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 المستخلص:  

هدفت الدراسة إىل معرفة االحتياجات املهنية 

يف ضوء االجتاهات حافظة املهرة، مب للقيادات املدرسية

أهداف الدراسة استخدم الباحث  ولتحقيق املعاصرة، 

املنهج الوصفي املسحي، وتكون اجملتمع من مجيع 

مديري ووكالء املدارس يف التعليم العام احلكومي يف 

هـ والبالغ عددهم 1438/1439حمافظة املهرة للعام 

( وكياًل. ومتثلت 154( مديرًا و)158( منهم )312)

أداة  عينة الدراسة يف كامل جمتمع الدراسة، وتكونت

( عبارة توزعت على ستة من اجملاالت، 79الدراسة من )

وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة توصلت 

الدراسة إىل النتائج اآلتية: احتياج القيادات املدرسية 

للتنمية املهنية جاء بدرجة متوسطة بشكل عام وعلى 

النحو االتي: درجة احتياج جملال القيادة، والشؤون 

واحتياج الشؤن اإلدارية مجيعها عالية، أما الفنية 

اجملتمع احمللي والعالقات االنسانية وشؤون الطالب 

فجاءت متوسطة، كما مل يكن هناك فروق ذات داللة 

احصائية يف متوسط اجابات القيادات املدرسية تعزى 

 ملتغري: اجلنس واملسمى الوظيفي.

القيادة املدرسية، التنمية املهنية،   حية:الكلمات المفتا

االجتاهات املعاصرة.
 

Abstract:  
      This study aims at identifying the 

professional needs of the school leaders 

in Al-Mahra governorate in the Yemen 

Republic in The Light of Contemporary 

Trends. To achieve the objectives of the 

study, the researcher used descriptive 

analytical methodology, and a society 

of all school principals and agents is the 

general public education in the 

governorate of Al-Mahra for the year 

1438/1439 AH. (312) of whom (158) 

managers and (154) agents. The study 

sample consisted of the entire study 

population. The study tool consisted of 

(79) words distributed in six fields. 

After conducting the appropriate 

statistical analysis, the study reached 

the following results: The need of the 

school leadership for professional 

development came at a medium level in 

general and as follows: Leadership, 

technical affairs and administrative 

need were high. The local community, 

human relations and student affairs 

were medium. There were no 

statistically significant differences in 

the average responses of school leaders 

due to gender and job title. 
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 املقدمة:

تؤدي القيادات املدرسية الناجحة دورًا فاعاًل يف تطوير امليدان الرتبوي لكونها األقرب واألكثر    

احتكاكًا باحتياجات األسرة الرتبوية، غري أن التطور العاملي املتالحق بات يفرض نفسه بقوة على 

العامل، مما أدى بكثري من الدول إىل السعي لتغيري سياساتها التعليمية خمتلف األنظمة التعليمية بدول 

مبا يتماشى مع تلك التطورات، ألن حيث أدوار القيادات املدرسية اقتصرت يف املاضي باهتمامه بالشؤون 

اإلدارية فقط، أما اليوم فقد أصبح ينظر لقائد املدرسة بأنه صاحب نشاط إنساني مجاعي يتعلق بإمتام 

عمال بواسطة اآلخرين، األمر الذي يظهر دور القائد يف توجيه مجيع اجلهود حنو اهلدف بأيسر الطرق األ

 وأقل التكاليف وباالستخدام األمثل للموارد والقوى البشرية.

فالقيادة املدرسية االفاعلة ال بد أن تكون مهيأة ومعدة للقيام بدورها القيادي بكفاءة وفاعلية وأن 

يري والتطوير، وتتخذ كل ما يلزم من أجل بيئة عمل أكثر تشجيعاً على اإلبداع واالبتكار تسعى إىل التغ

وأكثر حتفيزًا على املبادرة واملبادأة، وختطط للمهام وحتدد املوارد املطلوبة لتنفيذها، وكذلك وضع 

لقادة وهناك اتفاق عام على ضرورة أن يكون  (.Falmer, 2002)اخلطط البديلة للمواقف الطارئة 

املدارس القدرة على حتسني نوعية التعليم والتعلم يف مدارسهم، وقد أثبتت العديد من الدراسات 

والبحوث أهمية دور القائد يف املدرسة وفعاليته يف حتسني دورها، حيث بدأت الدول واملنظمات تدرك 

الطالب، ومما أدى  الدور الرئيسي لقادة املدارس يف توفري فرص احلصول على التعليم اجليد جلميع

هذا إىل التأكيد بأن التنمية املهنية لقادة املدارس ميكن أن يسهم إىل حد كبري يف حتسني ممارساتهم. 

(Commonwealth Education Partnerships, 2009.) 

وتعد التنمية املهنية للقيادات املدرسية الدعامة األساسية اليت ميكن من خالهلا إكساب القادة 

ملهارات القيادية واإلدارية الالزمة لتحقيق أدوارهم املتوقعة. فالتنمية املهنية ُتعترب ضرورة ملحة عديد من ا

لإلصالح وجتويد العملية التعليمة بصفة عامة، واإلدارة بصفة خاصة، يف مواجهة التغريات يف البنية 

(. 2006ملية التعليمة )الشرجية, املعرفية والتقنية، إىل جانب تعدد أساليب ونظم العالقات واألدوار يف الع

كما ترتكز التنمية املهنية للقيادات على عدة أسس، يضمن من خالهلا جناح أنشطة وعمليات التنمية 

املهنية، حيث يتطلب مشاركة مجيع القادة الرتبويني يف بناء خطة التنمية املهنية وتقوميها، إضافة إىل 

 املواد والالزمة لربامج التنمية املهنية، وإجياد بيئة مهنية بناء خطة متكاملة طويلة األجل وضمان توفري

وتنظيمية مشجعة للتطور والتحسني، كما جيب أن يكون الرتكيز على االحتياجات والنواقص وطرق 

عالجها، وتوظيف نتائج البحوث والدراسات املتميزة يف جمال التعليم والتعلم والقيادة )الشمري 

غرض الوصول إىل األهداف املرجوة يف اكتساب الكفايات املهنية املطلوبة (؛ وذلك ب2015واللوقان، 

 للقيام باألدوار املستقبلية املتوقعة منهم.

ولكي حتقق القيادات املدرسية دورها يف ضل التحديات املعاصرة، فيتوجب عليها أن متتلك  

ا للوقوف جبانب قدرات املعلمني الكفايات املهنية األساسية لالرتقاء بالعملية التعلمية، وأن تستخدمه
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ومهاراتهم ومشاركتهم يف صناعة القرارات املتعلقة مبحيط املدرسة مما يعكس التطور والنمو الرتبوي 

للعمل اإلداري، وأن تلم القيادات املدرسية بامليدان الذي تعمل فيه، وأن تكون على وعي وإدراك واضح 

يقوم عليها، ويف مقدمة هذه املهارات املعرفية والتقنية وما يتعلق بطبيعة امليدان، وباملهارات الرئيسة اليت 

 منها بالعملية الرتبوية يف أبعادها الثقافية واالجتماعية والفلسفية والنفسية. 

ولقد مرت القيادة املدرسية بتحوالت كبرية، متثلت يف مشاريع وإصالحات، أتت حلاجة اجملتمع 

الثورة املعلوماتية والتقنية وتسارع النمو املعريف، مما ظهرت معه احلاجة ومتطلباته؛ وذلك نتيجة تأثري 

إلعادة النظر يف مهام القيادة املدرسية، وإعدادها ملواكبة هذه التطورات، وفيما يلي عرض ألهم 

 االجتاهات املعاصرة يف التنمية املهنية للقيادات املدرسية:

صاحب بداية العام الدراسي قد يكون من أسبابها كثري من املشكالت اليت ت التخطيط املدرسي: .1

انعدام التخطيط للعمل املدرسي. وحتى يكون التخطيط اجليدًا، جيب أن يكون القائد على دراية 

ومعرفة بأسس عملية التخطيط وخطواته. فبعد أن يدرس القائد املدرسي أهداف املدرسة والقوانني 

لة مبرحلته وحاجات العاملني بها وحاجات الطالب اليت ينبغي والقرارات واللوائح والكتب الدورية املتص

إشباعها، جيب عليه أيضًا أن يشرك املدرسني والعاملني معه، لوضع اخلطة الالزمة لتحسني املوقف 

 (. 2011الرتبوي، ووضع مقرتحات التحسني )محودة، 

التشكيالت املدرسية وتوفري كل ما إن إعداد اخلطة السنوية وتنظيم  إدارة املوارد البشرية واملالية: .2

حتتاجه املدرسة من إمكانات مادية وبشرية تعد أحد ركائز بناء اخلطة املدرسية واليت بدورها حتدد 

مسار العمل املدرسي، فيتوجب على القائد املدرسي أن يكون قادر على إدارة هذه املوارد واستثمارها 

نية واإلدارية ومقارنتها بالواقع العملي للمدرسة، واالطالع لصاحل العمل املدرسي يف ضوء االحتياجات الف

على التشكيالت املدرسية السنوية املعدة من اإلدارة التعليمية وفقًا جملموعة من اإلجراءات مع تقويم 

 (.2002أعمال اللجان من خالل االجتماعات والتقارير )العمايرة، 
يعترب القائد املدرسي مشرفًا تربويًا مقيمًا، هلذا ال بد من أن يكون له دور  تطوير املناهج وتنفيذها: .2

يف حتسني وتنفيذ املناهج املدرسية ومتابعتها وتطويرها، مع التأكيد على العمل اإلداري الرتبوي املتمثل 

لية يف خدمة العمل الفين أساسًا، فهو من هذه الزاوية ليس إداريًا حمضًا، ولكنه مشرف يقوم بعم

اإلشراف على العمليات التعليمية يف املدرسة، مما ميكن وصفه باملشرف املقيم )مجال الدين، 

 (.2014وحسنني، والسعود، وحامد، 

املعلم ال ميكن أن يبقى مدى حياته معتمدًا مبجموعة حمددة من  التنمية وتقويم املعلمني مهنيًا: .3

ومتجددة وملا هلا من أهمية بالغة يف تطوير األداء التدريسي، وتطوير  املعارف واملهارات، ألنها متطوره

تعلم الطالب للمهارات الالزمة هلم. فقد ظهرت عديد من االجتاهات الرتبوية احلديثة يف جمال إعداد 
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املعلم وتدريبه مهنيًا، كنتيجة مباشرة لتفاعل مؤسسات إعداد وتدريب املعلم مع املتغريات املعاصرة 

(. فالقائد املدرسي جيب أن يكون على إدراك بأسس التقويم اليت على أساسها 2009قة وأبو ورد، )النا

ميكنه من حتديد حاجه املعلمني إىل برامج التنمية املهنية سواء عن طريق كشف احلاجات الداخلية 

 هلم أو عن طريق األداء التدريسي الذي يقوم بتقوميه باستمرار.

