ،وتنفيذىا يف الواليات ادلتحدة األمريكي .بلغت عينت الدراسة
( )167متدرباً ،استخدم الباحث ادلنهج الوصفي .توصلت إىل أن اجتاىات ادلتدربُت غَت إجيابية ،عندما قام
الرؤساء بتحديد برامج التدريب دون استشارة ادلتدربُت ،بينتما كانت اجتاىاهتم أفضل وأكثر إجيابية يف النظم
الالمركزية ،اليت اتاحت للمتدربُت ادلشاركة يف كافة مراحل برامج التدريب بشكل ملحوظ وفعلي ،شلا أدى إىل ارتفاع
درجة رضاىم عن التدريب وتكوين اجتاىات اجيابية صلوه.
يالحظ أن ىذه الدراسة تتفق مع معظم الدراسات السابقة يف اعتمادىا على ادلنهج الوصفي ،واستخدام االستبانة
كأداة جلمع البيانات ،ويف ادلقاييس ادلستخدمة يف تصميم أداة الدراسة ويف حتليل نتائج الدراسة .وقد اعتمدت
الدراسة ثالث متغَتات ىي :النوع ،وادلؤىل العلمي ،وسنوات اخلربة ،وىي بذلك تتشابو يف بعض ىذه ادلتغَتات مع
العديد من الدراسات .وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف رلال بناء األداة ،وحتديد رؤية حول واقع
الربامج التدريبية ادلنفذة.
منهج البحث

استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ،لوصف واقع الربامج التدريبية دلديري مدارس التعليم األساس ،وذلك دلالءمتو ذلذه

الدراسة.
رلتمع الدراسة :تكون رلتمع الدراسة من مجيع مدراء مدارس التعليم األساسي من واليات زلافظة مشال الباطنة:
(والية السويق ،والية اخلابورة ،والية صحم ،والية صحار ،والية لوى ،والية شناص) ،البالغ عددىا ( )160مديراً

ومديرة.

عينة الدراسة :مت اختيار عينة عشوائية طبقية يف ضوء متغَتات أفراد العينة (النوع والوالية) ،وقد بلغ عددىا ()130
مفردة بطريقة عشوائية بسيطة ،وىي دتثل ( )%81.25من رلتمع الدراسة.
أداة الدراسة :قام الباحث ببناء استبانة مت إعدادىا من قسمُت؛ اشتمل األول على معلومات عامة .القسم الثاين:
تكون من ( )44فقرة موزعة يف أربع رلاالت دلعرفة واقع الربامج التدريبية ،كما يف اجلدول اآليت:
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جدول رقم ( )1مجاالت االستبانة بصورتها األولية
الفقرات التي مثلتها

المجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
زلتوى الربامج التدريبية

الفقرة من  1إىل الفقرة

مدربو الربامج التدريبية

الفقرة من

10

 11إىل الفقرة 23

البيئة التدريبية

الفقرة من  24إىل الفقرة

33

وقت تنفيذ الربامج التدريبية

الفقرة من  34إىل الفقرة

44

وقد مت تصميم الفقرات حبسب مقياس ليكرت اخلماسي .أما القسم الثالث فتضمن سؤال مفتوح عن أية مالحظات
أخرى تقًتحها عينة الدراسة.
صدق األداة :للحكم على مدى وضوح العبارات ،ومدى مناسبة العبارة للمجال اليت تنتمي إليو ،والتأكد من
السالمة اللغوية ،وما ىي العبارات اليت جيب أن حتذف أو تضاف أو تعدل .وللتأكد من صدق األداة مت عرضها
على ( )19زلكماً من ذوي اخلربة االختصاص ،يف كالً من :جامعة نزوى ،وجامعة السلطان قابوس ،وجامعة
صحار ،ورللس البحث العلمي ،ووزارة التعليم العايل ،ووزارة الًتبية والتعليم .ويف ضوء ادلالحظات الواردة مت تعديل
الفقرات .حيث أصبحت االستبانة جاىزة يف صورهتا النهائية.

