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 :الممخص
ىدف البحث التعرف إلى االحتياجات التدريبية لمديري المدارس        

المتوسطة في بغداد من وجية نظر المشرفيين التربويين, وقام الباحث 
باستخدام المنيج الوصفي التحميمي, ولتحقيق أىداف البحث, وتم استخدام 

( فقرة 44استبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة, وقد تضمنت االستبانة )
موزعة عمى مجالين ىما (العمل, العالقات االنسانية( وتكون مجتمع 

( مديرًا مديرة , وتم تحميل 94الدراسة من جميع مديري المدارس وعددىم )
بيانات االستبانة  لمحصول عمى النتائج باستخدام برنامج التحميل 

واما المعالجات االحصائية فقد استخدم ومنيا : النسبة  spssاالحصائي))
 Tالمئوية, الوزن النسبي, اختبار كرونباخ, معامل ارتباط بىيرسون, اختبار 

 وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من أىميا :  .
%( بحاجة 88_ أن افراد العينة ابدوا موافقة بدرجة كبيرة بوزن نسبي )1
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Abstract: 

The aim of the research was to identify the training 

needs of the middle school principals in Baghdad from 

the point of view of the educational supervisors. The 

researcher used the analytical descriptive approach. In 

order to achieve the objectives of the research, a 

questionnaire was used as a tool for collecting the 

necessary data. The questionnaire included 40 

paragraphs divided into two areas: Human relations). 

The study society consisted of all the principals of 90 

schools. The questionnaire data were analyzed to obtain 

the results using the statistical analysis program (SPSS). 

The statistical treatments were used, such as percentage, 

relative weight, Kronbach test, Pearson correlation, T 

test. 

The research reached several results, the most important 

of which are:                                                                                          

1_ that the respondents showed a high degree of 

approval with a relative weight (88%) requiring training 

needs for middle school principals.                                                                               

2 - There are no significant statistical differences 

between males and females according to gender variable.  
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 المقدمــة

التغير السريع الذي شيده العصر الحالي في ضوء االنفجار العممي والمعرفي, وما 
سببو ىذا التقدم السريع لممعارف والعموم االنسانية واالجتماعية والعموم األخرى, إلى تتطمب 
الكفاءة العالية في الميارات االدارية, ألداره اي مؤسسة سواء كانت تربية أم اجتماعّية أم 

...الخ, وىذا يتوقف عمى التدريب الذي يبقى االدارة الرئيسة التي تمجا الييا اقتصادّية
المؤسسات, والمنظومات المختمفة من أجل احداث التطوير الالزم لكفاّيات العاممين لدييا, 
لمواكبة تمك التحدّيات المتسارعة التي نشيدىا في مختمف النواحي حياتنا المعاصرة, ومن 

العناصر المادية, والتقنية في أي منظمة فان العنصر البشرّي يبقى,  الرغم من اىمية ىذه
والعنصر المحوري الذي يستطيع ان يوظف, ويستخدم جميع ىذه العناصر لتحقيق اكبر قدر 

 (.  1989من االنتاجية والكفاءة والفاعمية )الخطيب ,
اىمية,  والتجارب العممية التي تجري من حين ألخر في كثير من دول العالم إلى

وخطورة دور االدارة المدرسية, وبشكل خاص دور المدير المدرسة باعتباره القائد االول في 
اإلدارة المدرسّية, في تحقيق غاياتيا التربوية, لذلك أن فعالية اإلدارة المدرسية, أو فشميا, ىي 

 مؤشر الحقيقي الذي يحدد ما ان كانت المدرسة فعالة أو فاشمة.
مر التربوي لوزارة التربية العراقية المنعقد في مديرية تربية بغداد وكما اشار المؤت
ان عدم المام بعض مديري المدارس بالميام ولواجبات  3/11/2448الرصافة االولى بتاريخ 

المنوطة بيم يؤدي الى ضعف في ادائيم وعدم قدرتيم عمى تحقيق الفائدة المرجوة من عمميم 
 (.2,ص 2448زارة التربية,في تطوير الميارات االدارية )و 

( ان الغرض من انشاء المدارس 1998ويصنف كاربنتر المشار الييا )الحديدي , 
ىو تنمية شبابنا , لذلك فان االىتمام بالقيادة المدرسية يحظى باألولوية في كل االمم, ودور 

لطمبة, وفي مدير المدرسة في الوقت الحاضر اكثر تعقيدًا عن السابق بسبب التزايد في اعداد ا
اعداد المعممين المؤىمين تربويا, والتنامي المطرد في التكنولوجيا االدارية الحديثة, ودخوليا 
الى المدارس, ولم يعد من اليسير عمى اي شخص القيام بدور مدير المدرسة دون ترتيب كان 

حديثة أو مستمر, واطالع واع ناقد لألبحاث كاف والدراسات الحديثة في ميدان االدارة ال
 (.34,ص1998)الحديدي ,

بيذه االىمية البد لو المدير من القدرات المعينة تمكن مدير المدرسة من مقابمة كثير 
من االزمات والمشكالت المدرسية ببصيرة نافذة وادراك واع فالمدير  باعتباره لتأويو قائد تربويا 
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يزود عن طريق التدريب يواجو تحديات متنوعة تأدية دورة بكفاءة واقتدار فانو يحب ان 
المستمر بكل ما يجعل منة صاحب مينة من المين الرفيعة المواكبة لكل تقدم وتطور 

 (.37, ص1991)الخطيب ,
وليذا, التدريب المستمر يعد عامال اساسا وميما نحو ايجاد قوة عمل مرنة ومتمكنة 

ظيفي لمعاممين في وقادرة عمى التكيف مع متطمبات العصر, متيحو الفرص امام الحراك الو 
 (.,odwyer  p23, 1994كل المنظمات )

( إلى اغمب البحوث والدراسات في الدول المتقدمة ان 8,ص1999وكما يشير)عبود ,
%من االنتاجية, اال اننا نجد ان 55% الى 26التعميم والتدريب يساىمان بنسبة تتراوح بين 

ثالث تعاني من نقص كبير من العمماء تقارير )منظمة اليونسكو ( تشير الى ان دول العالم ال
وكذلك الكوادر الفنية, واالختصاصية, وعمى جميع المستويات وىذه كميا تبرز كعوائق امام 

 جيود التنمية في بمدان العالم الثالث. 
التدريب يجب ان يصمم لمواجية االحتياجات p77, 1981,obinson)وكما يقول )

ي النظام التربوي ككل, وان عممية تحديد االحتياجات التدريبية عمى انيا مدخالت اساسية ف
 التدريبية, وصوال إلشباع تمك االحتياجات .

