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تيجة أقر أنا مقدـ الرسالة أّنيا ُقدِّمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير, وأّنيا ن
ـّ اإلشارة لو حيثما ورد, وأّف ىذه الرسالة أو أي جزء  أبحاثي الخاصة باستثناء ما ت

 منيا لـ ُيقّدـ لنيِؿ أي درجة عميا ألي جامعٍة أو معيد.
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 شكر وعرفاف
الحمد هلل ربّ العالميف, أوًل وأخيرًا, دائمًا وأبدًا, الحمد هلل الذي وىبني عممًا وعّممني ما لـ 
ود أعمـ, الحمد هلل الذي وفقني وأعانني عمى إتماـ ىذا العمؿ المتواضع ليخرج إلى حيز الوج

 بصورتو الحالية.

 أوجو الشكر الجزيؿ إلى كؿًّ مف:

والتي أتشرؼ بالنتماء  –جامعة القدس  –مؤسستي التعميمية الشامخة بعمميا وعممائيا  -
 ليا, وأف أكوف أحد طمبتيا.

رشاده وتوجييو  - مشرفي عمى ىذه الرسالة الدكتور أشرؼ أبو خيراف عمى عنائو وا 
رشادات بّناءة, وحسف المعاممة الطيبة.المتواصؿ, وما قّدمو لي مف   توجييات ونصائح وا 

عضوي لجنة المناقشة األستاذ الدكتور محمود أبو سمرة والدكتور كماؿ مخامرة عمى  -
جراء التعديالت عمييا.  جيودىما ومالحظتيما الخّيرة في تدقيؽ ومراجعة ىذه الدراسة وا 

رية في جامعة القدس وأخص بالذكر المبدع أساتذتي وكافة أعضاء الييئة التدريسية واإلدا -
والمميز والمعطاء األستاذ الدكتور محمود أبو سمرة عمى حسف المعاممة والنصح واإلرشاد 

رشاد وتوجييات.  والتوجيو, وكذلؾ خالي األستاذ محمود اقطيط عمى ما قدمو مف نصح وا 

ي صياغة وتعديؿ اإلستبانة أعضاء لجنة التحكيـ لإلستبانة والمقابمة, لما بذلوه مف جيد ف -
خراجيا بالشكؿ السميـ.  لخدمة الرسالة وا 

مديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿ مؤسسات وأشخاص عمى التعاوف والمساعدة  -
واخص بالذكر األستاذ ناصر احشيش رئيس قسـ الديواف في مديرية شماؿ الخميؿ عمى تفانيو 

 ساندة.في تقديـ يد العوف والمساعدة والم

مديري ومديرات المدارس في محافظة الخميؿ إلجابتيـ عمى فقرات أداة الدراسة, ومسؤولي  -
جابتيـ عمى أسئمة المقابمة, مما كاف لو األثر في  ومدربي البرامج التدريبية كذلؾ لتعاونيـ وا 

 نجاح ىذه الدراسة, والى جميع مف ساىـ في إخراج ىذه الرسالة إلى حيّز الوجود.
 

 حث: نايؼ محمود محمد عرجافالبا



 ج
 

 الممخص
 

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى واقع برامج تدريب المديريف في مدارس محافظة الخميؿ مف 
وجية نظر المديريف أنفسيـ, ومسؤولي البرامج التدريبية, تكوف مجتمع الدراسة مف جميع 

 ـ 8108/ 8107مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة في محافظة الخميؿ لمعاـ 
 (03)مديرًا ومديرًة, و (560) )جنوب الخميؿ, شماؿ الخميؿ, الخميؿ ويطا(, والبالغ عددىـ

 مسؤوًل عف البرامج التدريبية.
استخدـ الباحث أداتي اإلستبانة والمقابمة, وكانت عينة الدراسة لإلستبانة عينة عشوائية 

فقرة موزعة عمى سبعة مجالت, في ( 71)فردًا, وتكونت مف  (805)طبقية بمغ عدد أفرادىا 
أفراد, تـ التأكد مف  (4)حيف كانت عينة الدراسة لممقابمة عينة قصدية بمغ عدد أفرادىا 

الصدؽ الثبات لألداتيف بالطرؽ التربوية واإلحصائية المناسبة, وتمت اإلجابة عف أسئمة 
 (.(SPSSـو الجتماعية الدراسة وفحص الفرضيات باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعم

