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 يهخض 

 

ٛذكذ ٛزٙ اُذساعخ  ا٠ُ اٌُؾق ػٖ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ إلداساد اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ 

 ك٢ أُؾبكظبد اُؾٔب٤ُخ ٖٓ كِغط٤ٖ ٖٓ ٝعٜخ ٗظشْٛ، ٝرٌٕٞ ٓغزٔغ اُذساعخ ٖٓ ع٤ٔغ ٓذ٣ش١

( ٓذ٣شاً ٝٓذ٣شح ك٢ أُؾبكظبد اُؾٔب٤ُخ ٖٓ 31ٝٓذ٣شاد اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت  ا٢ُٜ٘ٔ اُجبُؾ ػذدْٛ)

ّ،  ٝاعزخذّ اُجبؽش أُٜ٘ظ اُٞفل٢ 2018/ 2017كِغط٤ٖ ك٢ اُلقَ اُضب٢ٗ ُِؼبّ اُذساع٢ 

٤بط اُزؾ٢ِ٤ِ ُٔ٘بعجزٚ ألؿشاك اُذساعخ ، ُٝإلعبثخ ػٖ أعئِخ اُذساعخ هبّ اُجبؽش ثج٘بء  أداح ُو

دسعخ آزالى ٓذ٣ش١ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٌُِلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ اُز٢ اعزخِقٜب اُجبؽش،  

( كوشح ٓٞصػخ ػ٠ِ عجؼخ ٓغبالد)اُو٤بدح، ٝاُزخط٤ظ ك٢ ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ، 64ٝرٌٞٗذ ٖٓ )

زؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُؼالهبد اإلٗغب٤ٗخ، ٝاُ٘ٔٞ ا٢ُٜ٘ٔ ُِؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ، ٝٓ٘بٛظ اُ

ٝاعزشار٤غ٤بد اُزذس٣ظ، ٝث٤ئخ اُؼَٔ ك٢ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ، ٝاٌُلب٣بد اإلداس٣خ ٝأُب٤ُخ(، ٝرْ اُزؾون 

 ٖٓ فذم األداح ٝصجبرٜب.

اظٜشد اُ٘زبئظ ا٠ُ إ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ إلداساد اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٖٓ ٝعٜخ 

لب٣بد اإلداس٣خ ٝأُب٤ُخ ػ٠ِ أػ٠ِ ٓزٞعظ ٗظشْٛ ٓٞعٞدح ثذسعخ ػب٤ُخ، ٝؽقَ ٓغبٍ اٌُ

ؽغبث٢ ٝثذسعخ ػب٤ُخ، ٝأظٜشد اُ٘زبئظ ٝعٞد اخزالف ث٤ٖ ٓزٞعطبد اعزغبثبد أكشاد أُغزٔغ 

ك٢ اُذسعخ ا٤ٌُِخ الٓزالى اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ك٢ أُؾبكظبد اُؾٔب٤ُخ ٖٓ كِغط٤ٖ  رؼضٟ ُٔزـ٤ش 

أُذاسط اُق٘بػ٤خ(، ُٝغ٘ٞاد اُخجشح  اُغ٘ظ ًٝبٗذ ُقبُؼ )اُزًٞس(، ٝٗٞع أُإعغخ ُقبُؼ)

ع٘ٞاد( ٝاُزخقـ ُقبُؼ رخقـ )اُضساػخ(، ٝأُإَٛ اُؼ٢ِٔ  10ًٝبٗذ ُقبُؼ )أًضش ٖٓ 

 ُقبُؼ) ثٌبُٞس٣ٞط( ٝأُؾبكظبد ُقبُؼ ٓؾبكظخ )ع٤ٖ٘(.

ٝك٢ ضٞء اُ٘زبئظ أٝف٠ اُجبؽش ثضشٝسح ئعشاء دساعبد عذ٣ذح ؽٍٞ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ 

٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٓغإ٤ُْٜٝ، ٝػ٠ِ ٝصاسر٢ اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ُٔذ٣ش١ اُزؼ

ٝاُؼَٔ ث٘بء ثشٗبٓظ رذس٣ج٢ ٣زضٖٔ اُزذس٣ت ػ٠ِ اُجؾٞس اإلعشائ٤خ ٝرٞظ٤ق رٌُ٘ٞٞع٤ب 

 أُؼِٞٓبد ٝاالرقبالد ٝٓغزٔؼبد اُزؼِْ ا٢ُٜ٘ٔ.
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Abstract:   

     This study aimed at exploring the educational and technical capacities of the 

directors of vocational training and teaching, from their perspective across the 

northern governorates of Palestine. The Study’s population consisted of 31 directors 

from both genders across northern governorates, during the second semester of the 

academic year 2017/2018.  