يأتي دور القائد املدرسي الساعي إىل حتقيق التميز واملنافسة يف مسايرة األنظمة   التطوير التنظيمي:. 5

اإلدارية والتعليمة والسعي إىل تطويرها داخل املدرسة إما عن طريق املبادرة أو تفويض الصالحيات 

 املناسبة أو استحداث أنظمة داخلية حتث على اإلبداع ومشاركة مجيع العاملني حنو التطور الشامل

 (. 2014)مجال الدين وآخرون 
يعد الوقت عنصرًا مهمًا كونه موردًا ال ميكن تعويضه، وبالتالي تصبح املهارة يف إدارة  إدارة الوقت:. 6

 (. 2009الوقت وحسن استثماره مطلبًا يف اإلدارة احلديثة ولدى القائد املدرسي الكفء )شريف، 

تركز مدرسة العالقات اإلنسانية على أهمية احلفز وأهمية كل فرد واجلماعة  العالقات اإلنسانية:. 7

يف جناح املنظمة، وهذا أدى إىل االعرتاف بفاعلية القيادة كعامل مهم يف فعالية املنظمة، فالقائد 

املدرسي من خالل دوره القيادي يستطيع تشجيع وحفز املرؤوسني لتأدية أعماهلم بكل رغبة وتعاون 

(. ومن اجلوانب املهمة للعالقات اإلنسانية للقائد 2010تحقيق اهداف املنظمة )العميان، ومحاس ل

املدرسي أن يكون ملمًا ومدركًا ملفهوم القيادة واألثار املرتتبة عليها، وتأثري ذلك يف تنظيم السلوك 

صال، واختاذ الفردي واجلماعي يف البيئة التعليمية، وقدرة القائد على االستفادة من مهارات االت

(. ومن أسس العالقات اإلنسانية يف التنظيمات اإلدارية 2014القرارات الصائبة والرشيدة )فهد والناظر،

 (.1995والرتبوية اإلميان بقيمة الفرد، واملشاركة والتعاون، والعدل يف املعاملة )البستان، 

ة، اليت تلعب دورًا مميزًا وفاعاًل إن االهتمام بشؤون الطالب يعد إحد املهام الرئيس شؤون الطالب:. 8

يف حتقيق أهداف الرتبية، حيث مل يعد املنهج املدرسي كافيًا وحده يف بناء شخصية الطالب ومنوه، 

ألن تهيئة الظروف املناسبة للمتعلم تسهم يف تقدم التعلم لديه وإبداعه وإعداده ملواجهة عصر التقدم 

 (.2014املعريف والتقين )مجال الدين وآخرون، 

تتجه الرتبية احلديثة واملعاصرة إىل ربط املدرسة مبجتمعها وتوثيق الصلة به  خدمة اجملتمع احمللي:. 9

وجعله معماًل لعملياتها الرتبوية والتعليمية. حيث تقوم املدرسة بدور فعال يف التعامل مع اجملتمع احمللي 

لي. ففي سياق تطور اجملتمع ينشئ اجملتمع الذي توجد فيه. فالعالقة حتمية بني املدرسة واجملتمع احمل

مؤسساته التعليمية، ليس بقصد احلفاظ على إرثه الثقايف واحلضاري فحسب، وإمنا من أجل إحداث 

 (.2011تغيريات يف بنيته، تلبية طموحاته يف التطور والتقدم احلضاري والعلمي )الزعيب، 
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( اليت هدفت إىل حتديد 2011سة القباطي )وقد تناولت كثري من الدراسات التنمية املهنية كدرا 

االحتياجات التدريبية ملديري املدارس الثانوية العامة يف مدينة تعز باجلمهورية اليمينة ومعرفة الفروق يف 

االحتياجات التدريبية وفق متغريات: اجلنس، املؤهل العلمي، والوظيفة. واستخدم الباحث املنهج الوصفي 

الدراسة من مجيع مديري ووكالء مدارس الثانوية العامة يف مدينة تعز والبالغ التحليلي، وتكون جمتمع 

( وكياًل ووكيلة، ومثلت عينة الدراسة مجيع أفراد 76( مديرًا ومديرة، و)29(، منهم )105عددهم )

( عبارة توزعت على مثانية جماالت، هي: مخسة أبعاد هي: 80اجملتمع، وتكونت أداة الدراسة من )

تخطيط، التنظيم، االشراف، العالقات االنسانية، االتصال، اختاذ القرار، عالقة املدرسة )جمال ال

باجملتمع احمللي، والتقويم(. وتوصلت الدراسة إىل النتائج إىل أن درجة احتياج مديري املدارس كانت 

دريبية بدرجة فوق املتوسط، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسط درجات االحتياجات الت

 تعزى ملتغري: اجلنس واملؤهل والوظيفة.

إىل فحص طبيعة التطوير املهين ملديري املدارس يف والية فرجينيا،  (Brad, 2011وهدفت دراسة براد )   

( من مديري املدارس االبتدائية العامة، واملتوسطة، والثانوية حول جتاربهم للتطوير 13ومت مقابلة )

املدارس وصف املاضي واحلاضر حول جتارب التنمية املهنية، وحتديداً املعوقات املهين، وطلب من مديري 

اليت حتول دون الوصول إىل التطوير املهين، مع تقديم وجهة نظرهم فيما يتعلق بأهمية التنمية املهنية 

التطوير اليت تركز حتديدًا على قيادة املدرسة. وقد بينت نتائج الدراسة بعد حتليل استجابات القادة إن 

املهين نادرًا ما كان ميارسه قادة املدارس خبصوص الوظيفية، وحتقيق أهداف حتسني املدرسة أو 

احلي، وأن مديري املدراس أظهروا انعدام فرص التطوير املهين اليت توفرها املنطقة التعليمية اخلاصة 

إىل عدم استخدام تقنية املعلومات بهم وعدم املعرفة بربامج التطوير املهين املتاحة خارج منطقتهم. إضافة 

 لتنمية مديري املدارس.
إىل بناء أمنوذج مقرتح للتنمية املهنية ملديري املدارس الثانوية يف دولة  (2011وهدفت دراسة السبيعي )

الكويت يف ضوء احتياجاتهم التدريبية واالجتاهات اإلدارية املعاصرة وقياس مدى كفايته، حيث 

نهج الوصفي، وتكون جمتمع من مجيع مديري املدارس الثانوية العامة يف دولة استخدمت الباحثة امل

( مديرًا ومديرة. ومتثل عينة الدراسة كامل جمتمع الدراسة، وتكونت 122الكويت والبالغ عددهم )

( عبارة. وتوصلت الدراسة إىل النتائج: أن درجة االحتياج التدرييب متوسطة لدى 72أداة الدراسة من )

املدارس بشكل عام، حيث كانت درجة احتياج الشؤون الفنية عالية، ودرجة احتياج الشؤن  مديري

اإلدارية عالية، اجملتمع احمللي متوسطة، العالقات االنسانية متوسطة، شؤون الطالب متوسطة، كما 

 توصلت الدراسة إىل بناء منوذج مقرتح لتصميم برنامج تدرييب لتطوير أداء مديري املدارس.
إىل التعرف على درجة توفر آليات التنمية املهنية املستدامة ملديري  (2012وسعت دراسة السرحيي )    

املدارس احلكومية مبحافظة جدة والصعوبات اليت تواجهها من وجهة نظر مديري املدارس، وتكونت 
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 الدراسة اةأد وتكونت الكلي، الدراسة جمتمع حجم من %45بنسبة  مديًرا( 200عينة الدراسة من )

آلية االتصال والتواصل، وإدارة وبناء فريق  توافر مستويات أن إىل الدراسة وتوصلت. عبارة( 58) من

وأن  .العمل، والتدريب والتطوير املستمر، وإدارة االجتماعات، وإدارة التفويض كانت بدرجة عالية

أكثر اآلليات اليت تتعلق بالتنمية املهنية املستدامة كانت يف إدارة فريق العمل، ثم االتصال والتواصل 

 .يالحظ تأخر أساليب إدارة التفويض وإدارة االجتماعات ثم التدريب والتطوير املستمر، بينما

ياجات التدريبية ملديري للتعرف على االحتياجات التدريبية االحت (2014وأجريت دراسة العمايرة )  

املدارس األساسية ومديراتها ومساعديهم يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف األردن تعبًا ملتغري اجلنس 

واخلربة والوظيفة. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج  الوصفي املسحي، حيث تألفت 

ديرة مساعدة، يف املناطق التعليمية: منطقة جنوبي ( مديراً ومديرة ومديراً مساعداً وم242عينة الدراسة )

عمان التعليمية، منطقة الزرقاء التعليمية، ومنطقة مشالي عمان التعليمية. وأظهرت نتائج الدراسة أن 

درجة احتياج أفراد العينة الدراسة يف  جماالت:  التقنيات الرتبوية، التقويم كانت كبرية، وأن احتياجهم 

ذ القرار، الفين واملهين التطويري، والتخطيط والتنظيم املدرسي، واجملتمع احمللي يف اجملاالت: اختا

كانت بدرجة متوسطة، بينما جاءت درجة احتياجهم يف اجملاالت: اإلداري، وشؤون الطالب قليلة، كما 

نطقة أظهرت النتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة االحتياجات تعبًا ملتغري اجلنس، وامل

التعليمية. ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة احتياجات تبعًا للوظيفة، على مجيع اجملاالت 

 باستثناء جمال التقنيات الرتبوية، وتبعًا ملتغري اخلربة يف مجيع اجملاالت باستثناء جمال التقويم.

لثانوية باملدينة املنورة للتنمية دراسة التعّرف إىل واقع إدارة مديرات املدارس ا (2015وأجرت بطيش )    

املهنية للمعّلمات من خالل تطبيق العمليات اإلدارية، حيث استخدمت املنهج الوصفي, واعُتمدت االستبانة 

( معّلمة. وتوّصلت الدراسة إىل عدد من 250( مديرة, و)50كأداة للدراسة, وُطّبقت على عينة بلغت )

ة املهنية للمعّلمات باملدارس الثانوية باملدينة املنورة لكل جمال من النتائج, منها: أن واقع إدارة التنمي

جماالت الدراسة ُيطّبق بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة حول تقدير املعلمات 

 لواقع إدارة التنمية املهنية باملدارس ُتعزى الختالف متغّير الوظيفة، بينما ال ُتوجد فروق ذات داللة

  إحصائية ُتعزى الختالف متغّير الدورات التدريبية، وسنوات اخلربة.

يف دراستها إىل الكشف عن واقع التنمية املهنية ملديري املدارس العربية  (م2015وهدفت القدومي )

وصياغة تصور مقرتح ذي أبعاد مستقبلية مبستوى التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس العربية يف 

تمع املعرفة. وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وكان أهم نتائج الدراسة أن واقع التنمية ضوء جم

املهنية ملديري املدارس العربية حيتاج إىل مزيد من االهتمام، وإىل حتديد احتياجات التنمية املهنية لديهم، 

التقنية يف جمال التنمية  كما تبني عدم وجود هيئة تعنى مبسؤولياتها، وقصور يف جهود البحث وتوظيف

 املهنية.
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دراسة للتعرف على درجة توافر آليات التنمية املهنية املستدامة ملديري  (2015نوال وخري الدين )وأجرت   

املدارس االبتدائية مبدينة املسيلة يف اجلزائر من وجهة نظرهم وأثر متغريات اجلنس، املؤهل العلمي، 

( مديرًا ومديرة. 40ملنهج الوصفي، وطبقت على عينة مكونة )واخلربة، حيث استخدم الباحثان ا

وخلصت نتائج الدراسة إىل أن درجة توافر آليات التنمية املهنية املستدام ملديري املدارس االبتدائية كانت 

متوسطة، وأن أكثر اآلليات اليت تتعلق بالتنمية املهنية كانت االتصال بدرجة متوسطة، كما أظهرت 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقدير درجة أفراد العينة حول توافر آليات  النتائج عدم

 التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس االبتدائية تعزى ملتغريات: اجلنس، واملؤهل العلمي، اخلربة.
ية ملديري إىل حتديد متطلبات تطوير التنمية املهن (2017وهدفت دراسة الدقح والعجمي وغنايم )

مكاتب الرتبية والتعليم يف املديريات حمافظة إب باجلمهورية اليمنية وآليات تفعيلها, حيث استخدم 

الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكون جمتمع الدراسة من مجيع مديري مكاتب الرتبية والتعليم 

مديرًا،  20(، منهم 100والبالغ عددهم ) 2015/2016ونوابهم يف مديريات حمافظة إب للعام الدراسي 

( نائبًا، ومثلت عينة الدراسة مجيع أفراد اجملتمع. وتوصلت الدراسة إىل أن واقع التنمية املهنية 80و)

ملديري مكاتب الرتبية والتعليم يف مديريات حمافظة إب كان بدرجة متوسطة، حيث حصل ثالثة 

ملهنية، وأهداف التنمية املهنية، ومفهوم التنمية املهنية على حماور على درجة متوسطة: جماالت التنمية ا

 التوالي، أما حمور أساليب تنفيذ التنمية املهنية فقد حصل على درجة قليلة.

من خالل العرض السابق لألدبيات الرتبوية والدراسات السابقة للتنمية املهنية للقيادات املدرسية 

االهتمام بالتوصيف الوظيفي لدور القائد املدرسي يتطلب تقييم  يتضح أن هناك اتفاق حول أهميتها، وأن

واقعي لقدراته احلالية، من أجل تنميتها وتطويرها إىل مهارات مطلوبة منه مستقباًل ترسم مالحمها 

اجتاهات عاملية معاصرة؛ استجابة للتغريات السريعة يف عامل املعرفة والفكر اإلداري وتطبيقاته تلبة 

ع ومتطلباته، مما يتوجب على القائد املدرسي أمتالك هذه الكفايات املهنية لالرتقاء حلاجة اجملتم

 بالعملية التعلمية. 