( ان االحتياجات التدريبية قد تكون معمومات او ميارات او 2441ويرى العجاج )
اتجاىات او جمعييا يراد تنميتيا في تخصص او عدد من االشخاص او يراد صقميا او تغيرىا 

 استعداد لمواجية تغيرات متوقعة تنظيمية التكنولوجية او انتاجية او انسانية .وتبدليا 
( االحتياجات التدريبية بانيا جوانب النقص التي قد يتسم 2446وكذلك يرى عبيد ) 

بيا اداء المعممين واالداريين ألي سبب من االسباب والتي ينبغي ان تتضمنيا برامج التدريب 
 (2446عمل عمى تحسين ىذا االداء .) عبيد, المقدمة لممعممين مما ي

وعمى ىذا االساس فان تقدير االحتياجات التدريبية يصبح صانع القرار قادرا عمى    
اختيار النواحي اليامة التي تطمب انتباىا اكبر او تعديال معينا وبالتالي يعني صانع القرار في 

حتياجات دون ان يكون لقرارة ىذا اثر قرارة بضرورة تصميم الوسائل الممكنة لتمبية تمك اال
 (. 55,ص2441سمبي او يكون مجانبا )العجاج,
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ومن ىنا يعد تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسطة من وجية نظر 
المشرفين التربويين في بغداد حاجة ممحة تنطمق من رؤية الحتياجاتيم التدريبية في الفترة 

 الشامل لمتربية في العراق. المقبمة لمواكبة التطور
 مشكمة البحث 

برز اىتمام القادة االداريين بمراقبة التطور في التنمية والتأىيل ورفع القدرات عن 
طريق االحتياج التدريبي في اثناء الخدمة وذلك ان التدريب يعد العممية التي تعمل عمى 

 تنمية مستمرة. وصول معمومات جديدة واتقان ميارات عقمية ىادفة في اي عممية
( الى ان كثير 1998لذا اشارت عديد من  االدبيات والدراسات ومنيا اشار )حرب, 

من اىداف المرحمة الثانوية لم تتحقق بالشكل المطموب, ويرجع ذلك الى اسباب تقصير 
المدير في عممو الفني واالداري المنوط بو. وينبغي الى تدريب وتطوير القدرات االدارية 

في عمل االداري لممدراء. وكما اشارت دراسة التي تقدم بيا "عموان" الى وجود ضعف والمينية 
حقيقي في ادارات قطاع التعميم كونيا غير كفوءة وغير قادرة عمى ادارة متطمبات العممية 

  (Alwan 2004 :p.37).     التربوية التعميمية.
أقامتو وزارة التربية العراقية  واشار الى ذلك ايضًا المؤتمر الفكري التربوي االول الذي

وقد خرج بجممة من التوصيات منيا العمل عمى اعداد  5/3/2414والذي انعقد في بغداد 
القيادات االدارية التي تواكب عصر التقدم والتطور العممي وتوجو الصعوبات التربوية كافة, 

عراق كافة, واعتماد وتبادل الخبرات ما بين المديريات العامة في التربية في محافظات ال
 (.3,ص 2414الكفاءة العممية والقيادية في تولي المناصب االدارية )وزارة التربية ,

وفي ضوء ما تقدم ومن اطالع الباحث عمى االدبيات والمؤتمرات وبعض الدراسات   
تحديد السابقة استشعر الباحث بوجود مشكمة تستحق البحث فييا ؛ مما يعني إجراء دراسة: 

ياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسطة من وجهة نظر المشرفين التربويين في االحت
 وبناء عمى ذلك يمكن بمورة المشكمة في اسئمة الدراسة االتية:. بغداد

_ ما االحتياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسطة كما يراىا المشرفيين التربويين في 1
 بغداد ؟

احصائية الحتياجات مديري المدارس المتوسطة عمى وفق   _ ىل ىناك فروق ذات داللة2
 متغير  جنس؟
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 اهمية البحث 
تعدُّ اإلدارة جيودًا مبذولة تتحقق عن طريق تحديد االحتياجات , وذلك من خالل 
استعمال الموارد المتاحة, وقد تعدُّ ىذه الموارد مدخالت وينظر إلى تحقيق المراد منو , 

لتربوية, ويحتل التدريب القائم عمى االحتياجات عناية فائقة في بوصفيا مخرجات لمعممية ا
التخطيط والمتابعة والتنفيذ حتى يحقق الضمان لألىداف المحددة حتى يجعل الفرد من تمكنو 

ومن أجل مواكبة التقدم العممي والتكنولوجي الحاصل في العالم, وكما  في تأدية  اداء عممو,
يا يتوقف عمى مدى ما توليو قيادات ىذه الدول لميدان التربية ىو معموم ان تقدم الدول وُرقي

والتعميم من اىمية االحتياجات التدريبية لمدراء االدارات, بأسموب ذو فاعمية وسموك واتجاىات 
ايجابية صحيحة تيدف الى رفع الكفاءة البشرية مما يساعد عمى تحقيق اىداف المؤسسة 

 التربوية .
 البحث الحالي من خالل النقاط االتية :يمكن بإيجاز عرض اهمية 

_ يعطي االدارة التربوية والتعميمية مسحا لالحتياجات التدريبية الفعمية لدى مديري المدارس 1
 المتوسطة في بغداد .