أظيرت نتائج الدراسة أف تقديرات المديريف لواقع برامج تدريب المديريف في محافظة الخميؿ 
جاءت بدرجة كبيرة لجميع مجالت الدراسة )أىداؼ البرامج التدريبية, تخطيط البرامج, بيئة 

 التدريبية, التقويـ(.التدريب, محتوى البرامج التدريبية, المدربوف, أساليب وأنشطة البرامج 
 (،1.89)والنحراؼ المعياري الكمي  (،3.58)حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية 

كما تبيف بأف أعمى المؤشرات كاف لمجاؿ المدربيف بمتوسط  (،70.6)والوزف النسبي الكمي 
أما  (،75.4) ووزف نسبي مقداره(، 1.84)وانحراؼ معياري مقداره  (،3.77)حسابي مقداره 

وانحراؼ معياري مقداره  (،3.47)أقميا فكاف مجاؿ بيئة التدريب بمتوسط حسابي مقداره 
 وقد جاءت جميعيا  مرتفعة.(، 69.4) ووزف نسبي مقداره (،1.98)

أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع برامج تدريب 
ية نظر المديريف أنفسيـ تعزى لمتغيرات )الجنس, المؤىؿ المديريف في محافظة الخميؿ مف وج

 العممي, المديرية, سنوات الخبرة, جية اإلشراؼ(.
 كما جاءت نتائج المقابمة متوافقة مع نتائج اإلستبانة.
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The reality of training programs for school principals in schools in Hebron 

governorate from the point of view of the school principals themselves and the 

training program managers 

By: Nayef Mahmoud Mohammed Arjan 

  Supervision: Dr. Ashraf Abu Khayran 

 

Abstract 

This study aims to identify the reality of the training programs of school 

principals in Hebron governorate schools. From the point of view of the 

school principals themselves and the training program managers, the 

study community consists of all school principals and principals in the 

Hebron governorate for the year 2017/2018 (south of Hebron, , Hebron 

and Watta (561), and 13 (13) were responsible for the training programs. 

The researcher used the questionnaire and interview tools. The study 

sample consisted of (215) individuals, consisting of (70) items distributed 

in seven fields, while the sample of the study was an objective sample of 

4 members, Of the validity of the reliability of the tools in the appropriate 

educational and statistical methods. The study questions were answered 

and the hypotheses were examined using the SPSS program. 

The results of the study showed that the principals' estimations of the 

reality of the training programs of the school principals in Hebron 

governorate came to a great extent for all fields of study (the objectives of 

the training programs, the program planning, the training environment, 

the content of the training programs, the trainers, the methods and 

activities of the training programs). 

The overall mean score was (3.58), the total standard deviation (0.89) and 

the total relative weight (71.6). The highest indicators were the field of 

trainers with an average of 3.77 and a standard deviation of 0.84, 75.4). 

The lowest area was the training environment with an average of 3.47, a 

standard deviation of 0.98 and a relative weight of 69.4, all of which were 

high. 

The results of the study showed that there are no differences between the 

estimates of the sample of the study of the reality of the training programs 

of school principals in Hebron governorate from the point of view of the 

principals themselves due to the variables (gender, academic 

qualification, directorate, years of experience, supervisor). 

 

The results of the interview were consistent with the results of the 

questionnaire. 
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لفصؿ األوؿا  
 

 خمفية الدراسة ومشكمتيا
 

كمتيا, وأسئمتيا, وفرضياتيا, وأىدافيا, وأىميتيا, يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمقدمة الدراسة, ومش
 وحدودىا, ومصطمحاتيا.

 
 

 مقدمة 0.0 
 

لقد تطورت العممية التربوية خبلؿ العقود الماضية  تطورًا ممموسًا عمى مستوى العالـ ولـ  يكف 
التعميـ الوطف العربي بعيدًا عف ىذا التطور , فقد ناؿ نصيبًا معقوؿ مف ذا التطور, بيد أف أىمية 

قد شيدت تطورًا ىائبًل بوقتنا الحالي والحاضر, نظرًا لثورة التكنولوجيا والتطورات العممية 
المتبلحقة, وذلؾ باعتبار التعميـ مف أىـ القوى التي ليا تأثير في حياة األمـ وتطوير أدائيا 

مية ينبغي وعمميا وذلؾ لممحافظة عمى مقوماتيا األساسية, ويتعامؿ مع الفرد كأىـ ثورة قو 
 إعطائيا جؿ الرعاية االىتماـ.

