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 الملخص
االحتياجات التدريبية لدى مديري ومديرات هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على    

ولتحقيق هدف الدراسة    ة لواء عين الباشاالمدارس الثانوية من وجهة نظر معلمي مديرية تربي
( معلم ومعلمة 314( فقرة طبقت على عينة قوامها )31قام الباحث بتطوير استبانه تضمنت )

 في مديرية تربية عين الباشا  مممثلة  لمجتمع الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس   

( , 0,36( وانحراف معياري )  2,42ية جاءت بدرجة متوسطة, بمتوسط حسابي )الثانو 
            وأظهرت نتائج الدراسة أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(á  =0.05) . بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسة 
العمل على بناء برنامج تدريبي لمديري ومديرات  دراسة توصيات منها,وقد تضمنت ال  

المدارس الثانوية في تربية لواء عين الباشا لرفع مستواهم العلمي والعملي. وضرورة التنسيق بين 
أطراف العملية التربوية لتحديد االحتياجات التدريبية الخاصة بجميع العاملين في وزارة التربية 

 لمملكة األردنية الهاشمية والتعليم في ا
 االحتياجات التدريبية, لواء عين الباشا , المدارس الثانوية . الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
This study aimed at identifying the training needs of secondary 

school principals from the point of view of the teachers of Ain Al-Basha 
Education Directorate.To achieve the objective of the study, the 
researcher developed a questionnaire that included (31) paragraphs 
applied to a sample of (314) teachers of Ain Al-Basha Education 
Directorate from the study population. 

 The study found that the level of training needs of secondary 
school principals was moderate, with a mean of (2.42) and a standard 
deviation (0.36). Results have shown no significant differences at 
(α=0.05).The arithmetic averages of the study sample estimates are 
attributed to the variables of the study. The study included 
recommendations, including the construction of a training program for 
principals and principals of secondary schools in Ain Al-Basha 
directorate to raise their scientific and practical level. And the need to 
coordinate between the parties to the educational process to identify the 
training needs of all employees in the Ministry of Education in the 
Hashemite Kingdom of Jordan. 
Keywords: Training Needs, Ain Al-Basha, Secondary Schools 
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 خلفية الدراسة وأهميتها
 مقدمة 

تعد قضية تدريب الهيئة التدريسية واإلدارية من األمور الهامة التي ترتقي بالمعلمين 
والمدراء وتطور من قدراتهم, وتحظى هذه القضية باهتمام كبير في الوطن العربي عامة وفي 

ية التعليم من دورات وورش المملكة األردنية الهاشمية خاصة وذلك من خالل ما توفره وزارة الترب
تدريبيه. ويأتي االهتمام بتدريب المعلمين والمدراء من خالل أمرين اثنين األول: أهمية دورهم  
في العملية التعليمية والثانية: عدم كفايتهم بشكل ملحوظ في الوطن العربي سواء من الناحية 

 متطلبات العصر المختلفة.النوعية أو الكمية مما يجعلهم  بحاجة إلى التطوير ومواكبة 

فالمدير هو المحرك الرئيسي إلنجاح العملية التربوية وبالتالي حتى تحقق أهدافها ال بد  
من إعداد المدير وتدريبه بفاعلية وتطوير أدائه وخبراته التعليمية وتزداد أهمية الدور الجدير الذي 

واجبات المعلم من منظر للمواد يلعبه المدير في العصر الحاضر تماشيا مع التغير في مهام و 
التعليمية للطلبة إلى مشارك في تصميم البيئة التعليمية المناسبة الحتياجات الطلبة والمساهمة 

 (.2004في نموهم المتكامل وتوفير فرص اإلبداع واالبتكار )شديفات, 

أهدافه  وتعد عملية تحديد االحتياجات التدريبية من العوامل المهمة ليحقق تدريب المدراء
المنشودة وهذا يعتمد على وجود نشاط مخطط يقوم على الدراسة العلمية والعملية لمعرفة 
االحتياجات التدريبية والتي يمكن تضمينا لبرامج الدورات التدريبية لزيادة تطوير فاعلية المدراء 

صر البرنامج في المؤسسات التربوية , أن أهمية تحديد االحتياجات التدريبية تمكن في معرفة عنا
 التدريبي وتعميم

محتوى البرنامج التدريبي ونشاطاته وتقييم البرنامج وهذا يكمن في تحديد االحتياجات 
 (.1996التدريبية بنماذج وأساليب مختلفة) عبابنة ,

عدم قدرة معطيات اإلعداد قبل والسبب في ذلك هو وللتدريب أثناء الخدمة أهمية كبيرة, 
اًل أمام استمرار التطور المعرفي والتسارع في األفكار التربوية التي الخدمة على الصمود طوي

فرضت على المدير أدوارًا جديدة, فالتدريب المتخصص يتيح للمدير معرفة سلمية بالمادة 
 (.2000الدراسية واألساليب العلمية )عساف, 
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كز على أن االحتياجات التدريبية للمدراء لها ثالث مدخل رئيسية مدخل التنظيم وير 
أهداف التدريب ونوعه, ومدخل العمليات والذي يقدم المعلومات والمهارات للمتدربين, ومدخل 
اإلفراد ويتضمن المهارات اإلدراكية واإلنسانية واالجتماعية والمهنية واإلبداعية الالزمة للمتدربين 

فردية وتهدف   ( واالحتياجات التدريبية إلى نوعان التوع االول :1986في المؤسسات )ياغي, 
الى  تحقيق حاجة فرد أو مجموعة من أفراد المؤسسة يفتقرون إلى معارف أو مهارات تخص 
العمل, والنوع الثاني : جماعية وهي تختص بمجموعة كبيرة من العاملين و تنشأ عندما يعوز 
                .هؤالء العاملين معارف أو مهارات مثل مهارة اإليصال وصنع القرار وحل المشكالت 

 (1997) منيزل والعلوان ,

التربوية في مساعدتها على زيادة فاعلية  نظمةوتظهر أهمية االحتياجات التدريبية في األ
دخال طرق تدريسية  المعلم ورفع سوية نوعية التعليم وتطوير الكفايات الضرورية للمعلمين وا 