_ يقدم البحث الحالي تحميال في المجاالت في االحتياجات التدريبية, كما يقوم بحصر ىذه 2
الت االدارة المدرسية, ومدى اولوية ىذه االحتياجات لدى االحتياجات اي في مجال من مجا

 ىؤالء  المديرين .
_ يعطي البحث مخطط برامج التدريب التربوي, وتصور عن االحتياجات التدريبية لمديري 3

 المدارس المتوسطة في بغداد.
 _ يساعد البحث مديري التربية والتعميم في التقويم المبدئي لمديري المدارس .4
ون البحث الحالي باعثا إلجراء المزيد من البحوث والدراسات المتعمقة في برنامج _ يك5

 التدريب والتأىيل.
 هدف البحث : يهدف البحث الحالي الى :

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسطة من وجية نظر  _ التعرف عمى مستوى1
 ثانية, الثالثة(.المشرفيين التربويين في بغداد /الرصافة ) االولى, ال

_  معرفة داللة الفروق االحصائية الحتياجات مديري المدارس المتوسطة من عمى وفق 2
 متغير جنس.
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 حدود البحث :
:المشرفون التربويين في مديريات العامة لتربية بغداد الرصافة )االولى, _ الحدود البشرية 1

 الثانية, الثالثة ( في محافظة بغداد.
:مديريات التربية العامة لمرصافة )االولى, الثانية, الثالثة ( في محافظة  المكانية_الحدود 2

 بغداد.
 2424/2421:  _ الحدود الزمانية3

 تحديد المصطمحات: 
 االحتياجات التدريبية _ 1

االداء الحالي واالداء  ( :بانيا الحاجة لسد الفجوة بين2445عرفيا توفيق )
 ,2445الحالية لإلداء, والنتيجة المرغوب في تحقيقيا )توفيق ,, او بين النتيجة المستيدف

 ( .22ص
الميارات والمعارف التي يحتاجيا مديري المدارس التعريف االجرائي لالحتياجات التدريبية : 

المتوسطة في محافظة بغداد إلنجاز مياميم بأداء افضل وتقاس من خالل االستبانة المعدة 
 ليذا الغرض .

: احد اعضاء الييئة التدريسية والذي تعيد اليو ادارة المدرسة ويفضل ان  رسةمدير المد_ 2
يكون لدية خدمة ال تقل عن خمس سنوات في التدريس كشف عن الكفاءة العممية والتربوية 

 (.18,ص1988وعن قابمية في االدارة والتنظيم ويفضل من عمل معاونا )وزارة التخطيط ,
فني , مخطط , قيادي , انساني , شامل لكل التوجيات  : ىو خبير المشرف التربوي_ 3

 (.15: ص1998العممية التربوية والتعميمية ويقوم بالتطوير بكافة محاورىا )وزارة التربية,
 الفصل الثاني
 االطار النظري

يعتمد نجاح العممية التربوية عمى تفاعل عدد كبير من العوامل البشرية والمادية, 
ساسي ليذه العوامل, فالواجبات ومسؤولياتو قد تطورات, فبعد ان كانت فالمدير ىو مقصود اال

ىذه الواجبات والمسؤوليات محصورة في االعمال الكتابية واالدارية, اتسعت وتعددت مجاالتيا 
لتشمل مختمف المجاالت العممية التربوية, او تشمل المشاركة او المساىمة في تطوير, 
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ليب التعميم ويفترض من مدير المدرسة ان يكون مشرفا مقوما وتحسين المناىج التربوية, واسا
 (.27,ص1991لمعممي مدرستو )جرادات,

( ان نجاح برنامج تدريبي لمديري المدارس مرتبط 1998ويضيف كذلك الحديدي )        
بمدى استجابة البرامج التدريبية لمديري المدارس لسد احتياجات المتدربين, ومن ىنا االمر 

ديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس قبل تصميم تمك البرامج التدريبية ان تكون تطمب تح
 عممية تحديد االحتياجات التدريبية المستمرة في ادوار مديري المدارس.  

 _ االحتياجات التدريبية:8
لقد عرف العديد من الباحثين في مجال التدريب )االحتياجات التدريبية( منيا  اشار 

رة : عمى ذلك توجد اراء كثيرة منيا تناولت مفيوم االحتياجات التدريبية, ومن ىذه اآلراء العماي
تعكس اتجاىات مختمفة تصل احيانا الى التعارض, ومنيم من يرى أنيا تنحصر في المجال 
الذي ترغب المنظمة, وان يشمل بالتدريب لسد العجز في القوى العاممة بيا, أو لرفع كفاءة 

يا, ومنيم من يستخدم تعبير االحتياجات التدريبية ليدل عمى مشكالت محددة يراد العاممين في
حميا عن طريق تدريب افراد التنظيم, وىناك من يعرف بانيا مجموع التغيرات والتطورات 

 (.  2442احداثيا في معمومات وميارات )العمايرة ,
ويرى الباحث ان االحتياجات التدريبية ىي الفرق بين ما ىو المطموب من معرفة او        

ميارات او اتجاىات وبين ما ىو موجود فعال فييا وذلك في حدود االمكانيات المتوفرة ومن 
 مقارنة ذلك الفرق يمكن معرفة نوع التدريب المطموب واالفراد الذين يوجو الييم  .

االحتياج التدريبي ىو التفاوت بين ما ىو كائن وما يجب ان يكون, ولموصول لذلك,          
الى تحديد االحتياجات التدريبية فانو يجب ان نحدد السموك, او االداء المراد تغيره, او 
تطويره, والسموك, او االداء المستيدف بعد التدريب, ويالحظ عمى ذلك ان االختالف, او 

اء المستيدف ىو االساس لمعرفة درجة االحتياج التدريبي الذي الفرق بين السموك او االد
 (. 2449نسعى لموصول الية )خميفات, 

 
 _ القيادة االدارية :0

تعد القيادة االدارية في المنظمات الحكومية من العوامل الرئيسية الباعثة عمى عمميات 
رة المنظمات عمى اداء التطوير والتحديث في االداء الحكومي, ويعد عنصرا ميما لتفعيل قد
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دورىا, ويساعد عمى تحقيق اىدافيا ويمثل سموك القيادات االدارية واتجاىاتيا مؤشر ميمًا في 
, 2446معرفة نوع الجيود المبذولة, من قبميا لتحسين االداء وتطوير منظمات )المطيري, 