 For achieving the purpose of the study, the researcher used the descriptive research 

approach. Furthermore, the researcher designed a questionnaire as a tool to address 

the research questions. The questionnaire consisted of three sections and aimed at 

measuring the level of the educational and technical capacities that directors of 

vocational training and teaching possess.  

The validity and reliability of the instrument has been verified . 

The results also indicated that educational and technical competences  among 

directors of the vocational learning and training from their perspective are present in a 

high degree. The domain of financial and administrative skills scored the highest 

mean by a high degree. 

The results of the study indicated that there are differences in the averages of the 

responses of the study population  in the total degree of possessing educational 

competences across northern governorates of Palestine due to the variable of gender, 

in favor of males, and due to the variable of the institution type, in favor of industrial 

schools, also due to the variable of years of experience, in favor of 10 years and more. 

There are differences as well in the average of the responses due to the variable of 

specialization in favor of electric engineering, and due to the variable of academic 

qualification in favor of Bachelor degree also due to the variable of governorate in 

favor of Jenin Governorate. On the basis of  the results, the study recommends the 

following, the need for conducting a study on the educational and technical capacities 

of the directors of the vocational training and teaching from perspectives of their 

officials, and the need for developing training program by the Ministry of Education 

and Higher Education and the Ministry of Labor, to train on conducting action 

research and employing ICT, in addition to employing vocational learning 

communities.  
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 انفظم األٔل

 يشكهخ انذساعخ ٔأًْٛزٓب

 

 

 

 



2 

 

 انفظم االٔل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رًٓٛذ 

ذساعخ ك٢ ٛزا اُلقَ ع٤زْ ػشك ٓوذٓخ اُذساعخ ٝٓؾٌِزٜب ٝأعئِزٜب  ٝأ٤ٔٛزٜب ٝأٛذاكٜب ٝؽذٝد اُ

 ٝٓقطِؾبرٜب 

 

 نًمذيخا 1.1

ُوذ أفجؾذ اإلداسح ػ٤ِٔخ ٛبٓخ ك٢ أُغزٔؼبد ٝاُؼقٞس اُؾذ٣ضخ ٝاصدادد أ٤ٔٛزٜب ثض٣بدح 

 اُ٘ؾبطبد اإلٗغب٤ٗخ ٝارغبػٜب ٝر٘ٞػٜب ٝأ٤ٔٛزٜب.

( ا٠ُ إ أُإعغخ اُزشث٣ٞخ ٢ٛ رساع أُغزٔغ اُلؼبٍ ك٢ ػ٤ِٔبد 1986قبٝٗخ)٣ٝؾ٤ش خ

اٌُٞادس اُجؾش٣خ راد اُزذس٣ت اُ٘ٞػ٢ أُطِٞة ٝأُذسعخ ٢ٛ ٖٓ أْٛ  اُزخط٤ظ ٝاُج٘بء ٝئػذاد

 اُز٘ظ٤ٔبد اُشئ٤غ٤خ ك٢ أُإعغخ اُزشث٣ٞخ اُز٢ رإد١ ُزِي اُؼٞآَ.

 

( إٔ أُشؽِخ رزطِت ئداسح كبػِخ ٝٓغزٞػجخ ُٞاهغ اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ  1999ٝث٘بًء ػ٤ِٚ ٣إًذ اُط٣َٞ)

شؽِخ رٞك٤ش ئداس٤٣ٖ ر١ٝ فلبد ر٘غغْ ٓغ ظشٝف ٝآكبهٜب أُغزوج٤ِخ، ًٔب رزطِت ٛزٙ أُ

اُؼالهبد اإلداس٣خ ٝٛزٙ اُقلبد عٞاء  ف٤ؾٝٓزطِجبد اُؼقش ٝهبدس٣ٖ ػ٠ِ رطج٤ن أكضَ 

اُلطش٣خ أٝ أٌُزغجخ ٣ِضّ رط٣ٞشٛب ٖٓ خالٍ اُخجشاد ٝاُزغبسة ٝاُزذس٣ت أُل٤ذ، ٓٔب ٣إِٜٛب 