ثبات األداة :مت حسـاب معامل الثبات ألفا كرو نباخ ( )Cronbach Alphaلكـل رلال من رلاالت الدراسة ،وقد
تبُت أن معامل الثبات ( )0.778مقبول ويفي بأغراض البحث العلمي.
إجراءات الدراسة
توزيع األداة على أفراد العينة ،ترميز االستبانات و تفريغ إجابات أفراد العينة ،إدخاذلا إىل احلاسوب باستخدام برنامج
( ،) SPSSإجراء التحليالت وادلعاجلات االحصائية على البيانات ،باستخدام االختبارات اإلحصائية (معامل
االرتباط بَتسون – اختبار ألفا كرونباخ  -اختبار )tهبدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم ىدف
الدراسة ،وأخَتا مت استخراج النتائج وحتليلها ومناقشتها.
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التحليل اإلحصائي للبيانات

بعد جتميع االستبيانات قام الباحث بإدخال البيانات وتفريغها باستخدام رزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSوحتليلها باستخدام التحليالت واإلحصاءات ادلناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة حيث سيتم استخدام
ادلعاجلات االحصائية كما ىو موضح يف اجلدول التالية ،اليت توضح االحصاءات ادلستخدمة لكل سؤال من أسئلة
الدراسة.
نتائج الدراسة
مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألمهية النسبية "الرتبة" لتقديرات أفراد عينة البحث على كل
رلال من رلاالت االستبانة.
الجدول( )2المعيار المعتمد في تفسير نتائج
مدى ادلتوسط احلسايب

درجة االحتياج التدرييب

5.00-4.20

كبَتة جدا

4.19 -3.40

كبَتة

3.39 -2.60

متوسطة

2.59 -1.80

قليلة

1.79 -1.00

قليلة جدا

(ادلصدر :ادلنيزل والعتوم)2010 ،
لإلجابة عن السؤال األول" :ما واقع الربامج التدريبية دلديري مدارس التعليم األساس ،من وجهة نظر ادلدراء؟ مت
حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية واألمهية النسبية (الرتبة) لواقع الربامج التدريبية .كما مبُت يف
اجلدول اآليت:
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جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبية)
لمجاالت البرامج التدريبية لمدراء المدارس مرتبة تنازليا
ادلتوسط

االضلراف

احلسايب

ادلعياري

1

رلال البيئة التدريبية

2.76

.36

متوسط

2

رلال مدربو الربامج التدريبية

2.74

.30

متوسط

3

رلال وقت تنفيذ الربامج التدريبية

2.53

.33

منخفض جداً

4

رلال زلتوى الربامج التدريبية

2.38

.28

منخفض جداً

2.60

0.99

متوسط

الرتبة

اجمل ـ ـ ــاالت

ادلتوسط الكلي

ادلستوى

يتضح أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة يف مجيع اجملاالت تراوحت بُت ( )2.76 -- 2.38أي بُت
ادلنخفضة بدرجة كبَتة وادلتوسطة ،حيث بلغ ادلتوسط الكلي للربامج التدريبية ( ،)2.60وباضلراف معياري بلغ
( ،)0.99وقد جاء رلال البيئة التدريبية يف ادلرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.76واضلراف معياري قدره
( .)0.36جاء رلال مدربو الربامج التدريبية يف ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.74واضلراف معياري
بلغ( .)0.30وجاء رلال وقت تنفيذ الربامج التدريبية يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.53واضلراف
معياري بلغ ( .)0.33و يف ادلرتبة األخَتة جاء زلتوى الربامج التدريبية مبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.38واضلراف
معياري بلغ (.)0.28
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اجملال األول :زلتوى الربامج التدريبية
جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة)
لتقديرات العينة لمجال "محتوى البرامج التدريبية " مرتبة تنازليا
رقم الفقرة