 (.33ص
 _ مديري المدارس المتوسطة:3

رستو, وال يقتصر دورة داخل مدرستو بل يعد مدير المدرسة قائدا تربويا في  مد
يتجاوزىا, فيو مطالب بالتنسيق بين مدرستو والمؤسسات التربوية في مجتمعو, فضال عن دوره 
في عممية الضبط في ادارة ما يجري, العممية التربوية من تغيرات وتطورات , كما ان مدير 

متربية والثقافة والعموم مطالب بان يتحسس ما يشغل بيئتو ومجتمعو .)منظمة العربية ل
 (.18: ص1991,

عمى ىذا فان مدير المدرسة كقائد تربوي لو دور يتطمب بتزود بالمعارف الميارات 
والكفايات التي تعينو وتدعم مواكبتو لمتطورات الحديثة العممية والتقنية في العممية التربوية 

 (. 2446)عبد اليادي, 
  -ا كما يأتي :اما الدراسات السابقة فيمكن ان نعرضه

(: ))االحتياجات التدريبية لمديري المدارس األساسية والثانوية 0220_ دراسة ابو كته )8
 الحكومية ومديراتها في محافظة خميل ,وادارة الوقت من وجهة المدرسين  ((

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس األساسية والثانوية  ىدفت الدراسة الى تحديد
يراتيا في محافظة خميل ,وادارة الوقت من وجية المدرسين. وقد تكونت عينة الحكومية ومد

, وقد استخدمت الباحثة استبانتان 2441/2442(مديرا مديرة لمعام الدراسي 345الدارسة )
(فقرة توزعت عمى المجاالت االداري, والفني, وشؤون الطالب, 52االولى لممديرين وتكونت )
, والبناء المدرسي, والمجتمع المحمي, وتخطيط المستقبمي والتطوير, والشؤون المالية, والموازم

(فقرة توزعت عمى االنساني واالداري والفني, واستخدمت 31واالستبانة الثانية المتكونة )
الباحثة معامل االرتباط )بيرسون( الوسائل االحصائية, التحميل التابين, والمتوسطات 

صمت نتائج الدراسة: ابدى المديرين والمديرات احتياجات الحسابية, واالنحراف المعياري, تو 
التدريبية بدرجة متوسطة, اما تختمف باختالف الجنس, وكذلك االحتياجات تختمف من مرحمة 
إلى مرحمة ففي المرحمة الثانوية احتياجات اكبر من المتوسطة, وكذلك تختمف االحتياجات 

كانت احتياجاتيم اعمى من الدبموم والدراسات باختالف المؤىل العممي من حممة البكالوريوس 
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العميا ,وكذلك توصمت  الباحثة نتائج الى ادارة الوقت : ابدى مديري اىتمام كبير في الوقت 
,وادارة الوقت تختمف باختالف الجنس حيث اشار مدارس الذكور اكثر اىتمام, وكذلك يختمف 

حيث المؤىل العممي والخبرة, واوصت  ادارتو من مرحمة الى مرحمة, وكذلك يختمف ادارتو من
الباحثة : تصميم البرنامج التدريبي لمديري مديرات المدارس , والعمل عبىر ادخال اجيزة 
الحاسوب, وعقد لقاءات دورية مخطط ليا, واجراء دراسات مماثمة لمكشف عن االحتياجات 

 المديرين .
ري المدارس الثانوية في المناطق (: ))االحتياجات التدريبية لمدي0220_ دراسة العنزي )0

 الشمالية من المممكة العربية السعودية لمنطقة الحائل, وتبوك, الحدود الشمالية, الجوف ((
ىدفت الدراسة الوقوف عمى االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية في 

لحدود الشمالية, المناطق الشمالية من المممكة العربية السعودية لمنطقة الحائل, وتبوك, ا
( , وقد استخدم الباحث االستبانة 135الجوف. وقد كانت حجم العينة الطبقة العشوائية )

( فقرة او حاجة وغطت ست مجاالت: تنمية المينية, االداري, االشراف 83وتضمنت من )
الفني, واستخدام التقنيات, شؤون الطمبة, وعالقة بين المدرسة والمجتمع, واستخدم الباحث 

لوسائل االحصائية التي استخدميا معامل االرتباط بيرسون واالختبار التائي لمعرفة الفروقات ا
بين المتغيرات, وقد توصمت نتائج الدراسة ان مديري المدارس الثانوية ابدو احتياجا تدريبا 
 كبيرا عن المجاالت التالية مرتبة تنازليا حسب اىميتيا : استخدام التقنيات, عالقة المدرسة
والمجتمع المحمي, االداري, التنمية المينية, االشراف الفني, اما شؤون الطمبة فقد ابدو 
احتياجا متوسط, يوصي الباحث بربط برامج التدريب بالحاجة الحقيقة لممديرين والتي لم تشمل 
التدرب عمى استخدام التقنيات الحديثة مع وضع برامج تدريبية خاصة لممديرين الجدد يتم 

  محتوياتيا التدريبية بصفة دورية .      تحديد 
(:))االحتياجات التدريبية لمديري المدارس لعممية التخطيط 0222_ دراسة درويش )3

 المدرسي في سمطنة عمان من وجهة نظرهم ونظر الموجهين((
ىدفت الدراسة الى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس لعممية التخطيط في 

من وجية نظرىم ونظر مساعدييم ونظر الموجيين االداريين ومعرفة اثر كل سمطنة عمان 
( ميرا مديرة ومساعدا  298متغير الجنس والمؤىل العممي والخبرة, وتكونت عينة الدراسة )

( فقرة 54مساعدة لممديرية تربية لممحافظة مسندم في سمطنة عمان, وتكونت استبانة الباحث )
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ة لمديري المدارس , وقد استخدم الباحث الوسائل االحصائية تمثل االحتياجات التدريبي
المتوسطات الحسابي واالنحراف المعياري واستخدام تحميل البنائي, وكانت نتائج الدراسة 
بوجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الخبرة اما الوظيفة والمؤىل العممي ال توجد 