 الذي األمر الدراسة موضوع عن شامل تصور تكوين يف السابقة الدراسات من الباحث وقد استفاد

 اإلطار واعداد املهنية، للتنمية النظرية األسس على والتعرف الدراسة، وأسئلة أهداف صياغة يف أسهم

 السابقة مع مجيع الدراسات الدراسة كما اتفقت هذه. أدواتها تصميم يف وكذلك للدراسة، النظري

 هذه الدراسات من اضافة إىل أن بعض العام، التعليم مرحلة يف املهنية التنمية موضوع يف كونها تناولت

 ودراسة ،(م2011) السبيعي كدراسة املهنية لتنمية املدرسية القيادات احتياج على التعرف هدفت إىل

 الدراسات عن الدراسة هذه ختتلف بينما. الدراسة أهداف ضمن يقع اهلدف وهذا ،(م2014) العمايرة

 املدارس ووكالء مديري هذه الدراسة على ركزت حيث واملتغريات، األبعاد من عدد يف السابقة
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 والسرحيي ،(م2011) براد كدراسة فقط املديرين تناولت الدراسات معظم حني يف مدرسية، كقيادات

 تعد أنها يف السابقة الدراسات عن هذه الدراسة مييز وما(. 2017) وغنايم والعجمي والدقح ،(م2012)

يف  كذلك اليمنية حسب علم الباحث، باجلمهورية املهرة حمافظة يف اجريت اليت األوىل الدراسة

 .املعاصرة االجتاهات ضوء يف املدرسية للقيادات املهنية التنمية على تركزيها

 مشكلة الدراسة:

هناك جهود طموح كبري لرفع مستوى أداء القيادات يف التعليم العام لدى وزارة الرتبية والتعليم 

باجلمهورية اليمنية، يف سبيل حتقيق التنمية املهنية للقيادات املدرسية باعتبارهم قادة تربويني يقع على 

أداء كثري من املهام اليت ال بد أن يتم إجنازها بكفاءة وفاعلية، وذلك بإحداث تغيريات يف عاتقهم 

طريقة التفكري ومنهجية التعامل مع اآلخر وااللتزام بأساليب التعلم الذاتي والتعلم املستمر مدى احلياة. 

ه من خالل إطالع وعليه أصبحت هناك حاجة ماسة لالهتمام برفع مستوى أداء قادة املدارس؛ إال أن

الباحث واهتمامه يف امليدان الرتبوي اتضح له أن ما هو موجود يف مدارس حمافظة املهرة يف اليمن هو 

دون احلد املأمول، ويدل على وجود قصور وضعف يف اجلانبني اإلداري والفين معًا، مما يسبب معوقات 

ما تؤكده نتائج بعض الدراسات من أن  كبرية أمام تطوير العملية التعليمية، وحتقيق أهدافها. وهذا

درجة ممارسة املديرين للكفايات اإلدارية ضعيفة على مستوى الكفايات املهنية، والكفايات 

الشخصية، والكفايات االجتماعية واإلنسانية، وأن مديرو ومديرات املدارس الثانوية حيتاجون لنمو 

رين يف ضوء مبادئ التنمية املهنية، كما أن أداء مهين وإجراء دراسات لتطوير الكفايات اإلدارية ملدي

املديرين غري فاعل يف التخطيط، والتقويم واملتابعة، والتنظيم، واالتصال، واختاذ القرار )الرميي، 

( 2017(.  وأكدت نتائج دراسة الدقح وغنايم والعجمي )2009؛ والصربي، 2006؛ وسهيل ,2005

فها وجماالتها وأساليب تنفيذها لدى معظم القيادات الرتبوية، غموض يف مفهوم التنمية املهنية وأهدا

كذلك عدم وجود خطة واضحة وحمددة من وزارة الرتبية والتعليم باجلمهورية اليمنية وقسم التدريب يف 

االحتياجات مكاتب الرتبية فيما خيص التنمية املهنية. نتيجة لذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على 

حافظة املهرة يف ضوء االجتاهات املعاصرة، وذلك من خالل مب املدرسية للتنمية املهنية لقياداتل املهنية

 اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ؟يف ضوء االجتاهات املعاصرةحافظة املهرة مبلقيادات املدرسية االحتياجات املهنية لما  -1
احتياجات فروق دالة إحصائياً بني متوسطات آراء القيادات املدرسية يف حمافظة املهرة حول  هل توجد -2

 ؟(املسمى الوظيفي -اجلنس  ات الدراسة )التنمية املهنية تعزى ملتغري
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 أهداف الدراسة:

 ،يف ضوء االجتاهات املعاصرةحافظه املهرة مبلقيادات املدرسية املهنية لحتياجات اال التعرف على

 ف متغريي اجلنس واملسمى الوظيفي.التنمية املهنية باختال احتياجات ومعرفة آراء القيادات املدرسية حنو

 أهمية الدراسة:

 تتضح أهمية الدراسة يف كونها:

تربز دور القيادات املدرسية يف االرتقاء باملستوى املهين للعاملني يف القطاع الرتبوي والذي بدوره يسهم  .1

 الرتبية والتعليم.يف حتقيق أهداف 
 .تساعد يف املساهمة يف تشخيص احتياجات التنمية املهنية للقيادات املدرسية يف حمافظة املهرة .2
تسهم يف إثراء األدب الرتبوي، وخصوصًا أنها سوف تتناول االجتاهات املعاصرة اليت تركز على  .3

 .جلودة يف األداء يف املنظمات التعليميةالتنمية املهنية للقيادات املدرسية وفق معايري وأسس علمية لتحقيق ا

 حدود الدراسة:

، يف املدارس هـ1439 /1438بقت الدراسة خالل السنة الدراسية ط احلدود الزمانية واملكانية:

 احلكومية مبحافظة املهرة يف اجلمهورية اليمنية.

املدارس ووكالئهم يف اقتصرت الدراسة على القيادات املدرسية املكونة من مديري  احلدود البشرية:

 املدارس احلكومية يف مجيع مراحل التعليم العام.

اقتصرت الدراسة للتعرف على احتياجات القيادات املدرسية للتنمية املهنية يف ضوء  احلدود املوضوعية:

 االجتاهات املعاصرة وآراءهم باختالف متغريي اجلنس واملسمى الوظيفي. 
 

 مصطلحات الدراسة:

هي تلك األنشطة والربامج املستمرة اليت يتم التخطيط هلا وتنفيذها من أجل بناء وتطوير " نية:التنمية امله

القدرات واملهارات واخلربات املختلفة للقيادات وإعدادهم لألدوار املتغرية بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية" 

 (.22ص، 2011)حممد، 

تمرة لتحسني قدرات األفراد املعرفية، واملهارية، ويعرفها الباحث إجرائيًا: بأنها اجلهود املنظمة واملس

واإلدارية، والفنية ملديري املدارس ووكالئهم، وإحداث تغيري إجيابي يف اجتاهاتهم، وسلوكياتهم، 

وحتسني ثقافة العمل من أجل حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة للمؤسسة التعليمية يف حمافظة املهرة 

 باجلمهورية اليمنية.  
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هم األفراد املعينني رمسياً من مكاتب الرتبية والتعليم يف املدارس، ليكونوا مسؤولني  ادات املدرسية:القي

عن مجيع جوانب العملية اإلدارية والفنية واالجتماعية داخل املدرسة واملسؤولني عن اختاذ اإلجراءات 

 (.1999)إمساعيل،  املناسبة لتحقيق أهداف املدرسة بالتنسيق مع اإلدارات الرتبوية العليا

ويقصد بالقيادات املدرسية إجرائيًا: بأنها األفراد الذين تسند إليهم مهمة العمل اإلداري داخل املدرسة؛ 

لتحقيق أهداف املدرسة بالتنسيق مع اإلدارات الرتبوية العليا يف حمافظة املهرة؛ لذلك فهي تشمل املدراء 

 املهرة باجلمهورية اليمينة.ووكالئهم يف املدارس احلكومية يف حمافظة 

 

 االجتاهات املعاصرة:

 من املعاصر العاملي املستوى على والرتبوية والتكنولوجية العلمية اجملاالت يف وحديث جديد كل هو

 .)م2004اللولو،.)املدرسية للقيادات املهنية بالتنمية ترتبط اليت واملهارات واملعارف املعلومات

ويعرف الباحث االجتاهات املعاصرة إجرائيًا بإنها: املسارات الرتبوية والنظرية والتطبيقية النامجة 

عن التغريات والتطورات احلديثة املتالحقة على املستويات األقليمية والعاملية يف جمال التنمية املهنية 

 بهدف مواكبة التطورات، وحتسني للقيادات املدرسية، واليت توجه القيادات املدرسية حنو النمو املهين

 القيادية وحتقيق احتياجاتهم املهنية وفق تلك املتغريات. ومهاراتهم أدائهم

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة:

انطالقًا من طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، فقد وجد الباحث أن املنهج األكثر     

( على 2002مالءمة هلا هو املنهج الوصفي املسحي، والذي يعتمد حبسب عبيدات وعبداحلق وكايد )

 يفيًا وكميًا. دراسة الظاهرة كما هي يف الواقع، ووصفها وصفًا دقيقًا، والتعبري عنها تعبريًا ك
 

 :هاجمتمع الدراسة وعينت

تكون جمتمع الدراسة من مجيع مديري ووكالء مدارس التعليم العام احلكومية مبحافظة املهرة     

( وكياًل، وفق إحصائية مكتب 154( مديرًا و)158( منهم )312يف اجلمهورية اليمنية والبالغ عددهم )

، ومتثلت عينة الدراسة يف مجيع أفراد جمتمع الدراسة، ـه38/1439الرتبية والتعليم مبحافظة املهرة لعام 

 ( ملخصًا لتوزيع أفراد الدراسة وفق متغرياتها.1( ويوضح اجلدول )278وقد أجاب عن أداة الدراسة )
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 .( توزيع أفراد الدراسة حسب متغريات: اجلنس، واملسمى الوظيفي1جدول )
 اجملموع النسبة العدد الوصف املتغري

 اجلنس
 %4,50 140 ذكور

278 
 %6,49 138 إناث

 املسمى الوظيفي
 %9,48 137 مدير مدرسة

278 
 %7,50 141 وكيل مدرسة

  

 أداة الدراسة:

بناًء على طبيعة البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة، فقد وجد الباحث أن األدوات األكثر     

مالءمة هي االستبانة، حيث مت تصميم االستبانة بناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها ويف ضوء 

 ني:ئاإلطار النظري والدراسات السابقة، وتكونت االستبانة من جزا
 املسمى الوظيفي. –علومات املتعلقة خبصائص عينة الدراسة وأهمها: اجلنس تضمن امل  -1
تضمن احتياجات جماالت التنمية املهنية للقيادات املدرسية، وهي ستة جماالت: القيادة، والشؤون   -2

( 79اإلدارية،والشؤون الفنية، وشؤون الطلبة، والعالقات اإلنسانية، واجملتمع احمللي. حيث بلغت )

 عبارة.
وجاءت درجة التحقق وفق مقياس ليكرت الرباعي: عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدًا،      

على التوالي. ولتسهيل تفسري نتائج البحث وإصدار  (1(، )2(، )3(، )4)وأعطيت التدرُّج القيم الرقمية 

أحكامًا ترتكز إىل معايري ُحدِّدت ُمسبقًا، فقد مت حساب أطوال الفئات ومت حتديد الدنيا والعليا 

 (.2للفئات. هو موضح يف اجلدول )
 

 ( توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة2جدول )

 مدى املتوسطات الوصف

 4  - 3.25 عالية

 3.25من  أقل  - 2.50 متوسطة

 2.50من  أقل  - 1.75 منخفضة

 1.75 أقل من  - 1 منخفضة جدًا
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 صدق االستبانة:

احملكمني، حيث مت عرضها على جمموعة من احملكمني  مت من صدق األداة من خالل  صدق    

( حمكمًا؛ للتأكد من مدى وضوح العبارات 18من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني وبلغ عددهم )

ومالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه، وحرص الباحث على تنوع ختصصات احملكمني بهدف مشولية 

كمني، وبذلك اعترب الباحث هذه اإلجراءات دلياًل املالحظات، حيث مت األخذ مبالحظات ومرئيات احمل

 على صدق األداة.