خ، صْ رٞظ٤لٜب ثلبػ٤ِخ ُٔغبػذرٚ ػ٠ِ ألٕ رٌٕٞ ًلب٣بد ر٤غش ٜٓ٘خ أُذ٣ش ثأهَ ٝهذ ٝأ٣غش ًِل

ارخبر اُوشاساد اُشؽ٤ذح أُٞفِخ ُزؾو٤ن األٛذاف ثأػ٠ِ دسعخ ٌٓٔ٘خ ٖٓ اٌُلب٣خ ثؾٌَ ٣ضٖٔ 

 ٗغبؽٜب ٝاعزٔشاسٛب.

 

ػ٠ِ االػٔبٍ ٗظشاً ُِزطٞس االداس١ اُؾذ٣ش ُْ ٣ؼذ اُذٝس اُز١ ٣وّٞ ثٚ ٓذ٣ش أُذسعخ ٓوقٞسا 

(  1995ٛب )اُضٛشا٢ٗ، ُي ٤ُؾَٔ أُٜبّ االخشٟ اُز٢ رًشثَ رغبٝص ر االداس٣خ اُشٝر٤٘٤خ، 

ٝرؾغ٤ٖ  ط٣ٞش أُ٘بٛظ اُذساع٤خ ٝاالٗؾطخ، ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رٔغبػذح ُِطالة ػ٠ِ اُ٘ٔٞ اُؾبَٓ، ً

 الُٔبّ ثٞظبئق االداسح ٖٓ رخط٤ظ، ٝر٘ظ٤ْ،  ٝرٞع٤خ، أُغزٟٞ ا٠ُٜ٘ٔ ُِؼب٤ِٖٓ ئضبكخ ا٠ُ ا

 ٝٓزبثؼخ ٝرو٣ْٞ .
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أداء ٓغإ٤ُٝبرٚ اُزشث٣ٞخ ٝكن ٓغزٟٞ  ( ا٠ُ إٔ ٗغبػ ٓذ٣ش أُذسعخ ك٣ٝ1995٢ؾ٤ش اُؾج٤ت )

 األٓش اُز١ ٣جشص ا٤ٔٛخ اٌُلب٣بد ا٤ُٜ٘ٔخ . اُالصٓخ ُ٘غبػ ٓإعغزٚ اُزشث٣ٞخ، ًلب٣برٚ

( ا٠ُ اُوٍٞ أٗٚ ٗظشاً ُٔب ُالداسح أُذسع٤خ ٖٓ ا٤ٔٛخ ٝاصش ثبُـ٤ٖ ك٢ ٣ٝ1988زٛت اُجشادػ٢ )

، ٝر٘ظ٤ٔب، ٝرٞع٤ٜب،  ٝرو٣ٞٔب، خ ك٢ ٓخزِق اٝعٜٜب ٝاثؼبدٛب رخط٤طباٗزبع٤خ اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞ

ٝٗظشاً ألٕ اإلداسح أُذسع٤خ ٢ٛ اُؾِوخ األْٛ ك٢ اُج٤٘خ ا٤ٌِ٤ُٜخ ك٢ اإلداساسح اُزشث٣ٞخ، كإ ٓذ٣ش 

أُذسعخ ٛٞ اُشأط األداس١ اُزشث١ٞ ٝٛٞ اُوبئذ أُٞعٚ ٝأُوشس اُز١ رضداد أ٤ٔٛزٚ ٣ٝجشص دٝسٙ 

 اُضب٣ٞٗخ ٝرُي ُٔب ُٜب ٖٓ خقبئـ اعزٔبػ٤خ ٝٗلغ٤خ ٝػ٤ِٔخ ٝاهزقبد٣خ. ك٢ أُشؽِخ

ُٝزُي ٣زضا٣ذ االٛزٔبّ ثٔذ٣ش أُذسعخ اُضب٣ٞٗخ اُز١ ٣ٔبسط ادٝاسٙ ٝٓغإ٤ُٝبرٚ اُو٤بد٣خ ثٌلب٣برٚ 

ب٣بد ٝاصد٣بد دسعخ لاُز٢ ر٘ؼٌظ ػ٠ِ ا٣غبثب ػ٠ِ اٗغبصاد ٓذسعزٚ ؽ٤ش ٣ؼذ آزالًٚ ُزِي اٌُ