سة مماثمة لمكشف عن االحتياجات التدريبية فروق ذات داللة, واوصى الباحث بإجراء درا
لمديري المدارس من وجية نظر المشرفين التربويين والمعممين ومقارنة نتائج الدراسة بتمك 

 الدراسات .
 االفادة من دراسات السابقة 

بعد االطالع عمى الدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية لمدارس المتوسطة فقد 
من اراء ومعطيات وادوات ,وساعدت الدراسات السابقة في اختيار المنيج  افادت ما ورد فييا

الوصفي التحميمي واالجراءات التي استعانت بيا وعميو فان نتائج البحث الحالي ستضيف 
معمومة تكمل ما توصمت اليو الدراسات السابقة من بيانات عن االحتياجات التدريبية االدارية 

وساعدت في اعداد وصياغة فقرات االستبانة ,وساعدت في تحديد لمدراء المدارس المتوسطة ,
الوسائل االحصائية المناسبة لتحقيق االىداف , واستنتج الباحث بان التدريب لإلداريين اثناء 

 الخدمة يطور من امكانيتيم االدارية .
 
 

 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 
منيج الوصفي التحميمي ألنو أكثر مالئمة لتحقيق اعتمد ىذا البحث أواًل: منهج البحث:  

نما يفسر  أىداف البحث الحالي, إذ أن ىذا المنيج ال يقتصر عمى جمع البيانات وتبويبيا, وا 
ىذه البيانات ودالالتيا,. لذا؛ يقترن الوصف بالمقارنة من خالل استخدام أساليب القياس 

 والتفسير.
لبحث الحالي من مديري المدارس المتوسطة في بغداد يتكون مجتمع اثانيًا: مجتمع البحث:  

(مدير 94, والبالغ عددىم )2419-2418) الرصافة االولى والثانية والثالثة ( لمعام الدراسي 
 (.1( مدير ومديرة كما موضح في جدول رقم )34ومديرة من كل مديرية  )
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رصافة في محافظة مجتمع البحث موزع بحسب المديريات العامة لتربية ال(8جدول رقم )
 بغداد

 المجموع الجنس المديرية العامة  ت

 االناث ذكور 
 34 15 15 تربية بغداد الرصافة االولى  8
 34 13 17 تربية بغداد الرصافة الثانية  0
 34 16 14 تربية بغداد الرصافة الثالثة  3

 94 44 46 المـجمــــــــــــــــــــــــــــوع          
( مشر ف 344:  تكونت عينة البحث الحالي اذ بمغ عدد افراد العينة )ثالثًا:  عينة البحث

ومشرفة تربوي في المديريات العامة لمحافظة بغداد الرصافة )االولى , والثانية , والثالثة ( من 
 (.2(مشرف ومشرفة في محافظة بغداد كما ىو موضح بالجدول )144كل مديرية )

 
 

 (2جدول )
 المجموع الجنس ديرية العامة الم ت

 اناث ذكور

 144 45 55 تربية بغداد الرصافة االولى  8
 144 65 35 تربية بغداد الرصافة الثانية  0
 25 45 55 تربية بغداد الرصافة الثالثة  3

 344 155 145 المـجمــــــــــــــــــــــــــــوع          
 

تحقيق أىداف البحث, ال ُبدَّ من توافر أداة يمكن بواسطتيا جمع من أجل : رابعا: اداة البحث
 البيانات والمعمومات ذات العالقة بالبحث, قام الباحث بما يأتي:

االطالع عمى الدراسات والبحوث في مجال  االدارة التربوية والمدرسية لتحديد  -
 االحتياجات التدريبية .
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 االستعانة بخبرة بعض األساتذة والمختصين في ىذا المضمار.  -
 آراء المختصين ذوي العالقة بالتربية واالدارة .  -
 االستبانة الموجية لممشرفين التربويين . -
تم اعداد قائمة االحتياجات التدريبية بصورة اولية تتناسب وطبيعة الدارسة  -

 عمل, العالقات االنسانية( .( فقرة موزعة عمى مجالين)ال44واىدافيا تتكون )
وحدد خمس بدالئل لتوفر االحتياجات التدريبية باإلدارة )كبيرة جدا, كبيرة,  -

 متوسطة, قميمة, قميمة جدا(.
ُيعدُّ الصدق من الشروط األولية الواجب توافرىا في األداة, ويقصد بو خامسًا: صدق األداة: 

ا وضعت لقياسو, وكذلك ال بد لألداة أن مدى الكفاءة التي تتصف بيا األداة في قياسيا لم
تتسم بالصدق لكي تكون أكثر موضوعية ودقة وصالحية لالستخدام, وقابمة لقياس المجال 
الذي أعدت من أجمو, فال بد من التأكد من صدقيا, ويراد بالصدق أنو يمثل إحدى الوسائل 

وضعت لقياسو  الميمة في الحكم عمى صالحية األداة, وأن األداة وضعت لتقييس ما
   (.66,ص2442)الظاىر,
لذلك كمما كان المقياس يحمل اكثر من مؤشر لمصدق زادت الثقة في قياس ما اعد       

 لقياسو وقد تحقق الباحث بنوعية)الصدق الظاىري و االتساق الداخمي  ( عمى النحو االتي:
سيا )عبد الرحمن, . الصدق الظاىري: ويقصد بو مدى تمثيل المقياس لمسمة المراد قيا أ

ص( ولمتحقق من ىذا النوع من الصدق قام الباحث بعرض فقرات المقياس 158: 1989
( أستاذًا محكما من 24بصورتو االولية عمى مجموعة من الخبراء والمختصين والبالغ عددىم )

تدريسيي جامعة بغداد والمستنصرية , حتى يتم التأكد من أن الفقرات تقيس ما وضعت من 
 (.3ياسو. كما ىو موضح في جدول رقم )أجل ق

 (جدول تحكيم المحكمين عمى اداة البحث3جدول )
نسبة  المحكمين  ت الفقرة 

 االتفاق 
نسبة  المحكمين  ت الفقرة 

 االتفاق 
 %95 19 صالحة 21 %95 19 صالحة 1

غير 
 صالحة

غير  1
 صالحة

1 
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 %95 19 صالحة 22 %94 18 صالحة  2
غير 