الرتبة

ادلتوسط

7

1

10

2

6

3

4

4

9

5

3

6

5

7

8

8

2

9

1

10

احلسا

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

يب
يواكب زلتوى الربامج التدريبية
التغَتات الًتبوية.
ىناك توازن بُت اجلوانب النظرية
والتطبيقية.
يراعي زلتوى الربامج التدريبية
التكامل بُت ادلوضوعات.
يليب زلتوى الربامج التدريبية
احتياجايت ادلهنية.
زلتويات الربامج التدريبية
متكررة.
يرتبط زلتوى الربامج التدريبية
بالواقع ادلمارس.
يربط زلتوى الربامج التدريبية بُت
اجلانبُت النظري والعملي.
يراعي زلتوى الربامج التدريبية
التنوع يف األنشطة.
يطورزلتوى الربامج التدريبية
احتياجايت اإلدارية.
حيقق زلتوى الربامج التدريبية
األىداف ادلوضوعة.
ادلتوسط الكلي
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االضلراف مستوى زلتوى
ادلعياري التدريبية الربامج

3.32

.56

متوسط

2.57

.96

منخفض جداً

2.41

.95

منخفض جداً

2.38

.78

منخفض جداً

2.28

.57

منخفض جداً

2.28

.61

منخفض جداً

2.27

.75

منخفض جداً

2.15

.76

منخفض جداً

2.12

.71

منخفض جداً

2.06

.72

منخفض جداً

2.40

0.74

منخفض
جداً
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ويتضح من خالل اجلدول ( )4أن ادلتوسطات احلسابية يف معظم الفقرات جاءت منخفضة بدرجة كبَتة ،حيث
تراوحت بُت ( )3.32--2.06أي بُت ادلنخفضة بدرجة كبَتة وادلتوسطة .فقد جاءت الفقرة ( )7يف ادلرتبة األوىل
مبتوسط حسايب ( ،)3.32واضلراف معياري ( ،)0.56كما جاءت الفقرة ( )10ثانياً مبتوسط حسايب (،)2.57
واضلراف معياري بلغ ( ،)0.96وجاءت الفقرة ( )6ثالثاً مبتوسط حسايب ( ،)2.41واضلراف معياري بلغ ( 0.
 .)95يف حُت جاءت الفقرة ( )2يف ادلرتبة ما قبل األخَتة مبتوسط حسايب ( ،)2.12واضلراف معياري (،)0.71
والفقرة( )1يف ادلرتبة األخَتة مبتوسط حسايب ( ،)2.06واضلراف معياري بلغ (.)0.72
اجملال الثاين :مدربو الربامج التدريبية
جدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية
لتقديرات العينة الدراسة لـ "مدربو البرامج التدريبية" مرتبة تنازليا
رقم الفقرة

الرتبة

23

1

14

2

11

3

18

4

22

5

12

6

17

7

16

8

15

9

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
حيرص ادلسؤولون على تنوع
ادلدربُت يف الدورة التدريبية
الواحدة.
يستخدم ادلدربون التقنيات الًتبوية
اليت تعزز نتائج التدريب.
حيرص مدربو الربامج التدريبية على
إتاحة الفرصة للحوار وإبداء
الرأي.
يوظف ادلدربون األساليب
التقليدية يف التدريب.
ميتلك ادلدربون اخلربات العملية يف
تنظيم رلموعات ادلتدربُت.
يستخدم مدربو الربامج التدريبية
أساليب متعددة إلبعاد ادلتدرب
عن أجواء ادللل.
يقدم مدربو الربامج التدريبية
عروضا مشوقة.
جيد ادلتدربون صعوبة يف التفاعل
مع ادلدربُت أثناء الورش التدريبية.
ميتلك مدربو الربامج التدريبية
مهارة اتصال عالية مع ادلتدربُت.
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مستوى
ا
ا
مديرو
دلتوسط
االضلراف
الربامج
احلسا
ادلعياري
التدريبية
يب
3.66

.65

مرتفع جداً

3.51

.66

مرتفع جداً

3.45

.67

مرتفع جداً

3.03

1.09

متوسط

2.75

1.04

متوسط

2.69

1.07

متوسط

2.69

.97

متوسط

2.61

.98

متوسط

2.32

.63

منخفض
جداً
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21

10

19

11

13

12

20

13

يتميز ادلدربون بكفاية تدريبية
عالية.
يفتقد ادلدربون القدرة على اإلدلام
باحتياجات ادلتدربُت.
يصمم مدربو الربامج التدريبية
الورشة التدريبية بصورة تكاملية
(أىداف – زلتوى – أنشطة).
يوجد تفاوت ملحوظ يف قدرات
ادلدربُت أثناء عرض ادلادة
التدريبية.
ادلتوسط الكلي