إضافة إىل ذلك ، فقد حتقق الباحث من االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها على عينة 

( فردًا، واليت مت اختيارها بطريقة عشوائية، حيث مت حساب االتساق 30استطالعية بلغ عددها )

معامل ارتباط بريسون لكل جمال، وحساب عالقة كل عبارة يف االستبانة الداخلي عن طريق حساب 

( نتائج املعامالت، واليت تراوحت قوة االرتباط بني املتوسط 3باجملال الذي تنتمي له، ويوضح اجلدول )

 والعالي. 

 (30(: معامالت ارتباط بريسون ) ن = 3جدول )

 العبارة اجملال
معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

 القيادة

1 76,0** 5 77,0** 9 80,0** 13 92,0** 

2 71,0** 6 76,0** 10 55,0** 

 3 56,0** 7 69,0** 11 70,0** 

4 85,0** 8 87,0** 12 66,0** 

الشؤون 

 اإلدارية

1 77,0** 4 70,0** 9 65,0** 10 87,0** 

2 79,0** 5 60,0** 8 73,0** 11 59,0** 

3 86,0** 6 84,0** 9 68,0**  

الشؤون 

 الفنية

1 93,0** 5 79,0** 10 86,0** 13 69,0** 

2 74,0** 6 91,0** 10 72,0** 

 3 72,0** 7 71,0** 11 81,0** 

4 87,0** 8 83,0** 12 77,0** 

شؤون 

 الطالب

1 70,0** 5 74,0** 9 81,0** 13 88,0** 

2 71,0** 6 77,0** 10 64,0** 14 70,0** 

3 66,0** 7 58,0** 11 69,0** 
 

4 63,0** 8 76,0** 12 74,0** 

العالقات 

 اإلنسانية

1 65,0** 5 87,0** 9 63,0** 13 83,0** 

2 91,0** 6 76,0** 10 85,0** 
 

3 78,0** 7 89,0** 11 72,0** 
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 العبارة اجملال
معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

4 82,0** 8 81,0** 12 78,0** 

اجملتمع 

 احمللي

1 75,0** 5 79,0** 9 80,0** 13 72,0** 

2 81,0** 6 77,0** 10 66,0** 14 84,0** 

3 83,0** 7 67,0** 11 76,0** 15 63,0** 

4 90,0** 8 82,0** 12 85,0**  
 0.01مستوى الداللة عند ** 

ــح من اجلدول ) بالدرجة الكلية للمجال  ( أن مجيع قيم معامالت ارتباط عبارات ااجملال3يتضــــــــــــ

، مما يؤكد بأن العبارات تتمتع بدرجة اتساق  (α ≤01,0)املنتمية إليه دالة إحصائيًا عند مستوى داللة    

 داخلي ميكن األعتماد عليها يف تطبيق األداة.

  ثبات االستبانة:
( فردًا، ثم حساب 30مت التحقق من ثبات االستبانة، بتطبيقها على عينة استطالعية بلغ عددها ) 

 (.Alpha  Cornpach)معامل الثبات طبقًا لــ ألفا كرونباخ 

 (: معامل ألفا كرونباخ  لألداة ولكل جمال من جماالتها.4جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات اجملال

 0,81 13 القيادة

 0.90 11 الشؤون اإلدارية

 0.87 13 الشؤون الفنية

 0.84 14 شؤون الطالب

 0.91 13 العالقات اإلنسانية

 0.89 15 اجملتمع احمللي

 0.92 79 الثبات العام

عالية من الثبات، ويتضح ذلك من خالل قيم ثبات ( أن األداة تتمتع بدرجة 4يتضح من اجلدول )

جماالت االستبانة، والثبات الكلي لعبارات االستبانة، وهي تعدُّ قيًما مقبولة يف البحوث التَّربويَّة 

 وميكن االعتماد عليها يف تطبيق األداة.
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 األساليب اإلحصائية:

استخدام الباحث األساليب اإلحصائية  لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت مجعها،    

 اآلتية: 
 .معامل ارتباط بريسون للتأكد من االتساق الداخلي لعبارات أداة الدراسة .1

 للتأكد من ثبات أداة الدراسة. ) Alpha Cornpach (كرونباخ   معامل ألفا .2

 .التكرارات والنسب املئوية وذلك لوصف خصائص عينة الدراسة .3
 .وذلك لتحديد درجة احتياج القيادات ملدرسية للتنمية املهنيةاملتوسطات احلسابية،  .4

لدى أفراد الدراسة تعزى ملتغريي اجلنس  -ان وجدت –للتحقق من الفروق (t- test)اختبار "ت"  .5

 واملسمى الوظيفي.
 

 نتائج الدراسة:

 نتائج السؤال األول ومناقشتها:

 االجتاهات ضوء يف املهرة مبحافظة املدرسية للقيادات املهنية االحتياجات ماينص السؤال األول على: 

  املعاصرة؟

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسِّطات احلسابيَّة إلجابات أفراد الدراسة عن عبارات 

 (.5جماالت، ومت ترتيب اجملاالت حسب متوسِّطاتها تنازليًّا، كما يف اجلدول )

 ة جملاالت الدراسة حسب إجابات أفراد الدارسة تنازليًا(: ترتيب املتوسطات احلسابي5جدول )

 الرتتيب درجة االحتياج االحنراف املعياري املتوسط احلسابي اجملاالت

 1 عالية 0.68 37,3 الفنية الشؤون

 2 عالية 0.66 3,35 القيادة

 3 عالية 0.81 3,26 اإلدارية الشؤون

 4 متوسطة 0.78 3.24 الطالب شؤون

 5 متوسطة 94,0 2.93 احمللي اجملتمع

 6 متوسطة 97,0 2.91 اإلنسانية العالقات

ــط العام جلميع  املتوســــــــــــــــــ

 متوسطة 3.17 اجملاالت

 
 
 



 

 

 131 

االحتياجات املهنية للقيادات املدرسية بمحافظة املهرة يف ضوء االتجاهات 
 د.حمود بن سعيد مسلم السليمي                                                            . املعاصرة

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -يناير( 8( المجلد)41العدد)

 

 

 ( ما يلي:5يتضح من اجلدول رقم )

وعلى  (،3.37- 91,2) تراوح املتوسط احلسابي لدرجة احتياج القيادات املدرسية يف التنمية املهنية بني 

هذا كانت االحتياج جلميع حماور الدراسة عالية ومتوسطة، ومل حيصل أي جمال من اجملاالت على 

من ( 3.17)درجة منخفضة أو منخفضة جدا، وجاء املتوسط احلسابي العام جلميع حماور الدراسة 

 توسطة.(،  وهذا يدل على أن درجة احتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية م4أصل )
 سوف يتم استعراض كل جمال من جماالت التنمية املهنية بالتفصيل كما يلي:   

 اجملال األول: القيادة: 

 ( اجابات أفراد الدراسة جملال القيادة.6يوضح اجلدول )

 (:املتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازليًا عن كل عبارة من عبارات جمال القيادة6جدول )

 العبارات الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 درجة

 االحتياج
 الرتتيب

2 
اإلملام باالجتاهات الرتبوية احلديثة لتحقيق 

 أهداف املدرسة
 1 عالية 48,0 67,3

 2 عالية 51,0 3 ,64 اإلملام باألسس النظرية للقيادة املدرسية. 1

3 
توظيف مهارات القيادة لدى أفراد اجملتمع 

 املدرسي.
 3 عالية 64,0 44,3

 4 عالية 66,0 35,3 تشجيع العاملني يف املدرسة على اإلبداع. 5

 5 عالية 68,0 35,3 التعامل حبكمة مع األحداث الطارئة. 4

13 
استخدام األسلوب العلمي يف حتديد 

 املدرسي.العمل صعوبات 
 6 عالية 69,0 35,3

 7 عالية 72,0 34,3 التوجه االسرتاتيجي لفعالية املدرسة. 9

 8 عالية 66,0 33,3 استثمار إمكانات العاملني الفردية. 12

 9 عالية 67,0 30,3 تعزيز ودعم ثقافة التعاون واملسؤولية. 10

6 
نشر ثقافة املدرسة مبا يتناسب مع إطار 

 سياسة التعليم.
 10 عالية 71,0 25,3

 11 متوسطة 74,0 22,3 املشاركة يف عملية صناعة القرار املدرسي. 7

 12 متوسطة 75,0 21,3 .السلطة تفويض إدارة آليات استخدام 11

 13 متوسطة 76,0 21,3 إدارة اللقاءات الرتبوية بطريقة سليمة. 8

 عالية 0.66 3,35 ككلمتوسط جمال القيادة 
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 ( ما يلي:6يتضح من اجلدول )

، وعلى هذا (67,3 – 21,3)تراوح املتوسط احلسابي الحتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية بني    

كانت درجة االحتياج هلذه العبارات بني متوسطة وعالية، كما بلغ املتوسط احلسابي العام جملال القيادة 

هنية يف حمافظة املهرة ، وهذا يدل على أن درجة احتياج القيادات املدرسية للتنمية امل(35,3)ككل 

 جملال القيادة جاءت عالية.

أظهرت النتائج أن أبرز عباراتني حصلتا على درجة احتياج عالية من وجهة نظر القيادات املدرسية يف 

على التوالي، وفقًا للمتوسط احلسابي، حيث جاءت العبارة رقم  1و 2جمال القيادة كان العباراتني رقم 

جتاهات الرتبوية احلديثة لتحقيق أهداف املدرسة" باملرتبة األوىل مبتوسط حسابي ( وهي "اإلملام باال2)

( واليت نصت على "اإلملام باألسس النظرية للقيادة املدرسية" 1، بينما جاءت العبارة رقم )(67,3)بلغ 

رسية هم ويرى الباحث أن هذا يدل على أن القيادات املد  (.64,3)باملرتبة الثانية مبتوسط حسابي بلغ 

حباجة إىل معرفة االجتاهات احلديثة واإلملام بها، ومل يكونوا على دراية كافية باألسس النظرية للقيادة 

املدرسية وأنهم يف أشد احلاجة إىل ذلك. ويرى الباحث كذلك أن السبب قد يكون عائدًا إىل أن معظم 

ارة املدرسية وأن نسبة كبرية منهم القيادات املدرسية يف حمافظة املهرة هم ليسوا متخصصني يف اإلد

حيملون شهادات دون اجلامعة؛ وبالتالي فمن الطبيعي أن يكونوا على غري دراية باالجتاهات الرتبوية 

احلديثة واالملام بها. ويضيف الباحث أن هذه النتائج قد تعود إىل ضعف إعداد القيادات املدرسية 

شراف الرتبوي وإدارات التدريب إلكساب هذه القيادات أكادمييًا يف جمال اإلدارة، وضعف منظومة اإل

(، 2011املعرفة العلمية لألسس النظرية للقيادة املدرسية. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي )

واليت توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية لإلملام باألسس النظرية للقيادة املدرسية كانت 

(، واليت توصلت إىل عدم إملام القيادات الرتبوية باملعرفة الكافية 2017دقح وآخرون )بدرجة عالية وال

يف جمال القيادة واإلدارة الرتبوية، بينما اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة السرحيي 

ك باهتمام ( اليت توصلت أن مستوى توافر آلية التنمية املهنية كانت بدرجة عالية، مرجح سبب ذل2012)

 بعض قادة املدارس بالتطور املهين الذاتي، وحرصهم على االلتحاق بالدورات التدريبية.
ويف املقابل أظهرت النتائج أن أقل عبارتني حصلتا على درجة متوسطة يف احتياج القيادات املدرسية يف    

( واليت نصت 5ارة رقم )على التوالي وفقًا للمتوسط احلسابي، حيث جاءت العب 5و7جمال القيادة هما 

 (.22,3)"املشاركة يف عملية صناعة القرار املدرسي" باملرتبة احلادية عشر، ومبتوسط حسابي بلغ 

ويعزى الباحث أن سبب احتياج القيادات قد يعود إىل عدم إملام القيادات املدرسية خبطوات عملية اختاذ 

تخصصني يف جمال اإلدارة الرتبوية. وتتفق هذه القرار واألساليب املتبعة فيها، حيث إن أغلبهم غري م

(، واليت توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية لعملية 2014النتيجة مع نتيجة دراسة العمايرة )

(، 2011اختاذ القرارات كانت بدرجة متوسطة، بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القباطي )
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اج القيادات املدرسية الختاذ القرارات كانت عالية، معلاًل ذلك بتواجد واليت توصلت إىل أن درجة احتي

(: "استخدام 7املدير يف مدرسته وتفاعلة املباشر املستمر مع املعلمني والطلبة. بينما جاءت العبارة رقم )

ن وقد يعود السبب م (.21,3)آليات إدارة تفويض السلطة" يف املرتبة الثانية عشر مبتوسط حسابي بلغ 

وجهة نظر الباحث إىل كثرة األعباء واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم واليت يف جمملها أعمال روتينية 

نتيجة ملركزية السلطات يف النظام الرتبوي يف اليمن. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة نوال وخريالدين 

ة تفوض السلطة كانت بدرجة (، واليت توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية إلدار2015)

(، واليت توصلت إىل أن درجة 2012متوسطة، بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السرحيي )

احتياج القيادات املدرسية إلدارة تفويض السلطة كانت بدرجة عالية، مفسرًا ذلك بإدراك قادة املدراس 

واملسؤولية امللقاه على كاهل القائد املدرسي والذي ألهمية التفويض يف العملية التعليمة، وكثرة األعباء 

 يساعد التفويض إىل اجنازها. 
 