لتعليم وأيضا استيعاب حديثة وتقنيات جديدة مثل استخدام الحاسوب في جميع مراحل ا
االتجاهات الحديثة في العملية التعليمية لتطوير مخرجات التعليم ورفع سويتها  وانعكاس ذلك في 
الميدان التربوي , واهتمت وزارة التربية والتعليم في األردن ببرامج التدريب أثناء الخدمة لجميع 

من خالل إعداد البرامج التدريبية  المدراء وذلك من أجل المساهمة في تطويرهم المهني وتم ذلك
التي تتضمن المعلومات والمهارات األساسية من اجل االستفادة منها في الميدان التربوي ويكون 
هذا من مسؤولية أقسام األشراف التربوي في مديريات التربية ويقوم بتنفيذها المشرفون التربويون 

لمين وتصنيفها وتخطيط البرامج التدريبية عن طريق العمل على تشخيص الحاجات التدريبية للمع
                  وتنفيذها والمساهمة في تخطيط البرامج التدريبية الشاملة وتنفيذها وتقويمها ومتابعتها

 (1991) دره ,

وتعَّرف الحاجات التدريبية في النظم التربوية التغيرات المطلوبة أحداثها في المعلومات 
فراد العاملين في المؤسسة من اجل تطوير سلوكهم لتحقيق االهداف والمعارف واالتجاهات لال

(  وتأتي  أهمية االحتياجات التدريبية في النظم التربوية في إنها 1995المطلوبة )الخطيب, 
تساعد على رفع سوية نوع التعليم وزيادة فاعلية المعلم وتطوير كفاياته , جاءت هذه الدراسة في 

ياجات التدريبية لدى مديري المدارس الثانوية  في  مديرية تربية عين محاولة للكشف عن االحت
 الباشا من وجهة نظر المعلمين .
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 مفهوم التدريب:
لقد تعددت التعاريف حول مفهوم التدريب اال انها متفقه على الركائز االساسية  لعمليه 

ية تستهدف اجراء تغيير التدريب, فالتدريب هو: جهود اداريه وتنظيميه مرتبطة بحاله االستمرار 
مهاري ومعرفي وسلوكي في خصائص الفرد الحالية أو المستقبلية لكي يتمكن من االيفاء 

 بمتطلبات عمله أو أن يطور أدائه العملي والسلوكي بشكل افضل.

والتدريب أيضا: )عمليه تزويد االفراد أو الجماعات بالمعلومات والخبرات والمهارات 
بحيث يكون هؤالء االفراد أو الجماعات قادرين على القيام بوظائفهم وطرق األداء والسلوك 

بفعالية وكفاءه(. وهو نشاط تعليم من نوع خاص, فهو نشاط متعمد تمارسه المؤسسة التربوية  
 يهدف إلى تحسين أداء الفرد في الوظيفة التي يشغلها.

عن عملية مخططة  عبارة“من خالل التعريفات السابقة يمكننا القول أن التدريب هو 
ومنظمة ومستمرة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الفرد وزيادة معلوماته وتحسين سلوكه 

 (2005واتجاهاته يمكنه من أداء وظيفته بكفاءة وفاعلية.) عبد السميع وحوالة ,

 أهميه التدريب:
إن من أبرز سمات العصر الحديث تلك التغيرات الهائلة والمستمرة في المعارف 

نسانية وما يترتب على ذلك من تغيرات مستمرة من نظم العمل, ما يستوجبه ذلك من ضرورة اإل
اعادة تنمية القوى العاملة لمواجهة تلك التغيرات واستيعابها والتكيف مع مقتضياتها, وال شك أن 
أجهزة التعليم جامعية وغير جامعية ال تستطيع وحدها مالحظة هذا التقدم العلمي السريع 

الحق, لذلك تزيد الحاجة إلى التدريب الفعال المستمر الذي يستجيب لهذه التغيرات المستمرة المت
في مختلف المجاالت وأصبح تدريب القوى العاملة ضرورة ال غنى عنها في أي قطاع بحثي 

 يثار لذلك التطور الهائل في المعرفة وتطبيقاتها المختلفة.

يب إذا كانت تمثل ضرورة ملحة لكافة الدول بصفة وال شك أن هذه األهمية المتزايدة للتدر 
عامة اال انها أكثر إلحاحًا بالنسبة للدول النامية نظرًا للعبء المضاعف الُملقى على عاتق 
التدريب والمتمثل في اللحاق بالدول والمعارف وتطبيقاتها. وتبرز أهمية التدريب ألنه يؤدي إلى 

ؤوليات أكبر في المستقبل, كما أنه هام بالنسبة لألفراد تحسين األداء في الحاضر, والتأهيل لمس
 الذين يلتحقون بالعمل.
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 (  أهمية التدريب في اآلتي:2005ولخص عبد السميع وحواله )
 . زيادة اإلنتاجية عن طريق  انجاز وظيفي أفضل كمًا ونوعًا, وبالتالي تخفيض التكاليف.1
 . استخدام التكنولوجيا الحديثة.2
 دور الجامعات والمدارس.. استكمال 3
. تنمية معلومات ومهارات األفراد والجماعات واالتصال والتعاون واقامة عالقات انسانية 4

 متساندة.
 مزايا التدريب:

هناك بعض المزايا التي تعود على الفرد المتدرب ومزايا اخرى تعود على المؤسسة نتيجة 
 للفرد ما يلي:قيامها بتدريب العاملين بها. ومن مزايا التدريب 

 اكتساب الفرد خبرات جديدة تؤهله إلى االرتقاء وتحمل مسئوليات أكبر من العمل. -1
 اكتساب الفرد الصفات التي تؤهله لشغل المناصب القيادية. -2
زيادة ثقة العاملين بأنفسهم نتيجة إلكتساب معلومات وخبرات وقدرات جديدة, مما يؤدي إلى  -3