 صالحة
غير  2

 صالحة
1 

3 
 
 

 %144 24 صالحة 23 %95 19 صالحة
غير 

 صالحة  
غير  1

 صالحة
4 

 %85 17 صالحة 24 %84 16 صالحة 4
غير 

 صالحة
غير  4

 صالحة
3 

 %95 19 صالحة  25 %85 17 صالحة  5
غير 

 صالحة
غير  3

 صالحة
1 

 %94 18 صالحة  26 %85 17 صالحة 6
غير 

 صالحة
غير  3

 صالحة 
2 

 %144 24 صالحة  27 %95 19 صالحة 7
غير 

 صالحة
غير  1

 صالحة
4 

 %94 18 صالحة 28 %144 24 صالحة  8
غير 

 صالحة
غير  4

 صالحة
2 

 %95 19 صالحة 29 %94 18 صالحة 9
غير 

 صالحة
غير  2

 صالحة
1 

 %144 24 صالحة 34 %95 19 صالحة 14
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غير 
 صالحة

غير  1
 صالحة

4 

 %85 17 صالحة  31 %95 19 صالحة 11
غير 

 صالحة 
غير  1

 صالحة
3 

 %85 17 صالحة 32 %84 16 صالحة 12
غير 

 صالحة 
غير  4

 صالحة
3 

 %94 18 صالحة  33 %144 24 صالحة 13
غير 

 صالحة
غير  4

 صالحة
2 

 %85 17 صالحة  34 %144 24 صالحة 14
غير 

 صالحة  
غير  4

 صالحة 
3 

 %84 16 صالحة  35 %85 17 صالحة 15
غير 

 صالحة  
غير  3

 صالحة
4 

 %95 19 صالحة  36 %84 16 صالحة 16
غير 

 صالحة  
غير  4

 صالحة 
1 

 %144 24 صالحة  37 %95 19 صالحة 17
غير 

 صالحة  
غير  1

 صالحة 
4 

 %94 18 صالحة  38 %94 18 صالحة 18
  2غير  2غير 
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 صالحة  صالحة  
 %95 19 صالحة  39 %144 24 صالحة 19

غير 
 صالحة  

غير  4
 صالحة 

1  

 %84 16 صالحة  44 %85 17 صالحة 24
غير 

 صالحة  
غير  3

 صالحة 
4  

: ويعتمد مفيوم االتساق الداخمي لمفقرات عمى قوة العالقة . االتساق الداخمي لمفقرات ب
بين درجة الفقرة والدرجة الكمية, كمحك داخمي إذ لم يتوافر محك خارجي. واتجاىيا 

(Anstasi, 1976 :76) 
(مشرف ومشرفة من عينة التحميل 94ولتحقيق ذلك اختار الباحث عينة عشوائية تألفت من )

اإلحصائي ويعد معامل االرتباط الوسيمة اإلحصائية المفضمة لمكشف عن قوة العالقة 
جاىاتيا بين المتغيرين ومن شروط اختيار نوع معامل االرتباط ىو نوع المتغيرين االرتباطية وات

متصل( كمعامل االستنباط المناسب ىو بيرسون  -وفي ىذا الموقف ان المتغيرين )متصل
مؤشر االتساق الداخمي وتعد الفقرة متسقة أي صادقة اذ كانت قيمة معامل  (4ويبين جدول )

مل االرتباط اليا كان اكبر من القيمة الحرجة فكل الفقرات متسقة داخميا عند االرتباط فكل الفقرات معا
( وفي ضوء ذلك ان الفقرات جميعيا تعد صادقة ولم 4.45( وعند مستوى داللة )299درجة الحرية )

 تستبعد أي فقرة وبيذه اإلجراءات فقد تحقق الباحث من الخصائص السيكو مترية لفقرات المقياس. 
 معامل االرتباط الفقرة بالدرجة  الكمية لممقياس(2جدول) 

 قيمة معامل االرتباط الفقرة قيمة معامل االرتباط الفقرة
1 4.59 21 4.44 
2 4.52 22 4.31 
3 4.52 23 4.64 
4 4.67 24 4.33 
5 4.42 25 4.58 
6 4.42 26 4.46 
7 4.65 27 4.74 
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8 4.43 28 4.49 
9 4.47 29 4.52 
14 4.67 34 4.61 
11 4.44 31 4.56 
12 4.63 32 4.71 
13 4.62 33 4.42 
14 4.67 34 4.65 
15 4.62 35 4.64 
16 4.66 36 4.55 
17 4.51 37 4.48 
18 4.49 38 4.61 
19 4.37 39 4.66 
24 4.53 44 4.29 

مقارنة بالقيمة الحرجة  4.45قيمة معامالت االرتباط لجميع الفقرات دالة عند مستوى داللة 
حيث ان جميع معامل االرتباط لمفقرات اكبر من القيمة  4.195لمعامالت االرتباط والبالغة 
 .  4.45الحرجة عند مستوى داللة 
ُيعدُّ الثبات الخاصية الثانية التي ينبغي أن تتصف بيا أداة البحث,  سادسًا:  ثبات األداة :

ويراد بثبات األداة إعطائيا النتائج نفسيا عند قياسيا لشيء نفسو مرات عدة, وكذلك ال بد 
لألداة أن تتصف بالثبات أي تعطي النتائج نفسيا تقريبًا عند تكرار استخداميا عمى األفراد 

 ( .28: ص2448أو في الوقت نفسو )عموش , أنفسيم بعد مدة زمنية 
تتطمب ىذه الطريقة تجزئة لفقرات المقياس إلى نصفين وبعد  . طريقة التجزئة النصفية :1

استخدام معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات الفقرات النصفين بمغت قيمة معامل الثبات 
 (5( كما موضح في جدول رقم)40643)

نصفية لمفقرات لمثبات( معادلة سيبرمان ال5جدول )  
Cronbach's Alpha Part 1 Value .916 

N of Items 20a 
Part 2 Value .788 
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N of Items 20b 
Total N of Items 40 

Correlation Between Forms .431 
Spearman-Brown 
Coefficient 

Equal Length .602 
Unequal Length .602 

Guttman Split-Half Coefficient .590 
 
: وتقوم ىذه المعادلة عمى احصاءات الفقرات وتفسير  Crounachمعادلة الفا كرونباخ . 2

( ويعد معامل ثبات مقبول. كما موضح بالجدول 4.898الثبات بطريقة االتساق الداخمي بمغ )
 ( 6رقم )

 (6جدول )
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.898 40 
بعد أن تم تحديد مجتمع البحث وعينتو والتأكد من حسن سابعًا: التطبيق النهائي لألداة : 

صدق األداة وثباتيا, وضعت معمومات عامة تتعمق بالمجيب, وبعد ذلك أصبحت األداة 
 جاىزة لمتطبيق.