 اجملال الثاني: الشؤون اإلدارية

 ( اجابات أفراد الدراسة الشؤون اإلدارية.7يوضح اجلدول )

احلسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازليًا عن كل عبارة من عبارات جمال الشؤون  املتوسطات: (7جدول )

 اإلدارية

 العبارات الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 الدرجة

 االحتياج
 الرتتيب

العملية  تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف 11

 .الرتبوية
 1 عالية 0,61 3,58

اجملاالت  يف املعاصرةمن املستجدات  االستفادة 9

 .اإلدارية
 2 عالية 0,60 3,54

الشؤون  توظيف تكنولوجيا املعلومات يف 8

 اإلدارية.
 3 عالية 0,67 3,52

 4 عالية 0,76 3,44 اإلداري. وضع اخلطوات العلمية لصنع القرار 7

 5 عالية 0,75 3,27 لألنشطة املدرسية.تشكيل اللجان  3

 6 متوسطة 0,86 3,14 اخلطة املدرسية السنوية.إعداد  1

 7 متوسطة 0,85 3,10 املدرسي. الوقتالستثمار التخطيط  2

 8 ةمتوسط 0,93 3,10 .اإلشراف على السجالت املدرسية 10

ومرافقه  تطبيق آليات إلدارة املبنى املدرسي 5

 املختلفة.
 10 متوسطة 0,95 3,07
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 العبارات الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 الدرجة

 االحتياج
 الرتتيب

 أهداف حتقق إجرائية ضوابط وفق العمل تنظيم 6

 9 متوسطة 1,1 3,07 .املدرسة

واخلاصة للتعليم  اإلملام باألهداف الرتبوية العامة 4

 .العام
 11 متوسطة 0,89 3,00

  عالية 0.81 3,26 املتوسط جملال الشؤون اإلدارية ككل 

 ( ما يلي:7يتضح من اجلدول )

، وعلى هذا (58,3 – 00,3)تراوح املتوسط احلسابي الحتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية بني 

كانت درجة االحتياج هلذه العبارات بني املتوسطة والعالية. كما بلغ املتوسط احلسابي العام للمجال 

ية يف حمافظة املهرة ، وهذا يدل على أن درجة احتياج القيادات املدرسية للتنمية املهن(26,3)ككل 

 جملال الشؤون اإلدارية جاءت عالية.

أظهرت النتائج أن أبرز عبارتني حصلتا على درجة احتياج عالية من وجهة نظر القيادات املدرسية يف 

على التوالي، وفقًا للمتوسط احلسابي، حيث  9و11جمال الشؤون اإلدارية كان يف العباراتني رقم 

هي "تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف العملية الرتبوية" باملرتبة األوىل مبتوسط ( و11جاءت العبارة رقم )

ويرى الباحث أن السبب قد يكون عائدًا لندرة وجود اخلرباء واملستشارين يف جمال   (.58,3)حسابي بلغ 

امج لتنمية اإلدارة املدرسية واجلودة الشاملة بالتحديد يف مكتب الرتبية مبحافظة املهرة، وضعف تبين بر

(، واليت 2012اجلودة الشاملة وتطبيقها يف املدارس. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي )

توصلت إىل أن درجة احتياج لتطبيق اجلودة الشاملة كانت عالية، بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة 

ية املهنية كانت بدرجة عالية، (، اليت توصلت إىل أن درجة توافر آليات التنم2012دراسة السرحيي )

( واليت 9حيث يرى أن السبب يعود للتوفر اإلمكانيات، والتحفيز املستمر. بينما جاءت العبارة رقم )

يف اجملاالت اإلدارية" باملرتبة الثانية مبتوسط حسابي بلغ  املعاصرةنصت على "االستفادة من املستجدات 

ويعزى الباحث ذلك لعدة عوامل أهمها: قلة الوقت املتاح ملمارسة أنشطة التنمية املهنية، وقلة  (.54,3)

الفرص املتاحة ملشاركة وحضور القائد املدرسي للمؤمترات الرتبوية، وضعف التناسب بني احلاجة 

ئد املدرسي ذاتيًا. التدريبية والربامج املقدمة، اضافة إىل ضعف البنية التحتية املساعدة على تطوير القا

(، واليت توصلت إىل أن جمال الشؤون اإلدارية حصل 2012وتتفق النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي )

(، واليت توصلت 2015على درجة احتياج عالية. وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة نوال وخري الدين )

 .توسطةإىل أن درجة توافر آليات التنمية املهنية املستدام كانت م
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ويف املقابل أظهرت النتائج أن أقل عبارتني حصلتا على درجة احتياج القيادات املدرسية يف جمال   

( واليت 6على التوالي وفقًا للمتوسط احلسابي، حيث جاءت العبارة رقم ) 4و6 الشؤون اإلدارية هما

العاشرة مبتوسط حسابي نصت على "تنظيم العمل وفق ضوابط إجرائية حتقق أهداف املدرسة" باملرتبة 

ويعزو الباحث سبب حصول هذه العبارة على درجة احتياج متوسطة إىل اإلجراءات الروتينية  (.07,3)بلغ 

اليت تتميز بها املدارس يف احملافظة، واليت يف جلها تهتم بعمليات روتينية تقليدية من عمليات التنظيم 

التعليم مبحافظة املهرة. وتتفق هذه النتيجة مع وكيفيه رصد الدرجات ورفعها إىل مكاتب الرتبية و

، واليت توصلت أن برامج التنمية املهنية مل ختتص بتطوير الوظيفة، (Brad,2011)نتيجة دراسة براد 

وحتسني سلوكيات القيادات املدرسية أثناء ممارستهم ملهامهم القيادية يف املدرسة، كما ختتلف هذه 

( واليت توصلت إىل أن مستوى توافر آلية االتصال والتواصل 2012ي )النتيجة مع نتيجة دراسة السرحي

كانت بدرجة عالية، مفسرًا السبب عدم أهتمام القيادات باستخدام الوسائل البصرية والتقنية بتقديم 

(، واليت نصت على "اإلملام باألهداف 4املعلومات، وعدم أهتمام البعض بتفعيلها. بينما جاءت العبارة رقم )

وقد يعود (. 00,3)بوية العامة واخلاصة للتعليم العام" باملرتبة احلادية عشر مبتوسط حسابي بلغ الرت

السبب من وجهة نظر الباحث إىل ضعف اطالع بعض القيادات املدرسية يف حمافظة املهرة على األهداف 

ية. تتفق هذه النتيجة مع رغم وجودها يف وثيقة السياسة التعليمية وأدله املعلمني املرافقة للمواد الدراس

(، واليت توصلت إىل إملام وحتديد القيادات املدرسية باألهداف قبل البدء 2015نتيجة دراسة بطيش )

 بوضع اخلطط كانت بدرجة متوسطة.
 

 اجملال الثالث: الشؤون الفنية

 ( اجابات أفراد الدراسة جملال الشؤون الفنية.8يوضح اجلدول )

احلسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازليًا عن كل عبارة من عبارات جمال الشؤون املتوسطات : (8جدول )

 الفنية

 العبارات الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 درجة

 االحتياج
 الرتتيب

 1 عالية 0,54 57,3 توجيه املعلمني إىل إعداد البحوث اإلجرائية. 13

الدراسية تدريب املعلمني على وضع اخلطط  2

 املطلوبة.
47,3 0,62 

 عالية
2 

 3 عالية 0,59 41,3 تقويم املعلمني بطرق علمية موضوعية. 4

املقدرة على توظيف التكنولوجيا احلديثة يف  8

 التعليم.
41,3 0,63 

 يةعاٍل
4 

 5 عالية 0,69 41,3 تشجيع املعلمني على التقويم الذاتي. 6
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 العبارات الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 درجة

 االحتياج
 الرتتيب

 6 عالية 0,66 39,3 الرتبوية.القيام بإجراء الدراسات والبحوث  7

استخدام األساليب احلديثة يف اإلشراف على سري  1

 العمل املدرسي.
39,3 0,72 

 عالية
7 

مساعدة املعلمني يف التخطيط لربامج األنشطة غري  5

 الصفية.
38,3 0,66 

 عالية
8 

 9 عالية 0,65 37,3 حتديد االحتياجات املهنية للمعلمني باملدرسة. 3

 10 عالية 0,74 36,3 حتسني اسلوب املعلمني على تقويم أعمال الطالب. 11

تشجيع املعلمني على االلتحاق بالربامج التدريبية  12

 لرفع مستواهم املهين.
35,3 0,69 

 عالية
11 

 12 عالية 0,73 30,3 متابعة التغريات املستجدة يف املقررات الدراسية. 9

 13 عالية 0,74 26,3 الدراسية.متابعة تنفيذ املقررات  10

 عالية 0,68 37,3 املتوسط جملال الشؤون الفنية ككل 

 ( ما يلي:8يتضح من اجلدول )

 26,3)تراوح املتوسط احلسابي الحتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية يف جمال الشؤون الفنية بني 

(، وعلى هذا كانت درجة االحتياج هلذه العبارات عالية. كما بلغ املتوسط احلسابي العام 57,3 –

، وهذا يدل على أن درجة احتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية يف حمافظة (37,3)للمجال ككل 

 املهرة جملال الشؤون الفنية جاءت عالية.

احتياج عالية من وجة نظر القيادات املدرسية يف  أظهرت النتائج أن أبرز عبارتني حصلتا على درجة

على التوالي وفقًا للمتوسط احلسابي، حيث جاءت  2 و13جمال الشؤون الفنية كان يف العباراتني رقم 

( واليت نصت على "توجيه املعلمني إىل إعداد البحوث اإلجرائية" باملرتبة الثانية مبتوسط 13العبارة رقم )

عزى الباحث السبب لعدة عوامل أهمها: ضعف املعرفة بأساسيات إجراء البحوث وي (.57,3)حسابي بلغ 

اإلجرائية مع إدراك اهميتها، وقلة ممارستها من قبل القيادات املدرسية، وقلة الربامج اخلاصة بتوجيه 

الرتبويني إىل إجراء مثل هذه البحوث، إضافة كثرة املشاكل يف املدارس واليت هي فعاًل حباجة إىل 

(، واليت توصلت إىل 2011جراء هذه البحوث حللها. وتتفق النتيجة احلالية مع نتيجة دراسة السبيعي )إ

أن درجة احتياج القائد املدرسي للقيام بالبحوث الرتبوية كانت عالية، وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة 

لبحوث الرتبوية كانت ( واليت توصلت إىل أن درجة ممارسة مهارة إجراء ا2017دراسة الدقح وآخرون )
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متوسطة، معتقدًا أن السبب يرجع إىل لعدم اهتمام، وتبين اإلدارة العليا نشر ثقافة إجراء البحوث يف 

واليت نصت "تدريب املعلمني على  2أوساط القيادات الرتبوية. أما يف املرتبة الثانية فقد جاءت العبارة رقم 

ويرى الباحث أن السبب قد يعود  (.47,3)بلغ  وضع اخلطط الدراسية املطلوبة" مبتوسط حسابي

الرتباطها املباشر بدور القائد املدرسي، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مع نتيجة دراسة السبيعي 

( اليت توصلت إىل أن احتياج القيادات املدرسية للتخطيط كانت بدرجة عالية، بينما اختلفت 2011)

( اليت توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات كانت 2011سة القباطي )نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة درا

(، واليت توصلت إىل أن درجة ممارسة القيادات املدرسية جملال 2015بدرجة متوسطة، ودراسة بطيش )

 التخطيط كان بدرجة متوسطة، وأعزت سبب ذلك لتفاوت قدرات املديرات يف حتديد األهداف.
أن أقل عبارتني حصلتا على درجة احتياج القيادات املدرسية يف جمال  ويف املقابل أظهرت النتائج

( واليت 9على التوالي وفقًا للمتوسط احلسابي، حيث جاءت العبارة رقم ) 10و 9الشؤون الفنية هما 

نصت على "متابعة التغريات املستجدة يف املقررات الدراسية" باملرتبة الثانية عشر مبتوسط حسابي بلغ 

ويعزو الباحث السبب من وجهة نظره إىل ضعف البنية التحتية يف جمال شبكات التواصل  . (30,3)

والتطور  املعاصرةاالجتماعي؛ حيث جعل أغلب القيادات املدرسية واملعلمني يف شبه عزلة عن املستجدات 

وتتفق هذه  املعريف واليت ميكن أن يستفاد منها يف تطوير وحتسني املقررات الدراسية وأساليب تدريسها.