 رفع روحهم المعنوية.
 التربوية ما يلي: ن مزايا التدريب للمؤسسةوم
 تنمية كفاءات وخبرات العاملين وزيادة مهاراتهم. -1
 اعداد أجيال من األفراد لشغل الوظائف القيادية. -2
مواجهة التغيرات الني تحدث في النظم االقتصادية واالجتماعية ومواكبة التطور العلمي  -3

 (2011والتكنولوجي.) الطراونة ,
 د التدريب:فوائ

 (:2006تحقق عملية التدريب الفوائد التالية ) الكوري ,
. رفع الروح المعنوية للعاملين بعد المامهم الجيد بأعمالهم وزيادة قدرة الشخص على األداء   1

 وتحقيق ذاتهم من خالل رضاهم على أنفسهم وأعمالهم.
 لمصادر الخارجية .. تدريب العاملين لتطويرهم مستقبال بدل من االعتماد على ا2
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. تمويل المؤسسة بالكفاءات البشرية بشكل مستمر عن طريق تحسين عناصرها لتقاس مع 3
 المتطلبات القائمة.

 . تقليل اإلشراف حيث الموظف المدرب قليل االخطاء ويمارس الرقابة الذاتية.4
 . تخفيض النفقات جراء زيادة الخبرات ومستويات األداء.5
عمل وسلوكيات جديدة وطرق من التفكير السليم األمر الذي يخلق مناخًا جيدًا . بناء أخالقيات 6

 من العمل.
. تأمين مستويات الحماية والسالمة المهنية للعاملين بعد تحسين كفاءاتهم ومهاراتهم من العمل 7

 األمر الذي يقلل من إصابات العمل واألمراض المهنية.
 والذي يؤدي الى رفع اإلنتاجية وتحسين األداء.. زيادة صقل مهارات وقدرات العاملين 8

 مبادئ التدريب:
تخضع العملية التدريبية إلى عدة مبادئ عامة ينبغي مراعاتها في جميع مراحل هذه 

 ( 2002العملية هي: ) الطعاني , 
 يجب أن يتم التدريب وفقا للقوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها داخل المؤسسة.الشرعية:   -
يجب أن يتم التدريب بناء على فهم منطقي وواقعي ودقيق وواضح لالحتياجات المنطقية:  -

 التدريسية.
يجب أن تكون أهداف التدريب واضحة وموضوعية قابلة للتطبيق ومحددة تحديدًا الهادفية:  -

 دقيقًا من الزمان والمكان والكيف والتكلفة.
التنمية البشرية من قيم واتجاهات ومعارف : يجب أن يشتمل التدريب جمع أبعاد الشمولية -

ومهارات, كما يجب أن يوجه إلى جميع  المستويات اإلدارية في المؤسسة ليشمل جميع 
 فئات العاملين فيها.

: يجب أن يبدأ التدريب بمعالجة الموضوعات البسيطة ثم يتدرج بصورة مخططة التدريجية -
 ومنظمة إلى أكثر تعقيدا وهكذا.

في التدريب يبدأ مع بداية الحياة الوظيفية للفرد, ويستمر معه خطوة بعد أخرى رية: االستمرا - 
لتطويره, وتنميته حتى, يساعد العاملين على التكيف والتطورات المستمرة أمام التغيرات 

 الحالية والمستقبلية.
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ئل واألدوات : يجب أن يتطور نظام التدريب وعملياته لمواكبة التطور والتزود بالوساالمرونة - 
واألساليب الالزمة إلشباع االحتياجات التدريبية للعاملين بما يتناسب ومستوياتهم الوظيفية 

 وتوظيفها في خدمة العملية التدريبية.
 مفهوم االحتياجات التدريبية

االحتياجات التدريبية هي مجموعه التغيرات والتطورات المطلوبة أحداثها من معلومات 
م وسلوكهم, لرفع كفاءتهم, وفقا لمتطلبات العمل, بما يساعد على التغلب العاملين ومهاراته

المشكالت التي تعترض سير العمل في المؤسسة ويسهم بتطوير األداء واالرتقاء بمستوى 
الخدمات بشكل عام وهي معلومات أو اتجاهات أو مهارات أو قدرات معينه فنية أو سلوكيات 

بب تغيرات تنظيمية أو تكنولوجية أو لمقابلة تطورات مستجده لحل يراد تنميتها أو تعديلها إما بس
 مشكالت متوقعة.

 تحديد االحتياجات التدريبية:
يعتمد نجاح أي برنامج تدريبي من ناحية التخطيط, والتنفيذ, والمتابعة في المقام األول 

اجات التدريبية تعني على الدقة في تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة للمتدربين حيث أن االحتي
الفجوة بين األداء   الحالي ومستوى األداء   الذي يجب ان يكون علية هذا المستوى, ومن ثم 
فهي تعد عملية ديناميكية مستمرة وذلك ألنها تؤدي لتحقيق العديد من االهداف مثل: المساعدة 

لتدريبي من عدمه مما في تحديد المشكلة والتخطيط لحلها, ومدى استحقاق تنفيذ في البرنامج ا
يؤدي بدورة إلى زياده الكفاءة وتحقيق األداء وتوفير الوقت والجهد والمال والكشف عن مستوى 

 ونوعية المطلوب تدريبهم.
كما أن تحديد االحتياجات التدريبية يعد تطبيقًا مهمًا لمبدأ من مبادئ علم النفس. وهو أن 

تلك الحاجات يمكن التعرف عليها عن طريق سلوك االنسان يهدف إلى اشباع حاجات معينه و 
تحديد االحتياجات التدريبية ويجنبنا الكثير من المشكالت مثل؛ تصميم برامج بناءًا على 
احتياجات مصورة, أو أخرى ناقصة. ال تمثل كليًا أو جزئيًا واقع المتدربين, وعدم مطابقتهم 

 لمتصورة لروح العصر الذي تعيشه.لحاجتهم وبيئتهم وطبيعتهم, وعدم مواكبة هذه البرامج ا
 ولتحديد االحتياجات التدريبية الضرورية هناك عده طرق منها:

المالحظة غير رسمية: وذلك بمراقبه العمال بطريقة غير مباشرة للوقوف على جوانب  -1
الضعف والقوة , وعيوب هذه الطريقة أنها ال تهتم بالحصول على المعلومات الدقيقة وأن 

 سيئون تخمين دوافعها على الدوام.العاملين ي
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إجراء مناقشات مستمرة مع الموظفين واالستماع إلى اقتراحاتهم وشكاويهم لمعرفة ما يطلبونه  -2
من دورات تدريبة تساعدهم على القيام باألعمال بطريقة افضل, ومن مزايا هذه الطريقة انها 

اإلدارة معالجة ذلك بالتدريب  تتيح للموظف ان يظهر نواحي الضعف في مقدرته مما يمَّكن
 ومن عيوبها أن كثيرًا من الموظفين يحاولون استغاللها للحصول على دورات كثيرة.