( استمارة عمى عينة البحث, وبعد ذلك تم استرجاع 94ولقد قام الباحث بتوزيع )
استمارات االستبانة من أفراد العينة, تم إعطاء المستجيبين الوقت الكافي لإلجابة, وثم 
استرجعت االستمارات جميعيا التي وزعت عمى أفراد العينة, عممًا بأن مدة التوزيع واالسترجاع 

الى يوم  2424/ 15/7( يومًا لمجموعة أفراد العينة من يوم 64استمرت نحو )
15/9/2424. 
مع االستجابات الخاصة بأداة البحث, تم تفريغيا وتحميل إجاباتيا حسب بعد ج  

 متغيرات أىداف البحث . 
 ثامنًا : الوسائل اإلحصائية:
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استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية في البحث الحالي باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي 
(SPSS) : وكاآلتي 

 معامل ارتباط بروان الستخراج الثبات .-1
 ل ألفاكرونباخ الستخراج الثبات .معام-2
الوزن المئوي, استخدمت في تفسير النتائج وترتيب فقرات كل مجال من مجاالت األداة -3

 تبعًا ألىميتيا.
 لعينة واحدة االحتياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسطة. (T-test)االختبار التائي -4
لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفروق عمى وفق متغير )  (T-test)االختبار التائي -5

 الجنس(.
  
 لفصل الرابعا

 عرض النتائج وتفسيرها
يتضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج البحث ومناقشتيا عمى وفق اىداف البحث, من 

 خالل تطبيق االداة عمى عينة البحث وتحميل تمك النتائج وتفسيرىا. 
التعرف عمى: )االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الهدف االول: الذي ينص  -1

 المتوسطة من وجهة نظر المشرفيين التربويين في بغداد(.
استخدم الباحث االختبار التائي لعينة واحدة وبمغت القيمة االختبار التائية المحسوبة 

( 4045لة )( عند مستوى الدال1098( وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية والبالغة )8044)
( بانحراف المعياري 88043( داللة لصالح المتوسط الحسابي البالغ )299ودرجة الحرية )

( عموما يرون المشرفين ان المدراء بحاجة الحتياجات التدريبية لمديري المدارس, 17031)
 (.7كما موضح بالجدول) 

 نتائج االختبار التائي لعينة الواحدة(7الجدول )
 

 العينة 
الوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

  tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة 

دالة عند   1.98 8.44 84 17.31 88.43 344 
4.45  
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عموما يرون المشرفي ان المدراء بحاجة الحتياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسطة في 
 بغداد .

هل هناك فروق ذات داللة معنوية في  ):التعرف عمى الذي ينص الهدف الثاني -2
 االحتياجات التدريبية عمى وفق متغير الجنس لمديري المدارس المتوسطة(.

(, 10668استخدم الباحث االختبار التائي  لعينتين مستقمتين, وبمغت القيمة التائية المحسوبة )
( ودرجة 4045د مستوى الداللة )( عن1096وىي اصغر من القيمة التائية الجدولية والبالغة )

(, واما االناث 86071( داللة لصالح المتوسط الحسابي البالغة لمذكور )299الحرية )
(, بما ان القيمة المحسوبة 17025(, اما االناث )17027( بانحراف معياري لمذكور )94044)

كور واالناث وفق اقل من القيمة التائية الجدولية فال توجد فروق ذات داللة احصائية بين ذ
 (.8متغير الجنس لميري المدارس المتوسطة, كما موضح بالجدول )

 نتائج االختبار التائي لعينتين مستقمتين(8الجدول)
الوسط  العدد المجموعات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

 مستوى الداللة

 دالةغير  1.96 1.668 17.28 86.71 145 ذكور
 4.45عند    17.25 94.44 155 اناث

بما ان القيمة المحسوبة اصغر من القيمة التائية الجدولية فال توجد فروق ذات داللة احصائية 
 بين الذكور واالناث وفق متغير الجنس لمديري المدارس المتوسطة .

 الفصل الخامس 
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 

 -النتائج الدراسة الحالية توصل الباحث الى االستنتاجات االتية :االستنتاجات : في ضوء 
يتضح من نتائج الدراسة ان المشرفين والمشرفات يرون بحاجة المديرين الى التدريب  

 في قيادة .
جاءت االحتياجات التدريبية في تقدير المشرفين لممتابعة واالشراف في المدرسة ضمن 

 اوليات برامج التدريب .
جد نسبة الفروق بين مديري المدارس المتوسطة في احتياجاتيم التدريبية وفق ال تو  

 متغير الجنس.
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 -التوصيات: في ضوء النتائج التي توصمت اليها الدراسة يوصي الباحث :
عقد دورات تدريبية لمدراء المدارس وذلك بيدف تعريفيم بالتقنيات التربوية الحديثة -1

 العممية التربوية. ومجاالت تطوير المناىج وتحسين
رفع مستوى المؤىالت العممية لممديرين وذلك بإيفاد حممة البكالوريوس في بعثات عممية -2

 لمحصول عمى عممية اعمى  .
اجراء المزيد من الدراسات حول الحاجات التدريبية لمدراء المدارس في بقية المحافظات  -3