(، واليت توصلت إىل وجود قصور يف جهود البحث وتوظيف 2015النتيجة مع نتيجة دراسة القدومي )

(، واليت نصت على "متابعة تنفيذ املقررات 10التقنية يف جمال التنمية املهنية، بينما جاءت العبارة رقم )

يدل إىل أن القيادات املدرسية حباجة مما (. 26,3)الدراسية" باملرتبة الثالثة عشر مبتوسط حسابي بلغ 

(، واليت 2017إىل متابعة تنفيذ املقررات الدراسية، تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القدح وآخرون )

توصلت إىل أن واقع تنفيذ اساليب التنمية املهنية كان بدرجة ضعيفة. بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة 

لت إىل أن واقع إدارة التنمية املهنية جملال املتابعة كان بدرجة (، واليت توصم2015دراسة بطيش )

متوسطة، وتعتقد سبب ذلك يعود لوجود بعض املدارس اليت تقوم بتطبيق بعض الفاعليات اليت ُتسهم يف 

التنمية املهنية, مثل: إقامة اللقاءات الدورية مع الشخصيات العامة, أو إعداد برامج تثقيفية مكّثفة، 

 ذلك إمكانات مادية قد تتوّفر يف بعض املدارس, وقد ال تتوفر يف البعض األخر. ويتطّلب
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 اجملال الرابع: شؤون الطالب

 ( اجابات أفراد الدراسة جملال شؤون الطالب.9يوضح اجلدول )

احلسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازليًا عن كل عبارة من عبارات جمال شؤون  املتوسطات:(9جدول )

 الطالب

 العبارات الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 درجة

 االحتياج
 الرتتيب

 1 عالية 0,66 3,46 املتفوقني للطالبتنظيم برامج إثرائية  4

 2 عالية 0,71 3,40 .على صناعة القرارات الطالبتدريب  6

 3 عالية 0,70 3,33 الطالب.تعزيز السلوك التشاركي لدى  2

 4 عالية 0,76 3,33 للطالب.توفري خدمات إرشادية  1

 5 عالية 0,75 3,27 الطالب.تعزيز املهارات اإلبداعية لدى  3

االحتياجات  ذوي الطالبتنظيم برامج لرعاية  9

 .اخلاصة
 6 عالية 0,77 3,26

 7 متوسطة 0,72 3,22 .حبريةآرائهم على التعبري عن  الطالبتدريب  5

مراعاة رغبات الطالب يف اختيار األنشطة  12

 املدرسية.
 8 متوسطة 0,87 3,22

 9 متوسطة 0,80 3,19 للطالب.متابعة احلاالت الصحية  8

 10 متوسطة 0,81 3,19 .باملدرسة بيةطالالتفعيل دور اللجان  10

ألنظمة ل املخالفني للطالبوضع برامج توعوية  13

 .وتعليماتها املدرسة
 11 متوسطة 0,82 3,18

 12 متوسطة 0,83 3,18 ومشكالتهم. الطالب احتياجاتحتديد  11

 13 متوسطة 0,89 3,09 للطالب. توفري مصادر املعلومات احلديثة 7

الرتبوية  يف إجراء البحوث الطالب مشاركة 14

 .جمتمعية قضايااملرتبطة ب
 14 متوسطة 0,84 3,07

  متوسطة 0,78 3,24 متوسط جمال شؤون الطالب ككل 

 ( ما يلي:9يتضح من اجلدول )

، وعلى هذا (46,3 – 07,3)تراوح املتوسط احلسابي الحتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية بني 

كانت درجة االحتياج هلذه العبارات بني املتوسطة والعالية. كما بلغ املتوسط احلسابي العام للمجال 
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، وهذا يدل على أن درجة احتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية يف حمافظة املهرة (24,3)ككل 

 جملال الشؤون الطالب جاءت متوسطة.

 حصلتا على درجة احتياج عالية من وجهة نظر القيادات املدرسية يف أظهرت النتائج أن أبرز عبارتني

على التوالي وفقًا للمتوسط احلسابي، حيث جاءت العبارة  6و4 جمال شؤون الطالب هما العباراتني رقم

( واليت نصت على "تنظيم برامج إثرائية للطالب املتفوقني" باملرتبة األوىل مبتوسط حسابي بلغ 4رقم )

إىل أن معظم املدارس يف حمافظة املهرة تنقصها  -من وجهة نظر الباحث  –ورمبا يعود السبب  (.46,3)

غرف مصادر التعلم، اليت بدورها يتم فيها تنظيم برامج إثرائية للطالب وفق قدراتهم التعليمية. وتتفق 

ة للطالب املتفوقني (، واليت توصلت أن تنظيم برامج إثرائي2011هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي )

(، واليت توصلت إىل أن درجة 2014كانت بدرجة عالية، كما ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة العمايرة )

احتياج القيادات املدرسية يف جمال شؤون الطالب بشكل عام كان ضعيف، حيث أعزى سبب ذلك 

( واليت 6ءت العبارة رقم )لتكليف معظم القيادات املدرسية املعلمني باإلشراف على الطلبة. كما جا

ويعزو  (.40,3)نصت على "تدريب الطالب على صناعة القرارات" باملرتبة الثانية مبتوسط حسابي بلغ 

الباحث السبب؛ لقلة إدراك القيادات املدرسية ألهمية صناعة القرارات يف تكوين شخصية الطالب، 

؛ حيث أن نظام التعليم يف اليمن هو نظام وتنمية قدراته اإلدراكية واكسابه مهارات التفكري الناقد

مركزي، ففرصة مشاركة الطالب يف صناعة القرارات ضعيفة. وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

(، واليت توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية يف تدريب الطالب على صناعة 2011السبيعي )

لسبب ذلك لوجود املرشد الطالبي يف املدرسة، إضافة القرارات الرشيدة كانت متوسطة، وقد يعود ا

للوضع االجتماعي واألسري الذي نشىء فيه الطالب، والذي قد يكون حمفز للطالب الختاذ القررات 

 الرشيدة. 
ويف املقابل أظهرت النتائج أن أقل عبارتني حصلتا على درجة احتياج القيادات املدرسية يف جمال 

( 7التوالي وفقًا للمتوسط احلسابي، حيث جاءت العبارة رقم ) على14و7تني شؤون الطالب كان العبار

واليت نصت على "توفري مصادر املعلومات احلديثة للطالب" باملرتبة الثالثة عشر مبتوسط حسابي بلغ 

عائدًا لقلة اخلدمات اليت تقدمها املدرسة يف  –من وجهة نظر الباحث  –وقد يكون السبب  (.09,3)

نب، حيث أن أغلب املدارس أن مل يكن مجيعها ال تتوفر فيها خدمة االنرتنت، واملكتبات هذا اجلا

(، واليت 2011العلمية، وقلة وجود مراكز مصادر التعلم. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي )

املكتبة  توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية إىل توفري مصادر معلومات حديثة للطالب من

(، واليت نصت على "مشاركة الطالب يف 14املدرسية كانت بدرجة متوسطة. بينما جاءت العبارة رقم )

 (.07,3)إجراء البحوث الرتبوية املرتبطة بقضايا جمتمعية" باملرتبة الرابعة عشر مبتوسط حسابي بلغ 

على إجراء البحوث الرتبوية، ويرى الباحث أن السبب قد يكون عائدًا لعدم تشجيع القيادات املدرسية 
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وقلة خربتهم يف اجملال البحثي، حيث أن معظم هذه القيادات غري ملتحقني بربامج دراسات عليا، وبالتالي 

فإن خربتهم البحثية ضعيفة، وبالتالي ينعكس ذلك على طالبهم. وتتفق النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي 

لطالب يف إجراء البحوث اجملتمعية كان بدرجة متوسطة. (، واليت توصلت إىل أن درجة إشراك ا2011)

(، واليت توصلت أن درجة املشاركة 2017بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدقح وآخرون )

اجملتمعية للمؤسسات الرتبوية كانت بدرجة ضعيفة، مرجح سبب ذلك لغياب اخلططاليت تعمل على 

 قيادات املدرسية، وملركزية النظام التعليمي يف اليمن. التخطيط الفعلي للتوصيف الوظيفي لل
 

 اجملال اخلامس: العالقات اإلنسانية 

 ( اجابات أفراد الدراسة جملال العالقات اإلنسانية.10يوضح اجلدول )

احلسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازليًا عن كل عبارة من عبارات جمال  املتوسطات:(10جدول )

 العالقات اإلنسانية

 العبارات الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 درجة

 االحتياج
 الرتتيب

 1 متوسطة 0,92 3,18 .املدرسةب للعاملني الذاتيةتلبية االحتياجات  7

 2 متوسطة 0,83 3,16 العاملني. جلميعتوفري بيئة عمل مناسبة  1

5 
مع  إقامة عالقات إنسانية أساسها العدل

 .اجلميع
 3 متوسطة 0,89 3,05

 4 متوسطة 1,01 2,94 .بها تقدير آراء وأفكار اآلخرين واالهتمام 3

11 
 داخل الطالب بني اإلنسانية العالقات توطيد

 املدرسة
 5 متوسطة 1,00 2,92

10 
داخل  اإلنسانية بني املعلمنيتوطيد العالقات 

 .املدرسة
 6 متوسطة 0,97 2,91

6 
العمل  املقدرة على املوازنة بني متطلبات

 .والعاملني
 7 متوسطة 0,98 2,91

 8 متوسطة 1,01 2,90 .رفع الروح املعنوية للعاملني 2

8 
املتعلقة  الشخصية للعاملني الصعوباتحتديد 

 باملدرسة حللها.
 9 متوسطة 1,01 2,86

9 
احلوار داخل االجتماعات تعزيز العمل على 

 .املدرسية
 10 متوسطة 1,01 2,82

 11 متوسطة 1,00 79 ,2 .تنظيمي مناسب تشجيع العمل التعاوني يف مناخ 4
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 العبارات الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 درجة

 االحتياج
 الرتتيب

 12 متوسطة 1,00 2,76 حتفيز العاملني املتميزين. 13

12 
والطالب  توطيد العالقات اإلنسانية بني املعلمني

 املدرسة.داخل 
 13 متوسطة 1.01 2,75

 متوسطة 0,97 2,91 املتوسط احلسابي جملال العالقات االنسانية ككل 

 :( ما يلي10يتضح من اجلدول )
، وعلى هذا (18,3 – 75,2)تراوح املتوسط احلسابي الحتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية بني 

كانت درجة االحتياج هلذه العبارات متوسطة. كما بلغ املتوسط احلسابي العام للمجال ككل 

، وهذا يدل على أن درجة احتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية يف حمافظة املهرة جملال (91,3)

 العالقات اإلنسانية جاءت متوسطة.