منخفض
جداً
منخفض
جداً

2.29

.59

2.26

.89

2.25

.88

منخفض
جداً

2.16

.76

منخفض
جداً

2.74

.30

متوسط

يتضح من خالل اجلدول ( )5أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات رلال "مدربو الربامج التدريبية" تراوحت بُت
) (3.66-2.16أي بُت ادلرتفعة بدرجة كبَتة وبُت ادلنخفضة بدرجة كبَتة ،فقد جاءت الفقرة ( )23يف ادلرتبة
األوىل مبتوسط حسايب ( ،)3.66واضلراف معياري ( .)0.65وجاءت الفقرة ( )14يف ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب
( ،)3.51واضلراف معياري ( ،)0.66وجاءت الفقرة ( )11يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ( ،)3.45واضلراف
معياري ( .)0.67الفقرة ( )13يف ادلرتبة ما قبل األخَتة مبتوسط حسايب ( ،)2.25واضلراف معياري (.)0. 88
وجاءت الفقرة ( )20يف ادلرتبة األخَتة مبتوسط حسايب ( ،)2.16واضلراف معياري (.)0.76
اجملال الثالث :البيئة التدريبية
جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية
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رقم الرت
الفقرة بة

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

ا

االضلراف
ادلتوسط
ادلتوسط
ادلعياري
احلسايب

24

1

تعترب ادلساحة ادلخصصة لكل
متدرب أثناء تنفيذ الربامج التدريبية
مناسبة.

3.69

28

2

يقضي ادلتدربون وقتا شلتعا مع
زمالئهم يف مركز التدريب.

3.54
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.65

مرتفع
جداً

.67

مرتفع
جداً
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31

3

يعاين ادلتدربون من بعد ادلكان الذي
يقع فيو مركز التدريب.

2.81

1.26

متوسط

25

4

تتالءم القاعات التدريبية مع
األساليب التدريبية ادلستخدمة.

2.70

1.05

متوسط

29

5

تعترب البيئة التدريبية عامال زلفزا
للتدريب.

2.70

1.15

متوسط

30

6

تتوفر ادلرونة يف أثاث قاعات
التدريب شلا يؤدي إىل إمكانية
تشكيلها وفقا للموقف التدرييب.

2.69

.98

متوسط

26

7

تتوفر الوسائل التدريبية بشكل كاف
يف القاعات التدريبية.

2.27

.89

منخفض
جداً

32

8

توجد مكتبة ملبية الحتياجات
التدريب وموضوعاتو.

2.24

.91

منخفض
جداً

27

9

تتوفر الشروط الصحية يف قاعات
البيئة التدريبية.

2.19

.79

منخفض
جداً

2.76

.36

متوسط

ادلتوسط الكلي

Journal al-‘Abqari

ويتضح من خالل اجلدول أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة يف فقرات رلال "البيئة التدريبية" تراوحت
بُت) (3.69--2.19أي بُت ادلرتفعة بدرجة كبَتة وبُت ادلنخفضة بدرجة كبَتة ،فقد جاءت الفقرة (( )24تعترب
ادلساحة ادلخصصة لكل متدرب أثناء تنفيذ الربامج التدريبية مناسبة) يف ادلرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ (،)3.69
وباضلراف معياري بلغ ( ،)0.65كما جاءت الفقرة (( )28يقضي ادلتدربون وقتا شلتعا مع زمالئهم يف مركز
التدريب) يف ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ( ،)3.54وباضلراف معياري بلغ( ،)0.67كذلك جاءت الفقرة
(( )31يعاين ادلتدربون من بعد ادلكان الذي يقع فيو مركز التدريب) يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ (،)2.81
وباضلراف معياري بلغ ( ،)1.26يف حُت جاءت الفقرة (( )32توجد مكتبة ملبية الحتياجات التدريب
وموضوعاتو) يف ادلرتبة ما قبل األخَتة مبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.24وباضلراف معياري بلغ ( ،)0.91كذلك
جاءت الفقرة (( )27تتوفر الشروط الصحية يف قاعات البيئة التدريبية) يف ادلرتبة األخَتة مبتوسط حسـايب بلـغ(
(2.19وباضلراف معياري بلغ (.)0.79
128
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اجملال الرابع :وقت تنفيذ الربامج التدريبية
جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية
لتقديرات العينة لمجال "وقت تنفيذ البرامج التدريبية" مرتبة تنازليا
رقم الفقرة