 

وتمثؿ العممية التعميمية التدريسية التربوية منظومةً  ونسقًا يتألؼ مف عدة عناصر مرتبطة 
ال بد وأف  وتجديد وتطوير ألحد ىذه العناصر ومتفاعمة ويؤثر بعضيا ببعض,  وأي تحديث

 (.2014يكوف لو صداه وأثره في العناصر األخرى )أحمد,
, فيي التي ة التعميمية التعممية  والتربويةإلدارة المدرسية الناجحة تعتبر حجر الزاوية بالعمميوا

تحدد وتعيف المعالـ, وأيضًا ترسـ الطرؽ وتضيء وتنير السبؿ أماـ األشخاص العامميف في 
الميداف, وذلؾ لموصوؿ ليدؼ مشترؾ بزمف محدد, وكذلؾ ىي التي تعمؿ و تقوـ برسـ الوسائؿ 

ألدوات الكفيمة بمراجعة والتأكد مف األعماؿ والمتابعة لمنتائج متابعة ىادفة, مما يساعد ويعيف وا
في عممية إعادة النظر بالتنظيمات وباألنشطة وبالتشريعات مف أجؿ تعديميا, أو بإعادة النظر 

حددة بأساليب وطرؽ التنفيذ التي مف الممكف عف طريقيا الوصوؿ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة والم
 (.2016والمنشودة )الصمادي,

لذا أصبح مف الميـ والضروري لمعامميف باإلدارة المدرسية اإللماـ والمعرفة بالمعمومات الميمة  
األساسية, وال سيما بعد اتساع مجاليا ومداىا فشمؿ جميع النواحي اإلدارية والتقنية والفنية, وبعد 
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ليس في المدرسة فحسب, بؿ في المدرسة والبيئة  أف أضحت اإلدارة توجو وتركز عنايتيا لمتمميذ
 (.2018والمجتمع )حبابة,

 

اطًا وثيقًا ويعد مدير المدرسة أىـ العناصر بالعممية التربوية ,مما يجعؿ تقدـ المدرسة مرتبطًا ارتب
, وحتى يتمكف مدير المدرسة عمى إتقاف تقانو لعممو الذي يؤديو ويقوـ بو, وا  بقدرة وكفاءة مديرىا

التدريب الذي يمكنو مف كؿ ذلؾ قبؿ الخدمة وأثنائيا  و وتطوير مياراتو, فبل بد مف تدريبوعمم
 ( .2013) الحربي,وفؽ برامج تدريبية معينة 

 

ونظرًا لكوف التدريب يعد المبنة األساسية لتنمية وتطوير القوى البشرية مف أجؿ مواكبة التطورات 
صبحت البرامج التدريبية عمؿ استراتيجي ألي منظمة السريعة لمختمؼ الجوانب والمياديف, فقد أ

ومؤسسة, وأصبح يرصد لو موازنات مستقمة, ومراكز متخصصة, مف أجؿ النيوض بيذه العممية 
واكتساب األفراد خبرات وميارات جديدة وحديثة تساىـ وتساعد في تعزيز ىدؼ المؤسسة 

 (.2010ميف فييا )ياغي,والمنظمة, وترفع مف المستوى العاـ ألداء األفراد العام
 

ؿ دوف تضررىا كما إف التدريب ييتـ ويحافظ عمى بقاء المنظمات والمؤسسات بالقمة ويحو 
والقدرات  , ألنو يؤدي إلى تجدد الميارات والسموكيات واالتجاىات والخبراتوتراجعيا وانحدارىا
دارات المنظمة أو المؤسسة, , وبالتالي يؤدي إلى تنشيط كافة مرافؽ وأقساـ و لؤلفراد العامميف فييا ا 

ويبعث الروح في العممية اإلنتاجية االيجابية ليا, فتصبح المنظمة كأنيا أنشئت وولدت مف جديد 
ولكف بميارات وقدرات وخبرات عممية متقدمة ومتطورة عف مرحمة عممية االنطبلؽ 

 ( .2015)الدعيمج,
اءات العربية والتي تـ عقدىا وعالجت وعدلت والعموـ والثقافة بالمق بيةوأكدت المنظمة العربية لمتر 