ى درجة احتياج متوسطة من وجهة نظر القيادات املدرسية أظهرت النتائج أن أبرز عبارتني حصلتا عل

على التوالي وفقًا للمتوسط احلسابي، حيث  1و7يف جمال العالقات اإلنسانية كان العباراتني رقم 

( واليت تصت على "تلبية االحتياجات الذاتية للعاملني باملدرسة" باملرتبة األوىل 7جاءت العبارة رقم )

إىل افتقاد معظم القيادات  -من وجهة نظر الباحث  -وقد يعود السبب  (.18,3)مبتوسط حسابي بلغ 

املدرسية إىل فن التعامل مع األخرين، إضافة إىل نقص اإلمكانات وامليزانيات يف املدارس. وتتفق هذه 

ية (، واليت توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية يف تلب2011النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي )

االحتياجات النفسية للعاملني يف املدرسة كانت متوسطة. بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

(، واليت توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية يف جمال العالقات اإلنسانية 2013القباطي )

( واليت 1جاءت العبارة رقم )كانت عالية، حيث رحج السبب لقلة الربامج التدريبية يف هذا اجملال. بينما 

ويعزو  (.16,3)نصت على "توفري بيئة عمل مناسبة جلميع العاملني" باملرتبة الثانية مبتوسط حسابي بلغ 

الباحث السبب إىل ضعف اخلدمات احملفزة وامليسرة للعمل يف أغلب مدارس حمافظة املهرة، وتتفق هذه 

 توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية يف (، واليت2011النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي )

( واليت 2015توفري بيئة عمل مناسبة كانت متوسطة. بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بطيش )

توصلت إىل أن درجة ممارسة القيادات املدرسية لُتهيئ بيئة التعّلم املناسبة كانت عالية، وأعزت السبب 

يف اململكة العربية السعودية إىل تعميم التقنيات احلديثة وحتسني بيئة العمل الرتبوي  لتوّجه وزارة التعليم

 يف جمال اإلدارة الرتبوية باملدارس.
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ويف املقابل أظهرت النتائج أن أقل عبارتني حصلت على درجة احتياج من وجهة نظر القيادات املدرسية 

على التوالي وفقًا للمتوسط احلسابي، حيث جاءت  12و13يف جمال العالقات اإلنسانية كان العبارتني 

( واليت نصت على "حتفيز العاملني املتميزين" باملرتبة الثانية عشر مبتوسط حسابي بلغ 13العبارة رقم )

(، واليت توصلت إىل أن درجة احتياج 2011وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي ) (.76,3)

املعنوية للعاملني يف املدرسة كانت متوسطة، وختتلف هذه النتيجة مع  القيادات املدرسية لرفع الروح

(، واليت توصلت إىل أن درجة ممارسة القيادات الرتبوية لتقديم 2017نتيجة دراسة القدح وآلخرون )

احلوافز للمتميزين وأصحاب اإلجنازات كانت ضعيفة، وأعزى سبب ذلك لقلة وإدارك اجملتمع واإلدارات 

مية احلوافز يف تنمية القدرات القيادية وأثرها يف تطوير العملية التعليمة. بينما جاءت العبارة العليا بأه

(، واليت نصت على "توطيد العالقات اإلنسانية بني املعلمني والطالب داخل املدرسة" باملرتبة 12رقم )

(، واليت 2011لسبيعي )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ا (.75,3)الثالثة عشر مبتوسط حسابي بلغ 

توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية لتوطيد العالقات اإلنسانية بني املعلمني والطالب كانت 

( واليت توصلت إىل أن درجة ممارسة 2011متوسطة. بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القباطي )

 القيادات للعالقات اإلنسانية كانت بدرجة عالية.
 

 اجملال السادس: اجملتمع احمللي

 ( اجابات أفراد الدراسة جملال اجملتمع احمللي.11يوضح اجلدول )
املتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازليًا عن كل عبارة من عبارات جمال اجملتمع :(11جدول )

 احمللي.

 العبارات الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 درجة

 االحتياج
 الرتتيب

5 
واملادية املتوفرة يف  االستفادة من املصادر البشرية

 .البيئة احمللية
 1 متوسطة 0,91 3,20

 2 متوسطة 0,88 3,12 .اجملتمع احمللي توظيف إمكانات املدرسة خلدمة 9

 3 متوسطة 0,87 3,09 .املدرسة أهداف خلدمة الرياضية األندية التعاون مع 13

6 
التطوعية واملناسبات  املدرسة يف األعمالمشاركة 

 .الوطنية والدينية
 4 متوسطة 0,90 3,05

8 
اجملتمع  تنظيم برامج تربوية اجتماعية خلدمة

 .احمللي
 5 متوسطة 0,89 2,99

 6 متوسطة 0,96 2,97 .الرتبوية املساجد يف غرس القيم التعاون مع 11

 7 متوسطة 0,93 2,91 أولياء األمور.تفعيل دور جمالس  4
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 العبارات الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 درجة

 االحتياج
 الرتتيب

14 
زيارة  وضع الربامج لتشجيع أولياء األمور على

 .املدرسة ملتابعة أبنائهم
 8 متوسطة 0,98 2,89

7 
يف خدمة  استثمار خربات أفراد اجملتمع احمللي

 .املدرسة
 9 متوسطة 0,90 2,85

 10 متوسطة 0,98 2,83 .واجملتمع العالقة بني املدرسة والبيت توثيق 3

 11 متوسطة 0,98 2,82 .املدرسةأهداف  وسائل اإلعالم خلدمة التعاون مع 12

10 
أهمية العمل  إليضاح للطلبةتنظيم برامج توعوية 

 .واجملتمع اجلماعي خلدمة البيئة
 12 متوسطة 0,99 2,81

2 
 اجملتمع مع والتفاعل التعامل على املعلمني تشجيع

 احمللي.
 13 متوسطة 0,95 2,80

1 
مع اجملتمع االجيابي على التفاعل  الطالبتشجيع 

 .احمللي
 14 متوسطة 0,97 2,80

15 
مهنية ألفراد اجملتمع  برامجاملدرسة يف تنظيم  اسهام

 .احمللي
 15 متوسطة 1,04 2,79

 متوسطة 94,0 2,93 املتوسط احلسابي جملال اجملتمع احمللي، ككل

 يلي:( ما 11يتضح من اجلدول )

 79,2تراوح املتوسط احلسابي الحتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية يف جمال اجملتمع احمللي بني )

، وعلى هذا كانت درجة االحتياج هلذه العبارات متوسطة. كما بلغ املتوسط احلسابي العام (20,3 –

للتنمية املهنية يف حمافظة ، وهذا يدل على أن درجة احتياج القيادات املدرسية (93,2)للمجال ككل 

 املهرة جملال اجملتمع احمللي جاءت متوسطة.

كما أظهرت النتائج أن أبرز عبارتني حصلتا على درجة احتياج متوسطة من قبل القيادات املدرسية 

على التوالي وفقاً للمتوسط احلسابي، حيث جاءت العبارة  9و5يف جمال اجملتمع احمللي هي العبارات رقم 

( واليت نصت على "االستفادة من املصادر البشرية واملادية املتوفرة يف البيئة احمللية" باملرتبة األوىل 5رقم )

إىل قلة وعي اجملتمع بأهمية  -من وجهة نظر الباحث  -ورمبا يعود السبب  (.20,3)مبتوسط حسابي بلغ 

قاد بعض القيادات املدرسية إن املدرسة وأهمية الدور الذي تقوم فيه يف خدمة اجملتمع، إضافة إىل اعت

التعاون مع اجملتمع يعد نوع من القصور وضعف شخصية القائد، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
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(، واليت توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية يف جمال اجملتمع احمللي كانت 2014العمايرة )

(، واليت توصلت إىل أن درجة 2011السبيعي ) متوسطة، كما ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

احتياج القيادات املدرسية يف االستفادة من املصادر البشرية واملادية كانت عالية. معتقدة أن السبب قد 

يكون نائج من عدم توجه اإلدارات العليا لتشجيع لقيادات املدرسية للتفاعل مع اجملتمع احمللي 

( واليت نصت على "توظيف إمكانات املدرسة خلدمة 9اءت العبارة رقم )واالستفادة من مصادره.  بينما ج

ويرى الباحث أن السبب قد يكون عائدًا  (.12,3)اجملتمع احمللي" باملرتبة الثانية مبتوسط حسابي بلغ 

لضعف خربة القائد املدرسي باألساليب القيادية، وأفتقاره روح املبادأة واإلبداع وكيفة استثمار الفرص 

(، 2011تاحة يف املدرسة لتوظيفها خلدمة اجملتمع، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي )امل

واليت توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية لتوظيف إمكانات املدرسة خلدمة اجملتمع كانت 

 أن درجة احتياج ( واليت توصلت إىل2011متوسطة. بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القباطي )

 القيادات لتوظيف العالقة بني املدرسة واجملتمع كانت عالية. 

ويف املقابل أظهرت النتائج أن أقل عبارتني حصلتا على درجة احتياج القيادات املدرسية يف جمال 

 ( واليت نصت1على التوالي وفقاً للمتوسط احلسابي، حيث جاءت العبارة رقم )15و1اجملتمع احمللي هما 

على "تشجيع الطالب على التفاعل االجيابي مع اجملتمع احمللي" باملرتبة الرابعة عشر مبتوسط حسابي 

( اليت توصلت إىل أن درجة احتياج 2011تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي ) (.80,3)بلغ 

نت متوسطة. بينما ختتلف القيادات املدرسية لتشجيع الطلبة واملعلمني على التفاعل مع اجملتمع احمللي كا

( اليت توصلت إىل أن العالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي 2011نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة القباطي )

(، وهي "اسهام املدرسة يف تنظيم برامج مهنية ألفراد اجملتمع 15كانت عالية.  بينما جاءت العبارة رقم )

، وبدرجة احتياج متوسطة، وقد يعود السبب (79,3)ي بلغ احمللي" باملرتبة اخلامسة عشر مبتوسط حساب

( واليت 2011لضعف العالقة بني اجملتمع واملدرسة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي )

توصلت إىل أن درجة احتياج القيادات املدرسية لتنظيم برامج تربوية اجتماعية خلدمة اجملتمع كانت 

 متوسطة. 
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 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها: 

 حمافظة يف املدرسية القيادات آراء متوسطات بني إحصائيًا دالة فروق توجد هلنص السؤال الثاني على: 

 ؟(الوظيفي املسمى - اجلنس)  الدراسة ملتغريات تعزى املهنية التنمية احتياجات حول املهرة

للعينتني املستقلتني، وذلك لتحديد  (t-test) لإلجابة عن هذا السؤال، أجرى الباحث اختبار )ت(

مدى اختالف متوسطات إجابات أفراد الدراسة حول احتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية يف حمافظة 

 ( يوضح ذلك.12املهرة باجلمهورية اليمنية باختالف متغري اجلنس واملسمى الوظيفي، واجلدول )

لداللة الفروق بني متوسطات استجابات القيادات املدرسية يف حمافظة املهرة نتائج اختبار )ت( : (12جدول )

 .للنمية املهنية تبعًا ملتغري اجلنس واملسمى الوظيفي

 املتوسط احلسابي العدد اجلنس اجملاالت
 االحنراف 

 املعياري

 قيمة 

 )ت(

 مستوى 

 الداللة

 اجتاه

 الداللة 

 اجلنس
 13.52722 217.7445 140 ذكر

701,0 484,0 
غري 

 12.47760 216.6449 138 أنثى دالة

املسمى 

 الوظيفي

 11.37637 215.5221 136 مدير
-2.065 .040 

غري 

 14.28340 218.7464 142 وكيل دالة

 
 0.01مستوى الداللة عند 

 ( ما يلي:12يتضح من اجلدول )

يف آراء أفراد الدراسة حول التنمية املهنية  (α≤ 0.01)إن قيمة )ت( غري دالة إحصائيًا عند مستوى 

 (α≤05,0)باختالف متغريي اجلنس. وهذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ف متغري اجلنس. وهذا يف آراء القيادات املدرسية حول التنمية املهنية يف مجيع جماالت الدراسة باختال

يعين أن عينة الدراسة سواء أكانوا ذكوًرا أم إناًثا متفقون جتاه عبارات أداة الدراسة، مما يفسر أن 

كال اجلنسني مل تقدم هلم برامج تنمية مهنية بالشكل الذي تتطلع له القيادات املدرسية يف حمافظة 

ية احلالية للقيادت املدرسية اليت مل يلحظ أثرها املهرة. وهذا قد يعطي مؤشر لضعف برامج التنمية املهن

(، ونتيجة دراسة 2011على امليدان الرتبوي بشكل واضح. تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القباطي )

(، واليت توصلتا إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات 2014العمايرة )

 (α≤0.01)االحتياجات التدريبية تعزى ملتغري اجلنس. كما أن قيمة )ت( غري دالة إحصائيًا عند مستوى 

ق ذات يف آراء أفراد الدراسة حول التنمية املهنية باختالف متغري الوظيفة. وهذا يدل على أنه ال توجد فرو

يف آراء القيادات املدرسية يف حمافظة املهرة حول التنمية املهنية  (α≤05,0)داللة إحصائية عند مستوى 

إىل  -من وجهة نظر الباحث –يف مجيع جماالت الدراسة باختالف متغري الوظيفة، وقد يعود السبب 
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داخل املدرسة، واملستند على منط طبيعة التعامل اإلداري املرتاكم، املبين على أجناز األعمال الروتينية 

(، واليت توصلت إىل أنه ال توجد فروق 2011قيادي واحد. تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القباطي )

ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات االحتياجات التدريبية للقيادات تعزى ملتغري الوظيفة. كما ختتلف 

(، واليت توصلتا 2015(، ونتيجة دراسة بطيش )2014يرة )نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة العما

إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات آراء القيادات املدرسية حول التنمية املهنية تبعًا 

 ملتغري الوظيفة. 