النقاش مع المشرفين الذين يعرفون نقاط الضعف في أداء مرؤوسيهم ومتى واين يمكن  -3
فع تدريبهم ولكن من عيوب هذه الطريقة تحيز بعض المشرفين إلى بعض الموظفين مما يد

 هؤالء المشرفين لترشيح بعض الموظفين ألكثر من دورة تدريبيه على حساب اآلخرين.

وضع أسئلة استقصاء يطلب من الموظفين اإلجابة عنها وتحديد المشكالت التي يواجهونها  -4
وأسبابها واقتراحات لحلها. ورغم ان تكلفتها قليله وال تحتاج إلى وقت طويل للحصول على 

أنه قد يساء فهم بعض االسئلة فتكون اإلجابات التي يبنى القرار عليها  المعلومات إال 
 خاطئة.

القيام بمسح ميداني يشمل عينة تمثل كافة الموظفين بالمؤسسة لمعرفة ما يحتاجونه من  -5
تدريب وهذه الطريقة غير مكلفة غير أن المعلومات المستفادة ال تعبر تعبيرًا صحيحًا عن 

للتدريب, فالعينة قد ال تكون بحاجة إلى التدريب بينما تكون الفئات مدى حاجه الموظفين 
االخرى من االفراد الذين لم يدخلوا ضمن العينة بحاجه لتدريب معين وهنا تكون نتائج 

 الدراسة غير دقيقة التخاذ قرار على ضوئها.

رة نتيجة لكثره تسلم الشكاوي من النقابات واالتحادات العمالية, وهذه عادة ما تقدم لإلدا -6
حوادث العمل أو شعور الموظفين الذين ينتسبون إلى هذه  النقابات أن اداره المؤسسة ال 
تعطيهم الفرصة لتطوير أنفسهم ولتحسين أوضاعهم المادية واالجتماعية ومن عيوب ذلك أن 

 رضوخ اإلدارة المستمر لطلبات النقابات يجعلها أسره لها في معظم قراراتها التدريبية.

تحليل تقيم أداء العمل عند العمال وذلك بمقارنة األداء الفعلي بما هو مخطط له من ناحية  -7
الكمية, والجودة, والوقت, والتكاليف, ومعرفه مواطن الضعف عند العامل لتدريبه على 
تصحيحها وتعتبر هذه الطريقة من افضل الطرق إال أنه يعاب عليها أن بعض المسؤولين 

دون مناقشه مع الموظف المعني, ومن ثم ال يعرف الموظف مواطن ضعفه  يضعون التقييم
 (2006ليعمل على إصالحها.) الخطيب , 
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 ومن أبرز وسائل تحديد االحتياجات التدريبية:
نتائج عمليه تخطيط الموارد البشرية كما ونوعا والتي ستكون مطلوبة لمقابله التوسع في  -1

المستقبل أو  لمتابعه عمليه االحالل نتيجة دوران العمل  اوجهه نشاط المؤسسة التربوية  في
 ومن ثم يمكن تحديد االحتياجات التدريبية على ضوء تخطط الموارد البشرية.

تحليل نتائج تقييم أداء العاملين والتي تحدد مستوى كفاءتهم في أداء أعمالهم, وأيضًا تحدد  -2
القدرات المطلوبة ألداء العمل أو  جانب النقص من كفاءتهم سواء ارتبط ذلك بنقص في

بسلوكيات غير مرغوبه, وتفيد هذه الوسيلة في حصر العاملين الذين يمكن أن تعالج التدريب 
 أوجه النقص فيهم, وذلك كمدخل أساسي لتحديد االحتياجات التدريبية.

 تحليل ووصف الوظائف الذي يحدد واجبات الوظيفة ومسؤولياتها وكذلك متطلباتها من -3
المهارات والمعارف والخبرات والقدرات الالزمة ألداء العمل, وبمراجعه وصف الوظيفة التي 
يشغلها كل موظف بالمؤسسة التربوية  يمكن التحقق من مدى استيفاء شاغل الوظيفة 
لمتطلبات وظيفته ومدى وجود متطلبات غير مستوفاة, ويمكن للبرامج التدريبية تغطيتها ومن 

 الحتياجات التدريبية من هذا المنطلق.ثم يمكن تحديد ا

دراسة التطورات والتوسعات المخططة في أعمال وانشطة المؤسسة التربوية , أو تغير  -4
استراتيجيتها وانعكاس ذلك على الحاجة إلى استحداث وظائف جديدة أو تعديل انظمة 

جراءات العمل مما قد يتطلب قدرات وخبرات معينة غير متوفرة حاليًا ب القدر الكافي في وا 
 المؤسسة التربوية  ويمكن للتدريب المخطط أن يوفرها.