فييا بدقة موضوع إعداد وتدريب المديريف أتناء الخدمة تمشيًا مع االتجاىات العالمية الحديثة 
والعمـو والثقافة,  لمتربية)المنظمة العربية  التقنيات المستخدمة بيذا المجاؿ والمستجدات في

2015.) 
نشطتيا المختمفة بموضوع التدريب, وأنشأت لو إدارات واىتمت المنشآت بجميع أنواعيا, وأ

 (.2014مستقمة, ألنو ال يخدـ المتدرب فقط, ولكنو في النياية يخدـ أىداؼ المنشأة )الخطيب,
 

والتعميـ الغالي الفمسطينية فقد أكدت فييا عمى أحقية المعمميف  التربيةوألىمية التدريب في وزارة 
, ويدخؿ في ىذا اإلطار مديرو المدارس, فيـ معمموف اختيروا في التدريب قبؿ وأثناء الخدمة

إلدارة المدارس لكنيـ في الغالب ال يعدوف إعدادًا إداريًا لئلدارة المدرسة, وخصوصًا في ظؿ ىذا 
التطور والحاجة الممحة إلدارة ىذه المدارس, ومف ثـ فيـ بحاجة ماسة إلى تدريبيـ  أثناء خدمتيـ  

شرافية سميمة, وال بد  ليكونوا قادريف عمى أداء مياميـ اإلدارية واستخداـ أساليب قيادية تربوية وا 
تصميميا واإلعداد ليا  مف األخذ باالعتبار بأف عممية انعقاد البرامج التدريبية يستوجب أف يتـ
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تمبية المياـ الوظيفية  بأسموب وطريقة تربطيا ببيئة عمؿ المشتركيف, وبشكؿ يساعد ويعيف عمى
تطمبيا الوظائؼ والتي تخدـ العممية اإلنتاجية في المنظمات والمؤسسات ويزيد مف رضا التي ت

الجميور المتعامؿ معيا , وكذلؾ شعور األفراد المشتركيف بيذه البرامج بحصوليـ عمى معمومات 
ترجمتيا في أعماليـ ووظائفيـ التي يعمموف فييا, فعندما  وميارات جديدة سوؼ تساعدىـ عمى

ا االنسجاـ بيف البرامج التدريبية وبيئة عمؿ المشتركيف بيذه البرامج تصبح أكثر فاعمية يتحقؽ ىذ
 (.2015وتحقؽ األىداؼ التي تسعي إلى تحقيقيا مف خبلؿ التدريب )شبانة,

ويعد التطور الذي تعيشو فمسطيف في مجاؿ التعمـ والتعميـ خاصة التطور الكمي في أعداد 
انبيا التعميمية بالتوسع في افتتاح المدارس في كؿ موية  في جو المدارس واىتماـ الخطط التن

فرض أىمية توافر إدارة ديناميكية مرنة قادرة عمى ت أرجاء أراضي فمسطيف مف األمور التي
مواجية التحديات والقياـ بالعديد مف المياـ والممارسات اإلدارية واإلشرافية. إال أف الحاجة إلى 

دى إلى تعييف أعداد كبيرة وكثيرة مف مديري المدارس غير المؤىميف التوسع بأعداد المدارس أ
 .(2010لممارسة الدور القيادي في المدارس العامة )العزاوي,

 
 

 مبررات الدراسة:  8.0
 

 يمكف إيجاز مبررات الدراسة بالنقاط واألمور اآلتية:
 

لعاـ لبرامج تدريب المديريف,  حاجة مديريات التربية والتعميـ إلى دراسات وأبحاث تقيـ الواقع ا -
 وذلؾ لتعزيز نقاط القوة ومعالجة جوانب ونقاط الضعؼ.

الرغبة بانجاز مادة بحثية تخدـ وزارة التربية والتعميـ في رسـ سياساتيا وخططيا المستقبمية  -
 قيما يخص برامج تدريب المدراء.