الرتبة

39

1

35

2

40

3

41

4

34

5

38

6

36

7

33

8

37

9

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
حيرص ادلدربون على االلتزام بالفًتة
الزمنية ادلقررة للربنامج التدرييب.
يتم توزيع الوقت على الفعاليات
مبنتهى الدقة.
حيرص ادلتدربون على حضور الربنامج
التدرييب واالنتظام يف مواعيده.
قلة الوقت ادلخصص لتدريب
ادلديرين.
الساعات ادلقررة لتنفيذ الربامج
التدريبية كافية.
يتعارض وقت التدريب مع توقيت
العمل يف ادلدرسة.
يتم إىدار وقت التدريب يف أمور
جانبية.
يعترب حضور الربامج التدريبية أثناء
الدوام ادلدرسي مضيعة للوقت.
يتناسب طول ادلدة الزمنية ادلقررة مع
الربنامج التدرييب.
ادلتوسط الكلي

ا
وقت
ادلتوسط االضلراف
تنفيذ
ادلعياري
احلسا
الربامج
يب
مرتفع
.67
3.49
جداً
2.89

.87

متوسط

2.62

1.23

متوسط

2.52

1.22

2.35

.65

2.29

.59

2.26

.89

2.17

.78

2.16

.76

2.53

.33

منخفض
جداً
منخفض
جداً
منخفض
جداً
منخفض
جداً
منخفض
جداً
منخفض
جداً
منخفض
جداً

يتضح من خالل اجلدول ( )7أن ادلتوسطات احلسابية جملال "وقت تنفيذ الربامج التدريبية" جاءت منخفضة بدرجة
كبَتة ،حيث تراوحت بُت) (3.49-2.16أي بُت ادلرتفعة بدرجة كبَتة وبُت ادلنخفضة بدرجة كبَتة .جاءت الفقرة
( )39يف ادلرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( ،)3.49واضلراف معياري بلغ ( .)0.67وجاءت الفقرة ( )35ثانياً
مبتوسط حسايب ( ،)2.89واضلراف معياري ( .)0.87الفقرة ( )40يف ادلرتبة الثالثة مبتوسط حسايب (،)2.62
واضلراف معياري ( .)1.23يف حُت جاءت الفقرة ( )33يف ادلرتبة ما قبل األخَتة مبتوسط حسـايب
)(2.17واضلراف معياري ( .)0.78وجاءت يف ادلرتبة األخَتة الفقرة ( )37مبتوسط حسـايب ( (2.16واضلراف
معياري بلغ (.)0.76
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أشارت نتائج الدراسة أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة يف رلاالت زلور الربامج التدريبية دلدراء ادلدارس
جاءت بُت ادلرتفعة بدرجة كبَتة وبُت ادلنخفضة بدرجة كبَتة ،وقد جاء رلال البيئة التدريبية يف ادلرتبة األوىل كما جاء
رلال مدربو الربامج التدريبية يف ادلرتبة الثانية كذلك جاء رلال وقت تنفيذ الربامج التدريبية يف ادلرتبة الثالثة وقد جاء
رلال زلتوى الربامج التدريبية يف ادلرتبة األخَتة.
وميكن أن يعزى ذلك إىل أن اجتاىات مديري ادلدارس ضلو البيئة التدريبية راجع إىل أن ادلتدربُت شلن يعملون يف
ادلدارس يهتمون بالبيئة ادلدرسية ،وذلك لتهيئة البيئة ادلناسبة جلميع العاملُت هبا ،لذلك صلدىم يرغبون يف أن تكون
بيئة التدريب جيدة حىت تساعدىم يف حل الكثَت من ادلشاكل الًتبوية والتعليمية اليت يواجهوهنا يف مدارسهم ،وىذا
ما مل يتوفر يف بيئة التدريب لديهم .كما ميكن أن تعزى اجتاىات مديري ادلدارس ضلو مدريب الربامج التدريبية؛ إىل
عدم حرص ادلدربُت على تقدمي أفضل الطرق والوسائل إليصال الفائدة للمتدربُت ،وىذا ما ينبغي على الوزارة
احلرص على ضرورة توافره .كذلك تعزى اجتاىات مديري ادلدارس ضلو وقت تنفيذ الربامج التدريبية إىل أن الوقت غَت
متناسب من حيث العمل والراحة جلميع ادلتدربُت وىذا ما ينبغي أن حترص عليو وزارة الًتبية والتعليم ،يف تقنينها
لألوقات ادلناسبة للربامج التدريبية دلدراء ادلدارس .وميكن أن تعزى اجتاىات مديري ادلدارس ضلو زلتوى الربامج
التدريبية إىل أن الربامج التدريبية مفروضة على مديري ادلدارس فرضا وليست نابعة من احتياجاهتم احلقيقية.
ختتلف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة  ،)1995( Brownودراسة أبو سريس ) (1998ودراسة احملبوب )،(1999
ودراسة احملاسنة ( ،(2004ودراسة وزارة الًتبية ) ،(2004ودراسة  ،)2006( Hammondودراسة ادلسعودي
( ،)2007اليت جاءت بدرجة مرتفعة .بينما اتفقت مع دراسة الغيثي ( ،)1995ودراسة ،)1995( legdesog
اللتُت ذكرتا أ ّن مستوى الربامج التدريبية كانت بدرجة منخفضة ،ونتائج الدراسة احلالية بينت أيضاً أن مستوى
الربامج التدريبية ادلنفذة دلدراء ادلدارس جلميع رلاالت الربامج التدريبية ،دلديري ادلدارس للتعليم األساسي مبحافظة
مشال الباطنة بسلطنة عمان؛ كانت بدرجة منخفضة.
التوصيات

على ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها فإن الباحث يوصي مبا يلي:
 مراجعة الوزارة للنظام للحايل لتدريب مديري ادلدارس أثناء اخلدمة ،يركز على اجلوانب وادلهارات العملية ويالمساالحتياجات الفعلية دلعرفة مدى حتقق أىدافو من خالل نتائجو.
 زيادة الربامج التدريبية ادلقدمة دلديري ادلدارس لرفع كفاءهتم ،عن طريق استغالل اجتاىهم اإلجيايب ذلذه الربامج. االىتمام باجلانب العملي عند تنفيذ الدورات التدريبية.حتسُت البيئة التدريبية حبيث تكون زلفزة وجاذبة دلديري ادلدارس أثناء انعقاد الربامج التدريبية.130
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 وحتقيق مشاركتهم يف تصميم، موضوعية اختيار ادلدربُت والعناية بإعدادىم وتأىيلهم وتطوير أدائهم بصفة مستمرة.الربامج التدريبية ويف حتديد معايَت أو شروط التنسيب ذلا
. حتفيز ادلدربُت وادلتدربُت والقائمُت على تنفيذ الربامج التدريبية األمر الذي من شأنو دفع العملية التدريبية لألمام تطوير العمل الفٍت: زيادة عدد الدورات والربامج التدريبية اليت يتعرض ذلا مديرو ادلدارس على اجملاالت التالية. وعالقة ادلدرسة بالبيئات اخلارجية، توظيف التقنيات الًتبوية، تطوير العمل القيادي،وادلهٍت
الخاتمة
 وأداء ادلهام ادلطلوبة، اليت تؤدي يف النهاية إىل زيادة الكفاءة،من أىداف التدريب حتقيق رلموعة من النتائج النهائية
 وزلددة، وعليو فالبد أن تكون أىداف التدريب واقعية وقابلة للتحقيق.بصورة أفضل شلا كانت عليو قبل التدريب
.بشكل دقيق لتعطي تصوراً واضحاً عن الطرق واألساليب اليت تساعد على حتقيق األىداف ادلرجوة من التدريب
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