التحليل التنظيمي حيث تتم دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي وكذلك تحليل االنشطة والعمليات  -5
والعالقات التنظيمية للوقوف على المشكالت التي تنتاب التنظيم االداري والتي قد يكون لها 

نتاجية مثل عدم فعالية توزيع السلطة وتفويضها, أو عدم فعالية نطاق تأثير سلبي على اإل
اإلشراف أو تعقد االتصاالت, أو ضعف أنظمة الرقابة وبطئ عملية اتخاذ القرارات وعدم 
فعالية نطاق االشراف او تعقد االتصاالت, او ضعف انظمة الرقابة وبطئ عملية اتخاذ 

يق بين االدارة واالقسام أو غير ذلك من مشكالت القرارات وعدم فعاليتها  أو ضعف التنس
تنظيمية ويتم بحث التعديالت التنظيمية المقترحة لتطوير الوضع التنظيمي وأثرها, على 

 تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بصفة عامه والمديرين بصفة خاصة.
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ات معينة واستحداث دراسة ظروف التطور التكنولوجي وما يستتبعه من تقادم مهارات وخبر  -6
مهارات وخبرات أخرى جديدة يمكن توفيرها من خالل الجهود التدريبية بما يكفل مواكبة 
التطورات التكنولوجية السريعة. والواقع أن مثل هذه التطورات التكنولوجية ال تحتاج إلى تنمية 

فاءات والقدرات وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية وانما تحتاج ايضا إلى تنمية وتكوين الك
 االدارية.

تحليل البيئات والظروف المحيطة بالمؤسسة التربوية  سواء الظروف االقتصادية أو  -7
االجتماعية أو  السياسية أو غيرها باعتبار ان المؤسسة التربوية  نظام مفتوح يؤثر في 

حجم  البيئات المحيطة ويتأثر بها كذلك. ودراسة احتماالت تغير الظروف وآثارها على
 ونوعية الموارد البشرية المطلوبة, وتحديد االحتياجات التدريبية على هذا االساس.

مناقشة تخطيط تطور المسار الوظيفي على مستوى المؤسسة التربوية  لتحديد المسار  -8
الوظيفي والمهني للعاملين, حيث يساعد ذلك على تحديد االحتياجات الالزمة لتنمية قدرات 

داء أعمال في مستقبل حياتهم الوظيفية خالل تحركاتهم عبر مساراتهم العاملين على أ
 الوظيفية أو  المهنية.

وأن تحديد الحاجات التدريبية يتم على ثالث مستويات أساسية وهي: الفرد وتتمثل بتحديد 
ما يحتاجه الفرد من مهارات ومعارف وقدرات جديدة أو تطوير لم هو قائم, وتتمثل بتحديد ما 

الوظيفة من أنماط أداء وبما يتالءم مع التغييرات البيئية, المؤسسة التربوية  وتتمثل تطلبه 
 ( 2008حاجاتها بتعزيز قدراتها التنافسية واستثمار مزاياها التنافسية.) الجهيني , 

 مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في الكشف عن االحتياجات التدريبية لدى مديري المدارس الثانوية 

مديرية تربية عين الباشا من وجهة نظر المعلمين وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة في 
 التالية: 

ما االحتياجات التدريبية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية عين الباشا من وجهة  -
 نظر المعلمين ؟

سطات بين متو  (á  =0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 تعزى لمتغيرات )الجنس, المؤهل العلمي, الخبرة (؟ استجابات أفراد عينة الدراسة
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 أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة بما يلي: 

تفيد الدراسة الخبراء التربويين والمهتمين في الشأن التربوي بتسلطه الضوء على االحتياجات  .1
 ربية عين الباشا.التدريبية لمديري المدارس الثانوية في  مديرية ت

تسهم الدراسة في تطوير البرامج التدريبية القائمة في وزارة التربية والتعليم  بما تقدم من نتائج  .2
 من خالل عينة الدراسة.

  أهداف الدراسة
الكشف عن االحتياجات التدريبية لدى مديري المدارس الثانوية  في مديرية  تربية عين الباشا  -

 من جهة نظر المعلمين .
 لكشف عن مدى التباين في استجابات أفراد عينة الدراسة.ا -

 محددات الدراسة
 الحدود المكانية 

 معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مديرية تربية عين الباشا في المملكة األردنية الهاشمية. -
 الحدود الزمانية

 .2120-2020تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام  -
 الحدود الموضوعية

االحتياجات التدريبية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية تربية عين الباشا في المملكة  -
 األردنية الهاشمية.
 مصطلحات الدراسة

التدريب: النشاط الفعال الذي يسهم في زيادة مهارات الموارد البشرية في أداء أعمالهم  -
بلية, وذلك على أسس علمية وعملية بهدف رفع لتنفيذ خططها وبرامجها الحالية والمستق
 (.1990كفاءات المنظمة وفاعليتها. )النجار, 

التدريب إجرائيًا: النشاط الخاص بإكساب المعلمين والمعلمات المعارف والمهارات الالزمة  -
 ألداء أعمالهم وتحسين المعارف والمهارات بشكل مستمر.
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بين ما هو كائن وما يجب أن يكون عليه  االحتياجات التدريبية: هي الفجوة القائمة -
 المعلمين والمعلمات من المعارف والمعلومات والمهارات.

 الدراسات السابقة
(  بدراسة هدفت تعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة 2018قام شرف  )

عقد البرامج مديري المدارس االبتدائية من  وجهة نظرهم . وتحديد المعوقات التي تحول دون 
التدريبية الالزمة لرفع كفاءة مديري المدارس في ضوء الفكر االداري المعاصر, وبلغت عينة 

( مديرا في بعض االدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية , واستخدمت الباحثة 121الدراسة من )
سة الى شدة استبانة لجمع البيانات , واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي , وقد توصلت الدرا

احتياج مديري المدارس االبتدائية للتدريب على المهارات الذاتية , والمهارات الفنية , والمهارات 
االنسانية , والمهارت االدارية , والمهارات التنظيمية , وال توجد فروق ذات داللة احصائية بين 

عدد الدورات  -الخبرة –مديري المدارس في احتياجاتهم التدريبية تعزى الى المؤهل العلمي 
التدريبية قبل واثناء الخدمة , كما تتباين االسباب التي تحول دون عقد البرامج التدريبية لمديري 

 المدارس .
( الى اعداد مديري مدارس ماليزيا لضمان جودة Ng,Ashley.2017وهدفت دراسة ) 