 يتمتع موضوع الدراسة باىتماـ الباحث بشكِؿ خاص. -
 

 الدراسة: مشكمة 3.0
 

 والتعميـ لرفع وتطوير مستوى كفاءات مديري المدارس, وتنمية  التربيةبالرغـ مف اىتماـ وزارة 
 قدراتيـ ومياراتيـ أثناء الخدمة. إال أف تدريب المديريف عمومًا يعاني مف االعتماد عمى الوسائؿ 

 النظرية واالستعانة  النظرية في التدريب بالرغـ مف المحاوالت الجادة االبتعاد عف الوسائؿ
 بالتقنيات الحديثة في ذلؾ, ولكف تنقصيا اإلمكانيات المادية والبشرية, وبالتالي فإف الوسائؿ 
 والمواد واألدوات المستخدمة بالغالب ىي الوسائؿ النظرية التقميدية المعتمدة والمرتكزة عمى 

 (.2014الجوانب النظرية بشكؿ وذلؾ كبير جدًا )عابديف,
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شكمة الدراسة إلى وجود بعض المشاكؿ التي تكتنؼ واقع البرامج التدريبية لمديري تعزى م
المدارس مف جية, والتطمعات المنشودة لتحقيؽ أىداؼ ىذه البرامج لمنيوض باإلدارات المدرسية 
إلى مستويات متقدمة مف جية أخرى, وتظير المشكمة بشكؿ رئيس عند اإلعداد ليذه البرامج, 

وة بيف أىداؼ ومواضيع وأساليب ىذه البرامج, وبيف احتياجات وطبيعة عمؿ وذلؾ بظيور فج
المديريف ومدى تحقيقيا آلماليـ وطموحاتيـ التي كانوا يسعوف إلييا قبؿ انعقاد مثؿ ىذه الدورات 

 التدريبية. 
 

مدى لذا أتت ىذه الدراسة وذلؾ لموقوؼ واقع البرامج التدريبية لمديري المدارس بمحافظة الخميؿ و 
عانتو في تطوير أدامساىمت حداث التغيرات الحقيقيػة في أفكارىـ واتجاىاتيـ ئو ومساعدتو وا   يـ, وا 

 حتى يمكف ربط نتائج أعماؿ برنامج التدريب بأىدافو.
 

 أىمّية الّدراسة:  4.0
 

 األىمية العممية:
 

ج التدريب لممديريف تكمف األىمية العممية لمدراسة فيما تضيفو مف معمومات جديدة حوؿ واقع برام
وكذلؾ بالدور الوظيفي واإلداري الذي يشغمو المديروف, الذيف يستيدفو البرنامج التدريبي لمديري 

إشرافيا وقياديًا. لذلؾ فإف القياـ بمثؿ ىذه البرامج تخص  اً المدارس حيث أنيـ يمارسوف دور 
وكفاءتيـ, وبالتالي  وتيدؼ إلى لعب دور ىاـ وضروري بعممية التأثير عمى سموؾ المديريف

ينعكس كؿ ذلؾ عمى زيادة القدرات اإلشرافية والتنفيذية والقيادية لدييـ, بما يساعد وُيِعيف عمى 
االرتقاء بمستوى العممية التربوية, لذلؾ فمف الياـ والضروري أف يتـ اإلعداد ليذه البرامج ويكوف 

وأيضا استخداـ الوسائؿ والمواد  ذلؾ بما يتبلءـ ويتناسب مع المتطمبات الوظيفية لممدراء,
يف, بما يحقؽ الفاعمية المرجوة التدريبية وجذب أصحاب التجربة واالختصاص والخبرة مف المدرب

المتوخاة لمثؿ ىذه البرامج والتي يقدميا البرنامج التدريبي لمديري المدارس, كما وأف ىذه الدراسة و 
البرنامج التدريبي لمديري المدارس, لتصميـ تسعى لمساعدة القائميف عمى البرامج التدريبية ب
عداد لمبرامج بطريقة وأسموب تزيداف مف فاعميتيا.   وا 

 

ة والتعميـ بمديريات محافظة الخميؿ لمتعرؼ عمى بييُف ىذه الدراسة إدارات التر كما تساعد وُتعِ 
 ية نظر مدى أىمية وفاعمية وفائدة البرنامج التدريبي لمديري المدارس وذلؾ حسب آراء ووج

التدريب, وبناء استراتيجيات تعمؿ عمى تطوير وتحسيف  يالمديريف ذاتيـ وأنفسيـ, ومسؤول
 أدائيـ.
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 األىمية التطبيقية: 
 

أما األىمية التطبيقية ليذه الدراسة فتكمف في إمكانية االستفادة مف مخرجات ىذه الدراسة في 
رامج تدريب المديريف, وبالتالي ينعكس ايجابيا تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعؼ المتعمقة بب

 عمى واقع برامج تدريب المديريف في محافظة الخميؿ.
 