 ة،باحتياجات املهنية للقيادات املدرسية مبحافظة املهر املتعلقة نتائج الدراسة حول القول وخالصة   

التعرف على احتياجات املهنية للقيادات املدرسية له أهمية قصوى بالنسبة هلذه الدراسة كما  كان فقد

 اإلدارية، الشؤون القيادة،: )التالية اجملاالت أورده الباحث وفّسره.  فقد أظهرت نتائج الدراسة حصول

 العالقات الطالب، شؤون: )التالية اجملاالت بينما حصلت . عالية احتياج درجة على ،(الفنية والشؤون

وهذا يعطي مؤشر كبري أن هناك قصور يف  .متوسطة احتياج درجة على ،(احمللي اجملتمع اإلنسانية،

اإلدارة  مبفاهيم املدرسية للقيادات برامج التنمية املهنية احلالية يف حمافظة املهرة، لذا من املهم تزويد

 وتوظيف أساليب التنمية املهنية، واستخدام املستجدة، التغريات ومتابعة احلديثة، املدرسية والقيادة

التعليمية، سواًء عن طريق برامج التنمية املهنية أو عن طريق  العملية لتسهيل التعليم يف التكنولوجيا

 وتعزيز املدرسية، ودعم البيئة تهيئة يف ُيسهم قد توجههم بشكل مستمر إىل النمو املهين املستدام، مما

 املهين التطور وقدراتهم، وحتقيق مهاراتهم، تطوير على إجيابًا سينعكس الذي القيادات املدرسية أداء

 املطاف نهاية يف سينعكس الذي األمر وهو املعلمني، ممارسات الطالب، تطوير وحتصيل هلم، املستدام

 .الوزارة لدى املنشودة والغاية األساس اهلدف يعترب الذي العملية التعليمية نواتج حتسني على

 توصيات الدراسة:

 بناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:

كشفت نتائج الدراسة عن احتياج القيادات املدرسية للمجاالت: )القيادة، الشؤون اإلدارية، والشؤون  .1

احمللي(، الفنية(، وبدرجة عالية، واجملاالت التالية: )شؤون الطالب، العالقات اإلنسانية، اجملتمع 

بدرجة متوسطة، وعليه يوصي الباحث بتنمية قادة املدارس مهنيًا باجملاالت اليت كشفت الدراسة 

احلالية عن احتياجهم، من خالل تضمني برامج تعريفية إلزامية لتأهيل قادة املدارس اجلدد، وبرامج 

 لية من الكفاءة للمتميزين.حتسينية للذين اجتازوا الربنامج التأهيلية، وبرنامج تطويرية على درجة عا
إزالة كافة العقبات التنظيمية واالجتماعية اليت تعيق قادة املدارس عن االندماج يف برامج التنمية  .2

 املهنية، وتوفري احلوافز املادية واملعنوية اليت تدفعهم للمزيد من املشاركة.
يف تنويع اخلربات والربامج تعزيز الشراكة بني كلية الرتبية ومكتب الرتبية والتعليم مبا يسهم  .3

 املقدمة لقادة املدارس، ومبا يسهم يف تطوير برامج التنمية املهنية.
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 نشر املفهوم احلديث  للتنمية املهنية بني القيادات الرتبوية على كافة املستويات اإلدارية. .4
 

 مقرتحات الدراسة:

 يقرتح الباحث إجراء دراسات مستقبلية التالية: 
احتياجات التنمية املهنية لقادة املدارس بني فرتة زمنية وأخرى؛ للتأكد من عدم وجود دراسة ملسح  .1

احتياجات تشكل ضررًا على ممارسات قادة املدارس، وعليها يتم بناء برامج تدريبية مستمرة للقيادات 

 .املدرسية على جماالت العمل املدرسي وربطها باالجتاهات املعاصرة
 .تطلبات اليت تواجه التنمية املهنية للقادة املدراسدراسة عن الصعوبات وامل .2
 دارسة مماثلة الجتاهات عاملية أخرى ذات العالقة مبفهوم التنمية املهنية للقيادات املدرسية.  .3
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 املراجع:

. املشكالت اليت تواجه مدراء املدارس الثانوية املختلطة يف فلسطني(. 1999إمساعيل، حممد حممود )

 فلسطني. ،جامعة النجاح الوطنية ،ماجستري غري منشورة رسالة

مؤسسة  ،، الكويت2. طاإلدارة املدرسية املعاصرة وتطبيقاتها امليدانية(. 1995البستان، أمحد )

 .البستان للطباعة والنشر واإلعالن

، باملدينة املنورةواقع إدارة التنمية املهنية للمعّلمات باملدارس الثانوية (. 2015بطيش، جواهر شكري )

 ، السعودية.، كلية الرتبية، جامعة طيبة: املدينة املنورةةرسالة ماجستري غري منشور
(. 2014مجال الدين، جنوى يوسف؛ حسنني، إبراهيم علي؛ السعود، راتب سالمة؛ حامد، جنالء حممد )

( 1)1،  مصر - لعلوم الرتبويةجملة االتنمية املهنية ملديري املدارس بوزارة الرتبية والتعليم األردنية. 

191- 224. 

. عمان: مفاهيم حديثة يف وظائف اإلدارية الرتبوية والتعليمية واملدرسية(. 2011محودة، رامي حسني )

 دار أسامة للنشر والتوزيع.

املهارات القيادية ملديري املدارس الثانوية يف مدينة تعز كما يتصورها (. 2005الرميي، عبده حممد )

 اليمن. ،جامعة تعز ،رسالة ماجستري غري منشورة، اهليئة التعليميةأعضاء 
(. دور املدرسة يف خدمة اجملتمع احمللي وتطويره يف ضوء بعض 2011الزعيب، ناديا عبد الكريم )

 .298 – 263(، 37)، جملة رسالة الرتبية وعلم النفساالجتاهات الرتبوية احلديثة: دراسة ميداني. 

أمنوذج مقرتح للتنمية املهنية ملديري املدارس الثانوية يف دولة الكويت يف (. 2011) السبيعي، نورة علي

رسالة دكتوراه ، ضوء احتياجاتهم التدريبية واالجتاهات اإلدارية املعاصرة وقياس مدى كفايته

 األردن. ،جامعة عمان العربية ،غري منشورة

التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس درجة توافر آليات (. 2012السرحيي، منصور عتيق اهلل )

رسالة ، احلكومية مبحافظة جدة والصعوبات اليت تواجهها من وجهة نظر مديري املدارس

 ، السعودية.مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،ماجستري غري منشورة

رسالة ، املهرة فعالية املدير يف تأدية وظيفة املدرسة الثانوية يف حمافظة(. 2006سهيل، حممد أمحد )

 اليمن. ،جامعة عدن ،ماجستري غري منشورة
تقييم احلاجات اإلدارية والفنية ملديري املدارس الثانوية يف دولة (. 2006الشرجية، حممد مطري )

جامعة عمان العربية  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،الكويت من وجهة نظر املديرين أنفسهم

 األردن. ،الدارسات العليا
(. إعداد القيادات اإلدارية املدرسية مبصر يف ضوء خربات بعض الدول. 2009مد حممد )شريف، حم

 .242 – 195(، 63)، جملة كلية الرتبية بزقازيق
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واقع التنمية املهنية للقادة الرتبويني يف املدارس السعودية من  .(2015الشمري، مشعان؛ اللوقان حممد )

 .619-581(، مصر، 1)1جملة العلوم الرتبوية، وجهة نظر مديري املدارس )دراسة ميدانية(، 
تقويم الكفايات اإلدارية ملديري إدارات الرتبية والتعليم باملديريات يف (. 2009الصربي، صادق حممد )

 .اليمن ،جامعة تعز: ،رسالة ماجستري غري منشورة، اجلمهورية اليمنية

 ،البحث العلمي مفهومه، ادواته(. 2002عبيدات، ذوقان؛ عبد احلق، عدس؛ كايد، عبد احلق )

 عمان: دار الفكر. ،أساليبه
 للنشر رةی، عمان: دار املس3. ط ةیمبادئ اإلدارة املدرس(. 2002العمايرة، حممد حسن ) 

 .والطباعة ع،یوالتوز

(. االحتياجات التدريبية ملديري املدارس األساسية ومديراتها ومساعديهم 2014العمايرة، حممد حسن )

جملة احتاد اجلامعات العربية وعلم يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف األردن من وجهة نظرهم. 

 .40 – 11(، 4)12، النفس
 ، األردن: دار وائل للنشر.5. طمنظمات األعمالالسلوك التنظيمي يف (. 2011العميان، حممود سليمان )

العالقة بني مستوى ممارسة مديري املدارس (. 2014فهد، عبداهلادي حممد؛ الناظر، ملك صالح )

الثانوية لألدوار اإلدارية والقيادية ومستوى العالقات اإلنسانية من وجهة نظر املعلمني يف دولة 

 األردن. ،معة الشرق األوسطجا ،رسالة ماجستري غري منشورة ،الكويت

(. االحتياجات التدريبية ملديري املدارس الثانوية العامة يف مدينة تعز 2011القباطي، عثمان سعيد )

للعلوم الرتبوية  دمشقجملة جامعة باجلمهورية اليمينة من وجهة نظرهم ونظر وكالئهم. 

 .426 – 389 ،(2)27والنفسية، 
(. متطلبات التنمية املهنية 2017حممد؛ العجمي، حممد حسنني )القدح، مسري ناجي؛ غنايم، مهين 

جملة القراءة ملديري مكاتب الرتبية والتعليم يف مديريات حمافظة إب باجلمهورية اليمنية. 

 .227 – 195(، 185، )واملعرفة
(. تصور مقرتح لتطوير منظومة التنمية املهنية املستدامة ملديري 2015القدومي، منال عبداملعطي )

 .594- 575 ،(1)16جملة جرش للبحوث والدراسات، املدارس يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة. 

 ، كلية الرتبية اجلامعة االسالمية ،غزة، فلسطني.املنهج املدرسي(. 2004اللولو، فتحية )

هين وعالقته بالتنمية العينية املستدامة للمعلم يف عصر التدفق املعريف. (. االعتماد امل2011حممد، ماهر )

 .85 – 1(، 2)27، اجمللة العلمية
  . الغيضة، املهرة: اليمنوحدة النظم واملعلومات(. 2016مكتب الرتبية والتعليم حمافظة املهرة )

 ،مهنيًا يف ضوء التحـديات املستقبلية(. إعداد املعلم وتنميته ، يونيو2009الناقة، صالح؛ أبوورد، إيهاب )

 .29 – 1فلسطني، غزة،  ،-املعلم الفلسطيين الواقـع واملـأمول -مقدم للمؤمتر الرتبوي
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(. درجة توافر آليات التنمية املهنية املستدامة ملديري 2015نوال، بوضياف؛ خري الدين، ابن خرور )

جملة جرش للبحوث والدراسات، هة نظرهم. املدارس االبتدائية مبدينة املسيلة باجلزائر من وج
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