ان مدارس ثانوية وابتدائية االداء في المدارس , وقامت الباحثة  بمقابلة عينة طبقية لمديري ثم
لتحديد كيفية اختيارهم واعدادهم الدوارهم القيادية , واظهرت نتائج الدراسة الى ضرورة الحاجة 
الى صقل معايير اختيار مدراء المدارس, والتركيز على معايير ضمان الودة لتحسين تعلم 

 الطالب في المدارس.
د االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة ( دراسة هدفت إلى تحدي2017واجرى الربابعة ) 

التدريس في الجامعات األردنية الرسمية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة وتكونت عينة 
( فقرة موزعة على ثمانية 72( عضوا وطور الباحث استبانه مكونة من )620الدراسة من ) 

ة الدراسة, وتم تحليل مجاالت, وتم التأكد من صدق األداة وثباتها ومن ثم توزيعها على عين
البيانات. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الحاجة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
األردنية الرسمية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة كانت بدرجة متوسطة في المجاالت اآلتية ) 

حث العلمي, والمهام اإلدارية التخطيط, والتدريس, واالتصال والتواصل, واستخدام التكنولوجيا,والب
, والتقويم( , وان درجة الحاجة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية 

 في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة كانت بدرجة عالية في مجال المجتمع المحلي.
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ديري ( دراسة هدفت الى التعرف على االحتياجات التدريبية لم2016واجرى محمد ) 
المدارس الثانوية في المجتمع المصري واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي , وتم تطبيق استبان 

( مديرا للمدارس الثانوية في اربع محافظات وتوصلت الدراسة الى االفتقاد الى 180على ) 
ة واالدارية العديد من االحتياجات التدريبية لمدراء المدارس الثانوية والتي تتمثل في ) المهام الفني

, وتخطيط البرامج , والتقويم والمتابعة , وتدعيم العالقات االنسانية واالتصال ( مما ينعكس سلبا 
 على جودة االداء ويعوق النمو المهني .

( الى تحديد تصور القادة المعنين حديثا في المدارس Ng,szeto,2016وهدفت دراسة )
ء جدد , واحتياجاتهم وتوقعاتهم بشأن برنامج تنمية الثانوية في هونغ كونغ , بشأن دورهم كمدرا

مدراء المدارس وتحسين محتويات البرامج االنمائية القائمة لتلبية احتياجاتهم , وطبقت الدراسة 
مديرا من المعينين الجدد , واظهرت نتائج الدراسة ان المدراء المعينيين حديثا يتوقع ان  32على 

رية الدارة الموارد البشرية , وتمكين القيادة واالرتقاء بمستوى ذوى يكونوا مزودين بالمهارات االدا
االداء الضعيف , واستخدام االسلوب العملي لالدارة الكالية , وااللمام بالمهارات الالزمة للتعامل 

 مع المسائل القانونية المتعلقة بادارة المدارس وتعزيز التواصل بين العاملين.

( الى التعرف على درجة االحتياجات التدريبية الالزمة 2014كما اشار الزهراني ) 
لمديرات مدارس المرحلة الثانوية للبنات في مكة المكرمة من وهة نظرهن , واعتمدت الدراسة 
على المنهج الوصفي , وكان االستبان اداة الدراسة , وتم تطبيقه على عينة من قائدات المدارس 

ج الدراسة الى أن درجة االحتاجات التدريبية في ( قائدة , وخلصت نتائ68بلغ عددهن ) 
المجاالت ) التربوية , االدارية , الفنية ( لمديرات المدارس الثانوية للبنات بمدينة مكة المكرمة 

 من وجهة نظرهن كانت بدرجة عالية.

( بدرلسة هدفت الى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس 2012قام الصاعدي )
( معلما 443ة بالمدينة المنورة لتفعيل أسلوب ادارة التغيير , وبلغت عينة الدراسة ) االبتدائي

ومديرا واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي , وتوصلت الدراسة الى ان افراد عينة 
الدراسة يدركون االحتياجات التدريبية لمديري المدارس االبتدائية الحكومية للبنين لتفعيل أسلوب 

رة التغيير , وجاءت مرتبة حسب درجة الحاجة التدريبية لها وفقا لالبعاد على النحو التالي : ادا
االحتياجات التدريبية وفقا للبعد االدراكي , االحتياجات التدريبية وفقا للبعد االنساني, االحتياجات 

 التدريبية وفقا للبعد الفني , االحتياجات التدريبية وفقا للبعد االدراكي.



 ياسر محمد عبد الرحيم زهران د/                           االحتياجات التدريبية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022فرباير   -جزء ثاني  –الثاني  العدد  – 38لد اجمل 171

رررر   

 طريقة واإلجراءات ال
 مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية في تربية  لواء عين الباشا 
( معلم 314( واختيرت عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة بلغت )3492والبالغ عددهم )

 متغيرات الشخصية( يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا لل1ومعلمة, والجدول رقم )
 (1جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 الجنس
 47.1 148 ذكر
 52.9 166 أنثى

 100.00 314 المجموع

 المؤهل العلمي 

 85.4 268 بكالوريوس
 12.7 40 ماجستير
 1.9 6 دكتوراه
 100.0 314 مجموع

 سنوات الخبرة 

 24.8 78 سنوات 5أقل من 
 40.1 126 سنوات 10-5من  

 35.0 110 سنوات 10أكثر من 
 100.0 314 مجموع 

 أداة الدراسة ـ  
 االستبانة 

لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة وبعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة 
من تطوير   (2017( , دراسة الربابعة )2017الختاتنة ) ( , دراسة2019األغا) منها دراسة 

ت , ( فقرة , وقد توزعت األداة على خمسة مستويا31استبانه تكونت في صورتها النهائية من )
 .ق بشدة ) ويعطى درجة واحدة فقط (( وينتهي إلى غير موافموافق بشدة )ويعطى خمس درجات
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 صدق األداة
ام الباحث بعرضها على مجموعة من المحّكمين من للتحقق من صدق أداة الدراسة, ق

ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية وخبراء التربية في 
( خبير للتعرف على أرائهم حول مناسبة وسالمة كل 16وزارة التربية والتعليم, وقد بلغ عددهم )

حته ,وفي ضوء مالحظات المحكمين تم حذف فقرة من فقرات اإلستبانة للمحور الذي تندرج ت
 (  .31( فقرة وأصبحت مكونة في صورتها النهائية من )8وتعديل )

 ثبات األداة:
للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق معادلة )كرونباخ الفا( على جميع فقرات أداة 

 تطبيق.( وهي قيمة مقبولة ألغراض ال0.90الدراسة, حيث بلغت قيمة معامل الثبات )
عادة االختبار ) –وتم التأكد من ثبات األداة بطريقة االختبار  ( إذ تم توزيع T_ retestوا 

( من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها, ثم أعيد تطبيق 18أداة الدراسة على عينة مكونة من )
مته ككل اإلستبانة مرة ثانية بعد أسبوعين وتم حساب معامل االرتباط على التطبيقين وقد بلغت قي

(0,85 ) 
 متغيرات الدراسة

 اشتمل الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة وذلك على النحو اآلتي:
 المتغيرات المستقلة الوسيطة

 الجنس وله فئتان: ذكر, أنثى. -
 المؤهل العلمي وله ثالث مستويات: بكالوريوس, ماجستير, دكتوراه -
 سنوات  10أكثر من  سنوات, 10-5وات, من سن 5الخبرة ولها ثالث مستويات: أقل من  -

 المتغير التابع
االحتياجات التدريبية لدى مديري المدارس الثانوية  في مديرية تربية  عين الباشا من 

 وجهة نظر المعلمين.
 المعالجات اإلحصائية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية 
بات عينة الدراسة على فقرات االستبانة واستخدام تحليل التباين الثالثي , وتم استخدام الستجا

 المعيار اإلحصائي اآلتي والمتعلق بالمتوسطات الحسابية.
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 : بدرجة قليلة2.33أقل من -0.1من  -
 : بدرجة متوسطة3.66أقل من -2.33من  -

 : بدرجة كبيرة5.00-3.66من       
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 فيما يلي عرض لنتائج الدراسة والتحليل اإلحصائي ومناقشتها على النحو اآلتي:
ما االحتياجات التدريبية لدى مديري المدارس : نتائج المتعلقة بالسؤال األول

 ؟الثانوية في  مديرية تربية  عين الباشا من وجهة نظر المعلمين
ة إلجابات أفراد العينة عن فقرات تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

األداة الدراسة والتي تمثل االحتياجات التدريبية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية  تربية 
 ( يوضح ذلك.2عين الباشا, جدول رقم )

 (2جدول)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات األداة الدراسة 

 حتياجات التدريبية "مرتبة تنازليا"اال

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

يتعاون مع المعلمين في االنضباط المدرسي من خالل تطبيق  13 1
 األنظمة والقوانين بجدية.

 متوسطة 1.41 2.99

يساعد المعلم على قياس حساسية أثر التعليم عن طريق  6 2
 الختبار القبلي والبعديا

 متوسطة 0.98 2.78

 متوسطة 1.06 2.73 يستخدم المنهجية العلمية في تعامله مع المعلمين. 17 3
يتعاون مع المعلمين لعمل دراسات وأبحاث لتطوير ممارستهم  20 4

 التعليمية.
 متوسطة 1.07 2.72

 متوسطة 1.13 2.71 يشجع على إقامة عالقات اجتماعية مع المجتمع المحلي. 18 5
يساعد المعلم للمساهمة في خلق المناخ الجيد للتحصيل  1 6

 الدراسي
 متوسطة 1.30 2.69

 متوسطة 1.15 2.66 يراعي فئات المعلمين وخبراتهم أثناء تقسيم العمل 16 7
 متوسطة 1.02 2.65 يشجع على التواصل بين المعلمين عن طريق الزيارات الصفية 23 8
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المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

علمين على االهتمام بالطلبة ذوي االحتياجات يشجع الم 21 9
 الخاصة.

 متوسطة 1.07 2.59

 متوسطة 1.15 2.53 ينظم لقاءات بين المعلمين والخبراء التربويين الكتساب الخبرة 24 10
يشجع المعلمين على االشتراك في المقاالت العلمية التي تنشر  25 10

 متوسطة 1.10 2.53 في المجالت التربوية

 متوسطة 1.14 2.52 يتابع باستمرار أعمال المعلمين ويوجههم نحو األداء األفضل. 19 12
 متوسطة 1.07 2.50 يحفر الطالب على التعلم من خالل توفير التعلم المرغوب 8 13
 متوسطة 1.08 2.50 يتخذ بعض القرارات الصارمة التي تخدم العمل التربوي 15 13
 متوسطة 1.36 2.47 لعملية التقويم يساعد المعلم على التخطيط 12 15
 متوسطة 1.29 2.46 يتحلى باألخالق وقيم التعامل مع اآلخرين 4 16
يشخص المشكالت التي يعاني منها المعلمين ويسهم في رسم  22 16

 متوسطة 1.19 2.46 خطط وقائية لدروسهم.

 متوسطة 0.88 2.43 يضع الخطط واألساليب المناسبة لتنفيذ العمل 9 18
يحث المعلمين على الدراسة والتجريب للنظريات واألفكار  29 18

 متوسطة 1.26 2.43 التربوية الجديدة

 متوسطة 1.06 2.39 يهيئ البيئة المدرسية المناسبة للعمل 3 20
 متوسطة 1.23 2.39 يحث المعلمين على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 28 20
 منخفضة 1.06 2.28 اع والتغيير االيجابييوفر مناخ يشجع على اإلبد 5 22
 منخفضة 1.11 2.27 يستند في تقويم المعلمين على معلومات سليمة 26 23
 منخفضة 1.13 2.20 ينمي القيم واالتجاهات االيجابية لدى المعلمين 7 24
 منخفضة 1.29 2.20 يساعد المعلمين على تحليل عملية التدريس لطالبهم 31 24
لى تنسيق مهام المعلمين بشكل يضمن التعاون يعمل ع 14 26