 أىداؼ الدراسة :  5.0  
 

تتمثؿ أىداؼ الدراسة في ىدؼ رئيس ومجموعة مف األىداؼ الفرعية, أما اليدؼ الرئيس  -
يؿ مف وجية نظر المديريف فيكمف في التعرؼ عمى واقع برامج تدريب المديريف في محافظة الخم

 أنفسيـ, ومسؤولي البرامج التدريبية.
تحديد واقع برامج تدريب المديريف في محافظة الخميؿ في ظؿ المتغيرات: الجنس, المؤىؿ -

 العممي, المديرية, سنوات الخبرة, جية اإلشراؼ.
 تقديـ مقترحات وتوصيات لمنيوض ببرامج التدريب الخاصة بالمديريف. -


 سئمة الدراسة:أ  6.0
 

 تحاوؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 

ما واقع برامج تدريب المديريف في محافظة الخميؿ مف وجية نظر المديريف أنفسيـ  السؤاؿ األوؿ:
 ومسؤولي البرامج التدريبية؟

 

افظة ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع برامج تدريب المديريف في مح السؤاؿ الثاني:
 الخميؿ باختبلؼ متغيرات: الجنس, المؤىؿ العممي, المديرية, سنوات الخبرة, مكاف العمؿ؟

 

 فرضيات الدراسة:  7.0  
 

 وفقًا لمراجعة األدبيات السابقة وبناء عمى أسئمة الدراسة فقد تمثمت فرضيات الدراسة في اآلتي:
 

بيف تقديرات  )α ≥0.05توى الداللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسالفرضية األولى: ل 
 أفراد عينة الدراسة لواقع برامج تدريب المديريف في محافظة الخميؿ تعزى إلى متغير الجنس.

 

بيف تقديرات  )α ≥0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثانية: ل 
محافظة الخميؿ تعزى إلى المؤىؿ العممي )  أفراد عينة الدراسة لواقع برامج تدريب المديريف في

 ماجستير فأعمى(. –بكالوريوس  –دبموـ 
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بيف  )≤α 0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثالثة: ل 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع برامج تدريب المديريف في محافظة الخميؿ تعزى إلى متغير 

  يطا(. –جنوب الخميؿ  -شماؿ الخميؿ  –لخميؿ المديرية ) ا
 

 

بيف  )≤α 0.05) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالفرضية الرابعة: 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع برامج تدريب المديريف في محافظة الخميؿ تعزى إلى متغير 

 سنوات (. 10 أكثر مف –سنوات  10سنوات إلى  5مف  –سنيف  5سنوات الخبرة )أقؿ مف 
 

 

بيف  )α ≥0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الخامسة: ل 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع برامج تدريب المديريف في محافظة الخميؿ تعزى إلى متغير جية 

 خاصة (. –اإلشراؼ ) حكومة 
 

 حدود الدراسة:  8.0
 

 

 (ـ.2018 /2017تـ تطبيؽ الدراسة أثناء الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي) دود الزمنية:الح -
 

 

والتعميـ بمحافظة الخميؿ الحكومية  التربية: جرت الدراسة عمى مديري مدارس الحدود المكانية -
والخاصة, ومسؤولي البرامج التدريبية بمديرياتيا األربع وىي: مديرية الخميؿ, وجنوب الخميؿ, 

 ماؿ الخميؿ, ويطا.وش
 

مديري المدارس ومسؤولي البرامج التدريبية في محافظة الخميؿ بمديرياتيا  الحدود البشرية: -
  األربعة وىي: مديرية الخميؿ, وجنوب الخميؿ, وشماؿ الخميؿ, ويطا .

 
 

اقتصرت الدراسة عمى دراسة واقع برامج التدريب لممديريف بمحافظة  الحدود الموضوعي: -
ؿ, وذلؾ مف خبلؿ وجية نظر المديربف أنفسيـ ومسؤولي التدريب بمدارس التربية والتعميـ الخمي

عف   "العالي الحكومية والخاصة, فيما اعتذرت مدارس الوكالة الدولية لغوث البلجئيف "األونروا
 إجراء ىذه الدراسة بمدارسيا ممثمة بالتعميـ العاـ لمحافظة الخميؿ.