 مع محافظة بغداد .لمتعرف عمى حاجاتيم التدريبية ومقارنتيا مع الحاجات التدريبية لمدراء  
 -المقترحات واستكماال لمبحث الحالي يقترح الباحث اجراء الدراسات االتية :-
ن االحتياجات التدريبية لمديري المتوسطة في العراق من وجية نظر مدراء اجراء دراسة ع-1

 المدارس المتوسطة.
اجراء دراسة عن اثر البرامج التدريبية لمديري المدارس المتوسطة في محافظة بغداد في  -2

 العراق .
اجراء دراسة عن االحتياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسطة في عموم مديريات  -3

  تربية بغداد من وجيم نظر المدرسين والمدرسات.
 قائمة المصادر

االحتياجات التدريبية واولياتها لدى ( 1992أحمد, شكري وسيد السويدي, ضحى عمي )-1
 .112ص-145, ص1, مجمة البحوث التربوية ,طمعممي ومعممات الخاصة في دولة قطر

مركز الخبرات المينية لالدارة  , المتعددةالتدريبي بالوسائط ( 2445توفيق, عبد الرحمن )-2
 "بميك" القاىرة , جميورية مصر العربية.

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس االساسية ( 1991جرادات, سميمان محمد)-3
, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة اليرموك , اربد ,  الحكومية في محافظة اربد االردنية

 االردن.
االحتياجات التدريبية لمديري ومديريات ( 1998مد بن راشد بن سعيد )الحديدي, مح-3

, رسالة ماجستير غير  المدارس االعدادية والثانوية بمدارس التعميم العالي في سمطنة عمان
 منشورة.
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احتياجات التطوير المهني واإلداري  -( اإلدارة الجامعية 1998حرب, محمد حمد )-4
 , عمان, األردن.1دار اليازوري العممية, ط في الجامعات,لرؤساء األقسام األكاديمية 

مجمة  منهجية النظم في تحديد االحتياجات التدريبية ونماذجها,( 1989الخطيب, احمد )-5
 , قطر.92ص-82(, ص89التربية, العدد)

, دار االول االدارة واالشراف التربوي اتجاهات حديثة( 1998الخطيب, رداح واخرون)-6
 زيع, عمان, االردن.لمنشر والتو 

, التطوير تدريب المعممين اثناء الخدمة واستراتيجية( 1991الخطيب, كمال محمود )-7
 دار الكتب, القاىرة, مصر.

 . عمان : دار الحامد لمنشر والتوزيع.مدير المدرسة القائد(. 2449خميفات, نجاح عودة)-8
المدارس لعممية التخطيط  االحتياجات التدريبية لمديري(2444درويش, مسعود خالد )-9

رسالة ماجستير غير منشورة, , المدرسي في سمطنة عمان من وجهة نظرهم ونظر الموجهين
 جامعة االردنية .

, طبعة الثانية, دار  مبادى القياس والتقويم في التربية( 2442الظاىر , زكريا محمد )14
 الثقافة والنشر, عمان, االردن .

, السموك الغيري لدى االطفال وعالقة يقتدرتهم لذواتهم( 1989عبد الرحمن, أيمان )-11
 رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة الزقازيق, كمية التربية اآلداب, مصر.

. الطبعة االولى اإلشراف التربوي مفاهيمه وأساليبه( 2446عبد اليادي, جودت عزت)-12
 ع.. عمان: دار الثقافة لمنشر والتوزي

. الطبعة االولى, عمان: دار المعمم, إعداد. تدريبه. كفاياته( 2446عبيد, جمانة محمد)-13
 صفاء لمنشر والتوزيع.

عولمة الموارد البشرية عبر االنترنيت المؤتمر السادس ( 2445عبود, عبد العميم)-14
 (اكتوبر, القاىرة , جميورية مصر العربية .27-2) ,لمتدريب بالوطن العربي

متطمبات إدارة الجودة الشاممة في كميتي التربية (, 2448عموش, جميل إبراىيم, )-15
, رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة والتربية األساسية في الجامعة المستنصرية

 .المستنصرية, كمية التربية األساسية



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)4415 ) 
 

: دار . الطبعة الثالثة. عمانمبادى االدارة المدرسية( 2442العمايرة, محمد حسن)-16
 الميسرة لمنشر والتوزيع.

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية في ( 2442العنزي, حمود عايد)-17
رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة  المناطق الشمالية من المممكة العربية السعودية,

 االردنية, عمان.
األساسية والثانوية الحكومية االحتياجات التدريبية لمديري المدارس (,2442ابو كتو )-18

, رسالة ماجستير غير منشورة ومديراتها في محافظة خميل وادارة الوقت من وجهة المدرسين
 , جامعة غزة ,فمسطين.

( ابريل 26-24من )ممتقى العربي الثالث لمتربية والتعميم ( 2446المطيري, ثامر)-19
 .89مجمو التدريب والتقنية, العدد

خطة تدريب القيادات التربوية في الوطن  (1991لمتربية والثقافة العموم ) منظمة العربية -24
 , ادارة التربية, تونس .العربي

 , الدليل التربوي.دائرة التخطيط التربوي( 1988وزارة التخطيط, جميورية العراق )-21
التربوي المؤتمر الفكري ( 2448وزارة التربية العراقية لمديرية العامة لمتربية بغداد)-22

 مديرية تربية بغداد الرصافة االولى, العراق. في بغداد ,3/8/0228المنعقد 
المؤتمر الفكري التربوي االول في ( 2414وزارة التربية المديرية العامة لمتربية )-23
مديرية تربية بغداد  تحت شعار من اجل بحث عممي رصين لبناء العراق واحد,85/3/0282

 الكرخ الثانية, العراق.
معيد تطوير  برنامج تدريب مديري المدارس,( 1998وزارة التربية جميورية العراقية )-24

 والتدريب التربوي, بغداد.
, دار الخريجين التدريب االداري بين النظرية والتطبيق( 1997ياغي, محمد عبد الفتاح)-25

 سعودية.لمنشر والتوزيع, الرياض, ال
 

26-Anastasia (1976) psychological testing Macmillan publishing 
new your. 
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