 منخفضة 1.10 2.17 والتكامل

 منخفضة 1.08 2.13 يفعل عملية التواصل واالتصال بينة وبين المعلمين 2 27
 منخفضة 1.10 2.04 يستخدم التعزيز المستمر للمعلم حتى يجتهد في عمله 11 28
ومعرفتهم يساعد المعلمين في تحسين مستوى معلوماتهم  30 29

 منخفضة 1.20 1.97 بتخصصهم

 منخفضة 1.18 1.84 يشرف على برامج تدريب المعلمين 27 30
يعقد االجتماعات مع المعلمين بشكل دوري للوقوف على  10 31

 منخفضة 0.87 1.82 مطالبهم

 متوسطة 0.36 2.42 أداة الدراسة ككل
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ت أفراد العينة عن فقرات ( أن المتوسطات الحسابية إلجابا2يظهر من الجدول رقم )
(, جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم 1.82-2.99مجال "االحتياجات التدريبية " تراوحت بين )

 يتعاون مع المعلمين في االنضباط المدرسي من خالل تطبيق األنظمة والقوانين بجدية.  ( " 13)
إلى تقدير المعلمين ( ودرجة تقييم متوسطة  وتعزى هذه النتيجة 2.99بمتوسط حسابي )

والمعلمات ألهمية التعاون والتنسيق بين مدير ومديرة المدرسة والمعلمين في تحقيق النجاح في 
اإلدارة , فاإلدارة تكون أكثر نجاحا عندما يكون هناك تنسيق على درجة عالية بين مجتمعه 

بق القوانين واألنظمة إال المدرسة ) المعلمين , القادة ( فالقائد ال يستطيع أن يدير المدرسة ويط
إذا كان هناك فهم وتطبيق لهذه األنظمة من قبل المعلمين , وأيضا فأن أي مؤسسة حتى تضمن 
درجة عالية من اإلتقان في العمل ال بد أن تكون هناك جدية في تطبيق القوانين التي تضمن 

االجتماعات مع المعلمين  يعقد ( "10سير العمل , وبينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )
( وبدرجة تقييم منخفضة  وتعزى 1.82" بمتوسط حسابي )بشكل دوري للوقوف على مطالبهم 

هذه النتيجة إلى إدراك المعلمين إلى عدم جدوى االجتماعات المتكررة مع القادة في المدارس 
ر أو وذلك لوجود طرق أخرى يمكن للمعلمين توصيل مطالبهم عن طريق الكالم المباش

مخاطبتهم بالطرق الرسمية وأيضا تعزى هذه النتيجة إلى الملل الذي يصيب المعلمين من عقد 
االجتماعات وخصوصا إذا كانت هذه االجتماعات ال تحل إال تعليمات وأنظمة متكررة وبالتالي 
 جاء هذا االنطباع من عدم جدوى هذه االجتماعات, وبلغ المتوسط الحسابي لألداة الدراسة ككل

( بدرجة تقييم متوسطة, وهذا يشير إلى أن مستوى االحتياجات التدريبية لمدير ومديرة 2.42)
 المدارس الثانوية في  تربية  لواء عين الباشا كان متوسطًا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
تعزى لمتغيرات )الجنس,  بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة (á  =0.05) لداللة ا

 المؤهل العلمي, الخبرة (؟

( Independent Samples T-Testلإلجابة على هذا السؤال تم تطبيق اختبار )
 (علىANOVAعلى أداة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس, كما تم تطبيق تحليل التباين األحادي )

 ( توضح ذلك.4-3أداة الدراسة تبعًا لمتغيري المؤهل العلمي, الخبرة, والجداول )
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 (3جدول )
على أداة الدراسة/ احتياجات ( Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار )

 التدريبية ككل تبعًا لمتغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  T المعياري

 يةاإلحصائ
 0.07 0.66 0.41 2.44 166 ذكر
 0.31 2.40 168 أنثى

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 3يظهر من الجدول رقم )  
(á≤0.05 )قيمة بلغت حيث الجنس, لمتغير تبعاً  الدراسة أداة حول العينة أفراد آراء بين (T )
 ( وهي قيمة غير دالة إحصائًيا.0.66)

 (4)جدول 
( على أداة الدراسة / احتياجات التدريبية تبعًا لمتغيري ANOVAتحليل التباين األحادي )

 المؤهل العلمي والخبرة

المتوسط  المستوى  المتغير 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  F المعياري

 اإلحصائية

 المؤهل العلمي 
 0.37 2.42 بكالوريوس

 0.29 2.38 ماجستير  0.32 1.16
 0.04 2.72 اه دكتور 

 الخبرة  
 0.38 2.42 سنوات  5أقل من 

 0.35 2.46 سنوات  10سنوات إلى  5من  0.49 0.72
 0.36 2.38 سنوات فأكثر  10

وجود  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  عدم 4يظهر من الجدول رقم )
(á≤0.05 )يبية تبعًا لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة , لعينة حول احتياجات التدر ا أفراد آراء بين

( غير دالة إحصائيًا, وتعزى هذه النتيجة إلى االنطباع المتشابه لدى Fحيث كانت قيم )
المعلمين والمعلمات حول االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية  , وتعزى هذه النتيجة 

سة حول االحتياجات التدريبية لمديري المدارس أيضا إلى الفهم المتشابه بين أعضاء عينة الدرا
الثانوية  في مديرية تربية عين الباشا وبالتالي لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

 لمتغيرات الدراسة ) الجنس , المؤهل العلمي , الخبرة ( .
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 التوصيات 
ة عين الباشا لرفع العمل على بناء برنامج تدريبي لمديري المدارس الثانوية في مديرية تربي -

 مستواهم العلمي والعملي.
ضرورة التنسيق بين أطراف العملية التربوية لتحديد االحتياجات التدريبية الخاصة بجميع   -

 العاملين في وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية.
 ية.  إجراء دراسات مماثلة بأخذ وجهات نظر المشرفين التربويين وخبراء الترب -
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