 

والتعميـ بمحافظة الخميؿ  التربيةصرت الدراسة عمى مديري مدارس اقت الحدود المؤسسية: -
 الحكومية والخاصة ومسؤولي البرامج التدريبية.
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 :مصطمحات الّدراسة  9.0
 
 

ة والتعميـ الفمسطينية وذلؾ في يبرامج المعموؿ بيا لدى وزارة التر ىي الب البرامج التدريبية: -
،2013رات وأعماؿ مديري ومديرات المدارس )عابديف,خطتيا التطويرية لتطوير أداء وميا

 (.298ص
 

ة والتعميـ بيتدريسية تديرىا وزارة التر : ىي أي مؤسسو تعميمية المدارس الحكومية والخاصة -  
،2017أو سمطة تعميمية )فمسطيف, وزارة التربية والتعميـ العالي,ة زار العالي الفمسطينية, أو أي و 

 (.42ص
  

: ىي المدارس التي تقع بمحافظة الخميؿ وتشمؿ المدارس الحكومية ظة الخميؿمدارس محاف -
والمدارس الخاصة ومدراس الوكالة الدولية لغوث البلجئيف وتقع ضمف أربعة مديريات وىي: 
مديرية شماؿ الخميؿ, ووسط الخميؿ, وجنوب الخميؿ, ومديرية )فمسطيف, وزارة التربية والتعميـ 

 (.48،ص2015العالي,
 

ىـ أولئؾ األشخاص المسؤوليف عف التنظيـ والمتابعة والتوجيو والرقابة عمى  مديرو المدارس: -
 (.154،ص2018عدد مف المعمميف بمختمؼ االختصاصات ضمف مبنى إداري محدد )عطوي,

 

ىـ أولئؾ األشخاص المختصوف الذيف يقوموف باإلعداد   مسؤولو البرامج التدريبية: -
ة والتخطيط والتنفيذ لمبرامج التدريبية المختمفة الخاصة بمدراء المدارس واإلشراؼ والمتابع

 (.143،ص2018)عطوي,
 
(35)مدينة فمسطينية تقع في الضفة الغربية إلى الجنوب مف القدس بحوالي  محافظة الخميؿ: -

كـ, وتعد اكبر مدف الضفة الغربية مف حيث عدد السكاف والمساحة, أسسيا الكنعانيوف في 
صر البرونزي المبكر, وتمتاز المدينة بأىمية اقتصادية حيث تعتبر مف أكبر المراكز الع

, ويبمغ عدد ة, وفييا الحـر اإلبراىيمي الذي اكسبيا أىمية دينية كذلؾبياالقتصادية في الضفة الغر 
، 2017).الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني)فمسطيف, ألؼ نسمة  (730)سكانيا حوالي 

(.88ص
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 الفصؿ الثاني
 
 

 اإلطار النظري:
 

 

 مقدمة 0.8
 

كساب المتدربيف باألساليب والميارات  إف اليدؼ األساسي لبرامج التدريب ىو عممية تزويد وا 
والمعمومات المتجددة المختمفة, وبما يتناسب ويتبلءـ مع طبيعة أعماليـ, لخمؽ وتوفير جياز 

 قياـ باألعماؿ الموكمة إليو بكفاءة وفعالية.تربوي لديو القدرة واإلمكانية عمى ال
 

 اإلطار النظري لموضوع الدراسة  8.8
 
 

 فيما يأتي يعرض الباحث إطارًا نظريًا حوؿ موضوع برامج تدريب المديريف عمى النحو اآلتي:
 

 

 مفيوـ التدريب: .0.8.8
 

تدريب, إال أنيـ قد اتفقوا بالرغـ مف اختبلؼ الكتّاب والّدارسيف والباحثيف حوؿ تعريفيـ لمفيـو ال
عمى أف التدريب يتجو ويسير إلى التحسيف والتغيير والتطوير, والتدريب مفيوـ مركب مف عدة 
عناصر, فيو يعني التغيير إلى شيء أحسف أو تطوير الفرد في معموماتو وقدراتو ومياراتو 

 (.58،ص2010وأفكاره )الجيوسي وجاد اهلل,
, والمتدربيف والمدربيف, يساعد لدى كؿ مسؤولي البرامج التدريبيةب إف وضوح مفيوـ عممية التدري

عمى تحديد األىداؼ, والمحتوى, والتقييـ لمتدريب, والطرؽ, وبيذا ُيسيؿ تحديد العممية التدريبية,  
فإذا ُفيـ عمى أنو اكتساب لممعمومات, فإف ىدؼ التدريب ىنا يكوف تزويد المتدربيف بالمعمومات 