 .(2017)اُؼ٘ض١، و٤ن االٛذا ف اُزشث٣ٞخ أُ٘ؾٞدح ُ٘غبؽٚ ٝر٤ٔضٙ ٓب٣غَٜ ُٚ رؾ ٓٔبسعزٜب اعبعب

 

ٝٗظشاً ُِذٝس أُؾٞس١ اُز١ ٣وّٞ ثٚ ٓذ٣ش أُذسعخ ٝاُز١ ٣ؼزجش ٖٓ أْٛ أُقبدس اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

ك٢ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ إلداساد اُزؼ٤ِْ  ٝاُل٤٘خ عبءد ٛزٙ اُذساعخ ُِزؼشف ػ٠ِ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ

 ُزؾغ٤ٖ أداء أُؼ٤ِٖٔ ٝاُطِجخ. ُٝضٔبٕ رؾو٤ن أٛذاف اُزؼ٤ِْأُؾبكظبد اُؾٔب٤ُخ ٖٓ كِغط٤ٖ 

٤بدح رشث٣ٞخ هبدسح ػ٠ِ رؾـ٤َ أكشاد أُغزٔغ، ٝرٞظ٤ق ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ال ثذ ٖٓ ٝعٞد ه

لبػ٤ِخ)ػط٤ش، اإلٌٓب٤ٗبد أُبد٣خ داخَ ٓإعغخ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ثأػ٠ِ دسعخ ٖٓ اُ

2009.) 

 

ُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت عبط روذّ اُذٍٝ اُؼظ٠ٔ ٛٞ اُزطٞس ٝاُزوذّ اُق٘بػ٢ ٖٓ خالٍ اإلٛزٔبّ  ثبئٕ أ

َ  كٌض٤ش ٖٓ اُذٍٝ أُزوذٓخ  ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘، اٛزٔبٜٓب كبٗؼٌظ  أُٝذ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ع

خ أفجؼ أؽذ األعجبة اُشئ٤غ أُب٤ٗب اُز٢ اٛزٔذ ثٚ ؽز٠ ٓضبٍ ػ٠ِ رُي رُي ػ٠ِ روذٜٓب ٝخ٤ش

اُؾشة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ًٝزُي اُؾبٍ ٛٞ ثبُ٘غجخ ُِؼذ٣ذ  اُز٢ هبدد ا٠ُ ٜٗٞضٜب ثؼذ ٛض٣ٔزٜب ك٢

 .)اُجبؽش(ٖٓ اُذٍٝ اُق٘بػ٤خ ٓضَ ا٤ُبثبٕ ٝأٌُِٔخ أُزؾذح ٝاُٞال٣بد أُزؾذح ٝؿ٤شٛب 

جبة ٗؾٞٙ ٖٓ ٢ٜ٘ ٝرٞع٤ٚ اُؾُض٣بدح اإلٛزٔبّ ٝاُزذس٣ت أُ ٝ ك٢ كِغط٤ٖ أؽٞط ٓب ٣ٌٕٞ اُؾؼت

ٝثؾٌَ خبؿ اُذٝس اُٜبّ  أخشٟ ًبإلػالّ ٝاُزشث٤خ  اُؼبّ ٝاُخبؿ ٝعٜبدخالٍ رؼبٕٝ اُوطبع  

٢ اُزٞعٚ اُذساع٢ ٢ٌُ ُٔذ٣ش اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ك٢ اُلزشح اُز٢ رغجن ٓشؽِخ ارخبر اُوشاس ك

ْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝٓٞاعٜخ اُظشٝف اُخبفخ ٖٓ اُزـِت ػ٠ِ اُزؾذ٣بد ٝأُؼ٤وبد اُز٢ رٞاعٚ اُزؼ٤ِ ٣زٌٖٔ

 ٢ رٔش ثٜب كِغط٤ٖ )اُجبؽش(اُز
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ٖ هجَ أُغإ٤ُٖٝ ٖٝٓ أُالؽع إٔ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ أُ٘بطن أُؾزِخ ال ٣ؾظ٠ ثبالٛزٔبّ اُالصّ ٓ

ٓغبٍ ،ٝاُؼَٔ ( ٝاُجبؽض٤ٖ اُز٣ٖ ٣ٌزجٕٞ ك٢ ؼب٢ُ، ٝاُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ٝاُزؼ٤ِٔبُ)اُـشف اُزغبس٣خ

ُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ اُضلخ ٝاُوطبع ٗغجخ ضئ٤ِخ ػ٠ِ ؽذ عٞاء، ُزُي ؽٌَ طالة ا اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ

عذاً ٖٓ ٓغٔٞع طالة أُشؽِخ اُضب٣ٞٗخ ٛزا ٖٓ ٗبؽ٤خ ، ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أخشٟ ٣لزوش اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ 

ك٢ أُ٘بطن أُؾزِخ ا٠ُ اُذساعبد اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ رؼذد ٓؾبًِٚ اُجؾض٤خ ٓضَ أُ٘بٛظ 

 (1998ا٠ُ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ًبٗذ ٗظشح د٤ٗٝخ )اُؾؾٞح ،  ٝٗظشح أُغزٔغ

 

اُل٤٘خ ك٢ ؾبعخ أُِؾخ ُِخجشاد ٝث٘بء أُإعغبد ٝاُ ،ٝٓغ ه٤بّ اُغِطخ اُٞط٤٘خ اُلِغط٤٘٤خ

، كإ ٓٞضٞع اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ كِغط٤ٖ ٣طشػ أُخزِلخ ٝاُز٢ ثذد ٝاضؾخ ُِغ٤ٔغأُغبالد 

٢ٜ٘ٔ ٓب صاٍ ٣ؾزَ ٌٓبٗخ ٛبٓؾ٤خ عذاً ٓ٘ز ثذء اُزؼ٤ِْ ئر إٔ اُزؼ٤ِْ اُ ؛ٗلغٚ ٝثؾذح ٓشح أخشٟ

ٓشٝساً ثلزشح اإلٗزذاة اُجش٣طب٢ٗ، ٝؽز٠ اُشع٢ٔ ك٢ كِغط٤ٖ ك٢ أٝاخش اُوشٕ اُزبعغ ػؾش ٝ

، ٓب ٢ٛ اُزخققبد أُطِٞثخ اُز٢ ٣ٌٖٔ ُغإاٍ ا ُز١ ٣ضبس ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ، ٝااُٞهذ اُؾبضش

) ُٔزٞهغ ك٢ أُغبالد االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ؟إٔ رِج٢ ؽبعبد أُغزٔغ اُلِغط٢٘٤ ٝرطٞسٙ ا

 .( 1998،اُؾخؾ٤ش

ئٕ اُوض٤خ اُغٞٛش٣خ اُشئ٤غ٤خ اُز٢ رؾٍٞ دٕٝ رؾو٤ن ٗظبّ رؼ٤ِْ ٝرذس٣ت ٢ٜ٘ٓ كبػَ؛ رٌٖٔ ك٢  

ػذّ ٝعٞد ٗظبّ ؽًٞٔخ كؼبٍ. كوذ كؾِذ ٤ٛبًَ اُؾٌْ ٝاإلداسح ك٢ رٞع٤ٚ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ 

ٌلبءح، ٝأُٞئٔخ، ٝاإلعزذآخ ُِ٘ظبّ، ٝػ٤ِٚ ٣قجؼ ئػبدح رلؼ٤َ ا٤ُٜبًَ ُزؾو٤ن اُلؼب٤ُخ، ٝاُ

اإلداس٣خ اُز٢ روشس رؾ٤ٌِٜب، ٝثبألخـ أُغِظ األػ٠ِ ُِزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝٓغِغٚ اُز٘ل٤ز١ 

ٝٓشًض رط٣ٞش اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ، ٝاُز٢ ٖٓ دٜٝٗب ع٤غزٔش اُ٘ظبّ ك٢ اُزؾزذ ٝأُشاٝؽخ 

 (.2015أُزبؽخ )ًؾ٤َ،  ٝٛذس أُٞاسد 

 

٣ٝزْ رو٤ِذ٣ب اُؼَٔ ػ٠ِ روذ٣ْ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ثطش٣وخ ؿ٤ش ٓ٘ظٔخ ٖٓ هجَ ٓغٔٞػبد 

ٓخزِلخ ٖٓ ٓوذ٢ٓ اُخذٓبد ك٢ ٓغز٣ٞبد اُزأ٤َٛ أُخزِلخ . ٝهذ ٗغٔذ هِخ اُز٘ظ٤ْ ٝاُزؾزذ ك٢ 

أُزؼذدح عٞاء اُؾ٤ٌٓٞخ ٜٓ٘ب  روذ٣ْ ٛزٙ اُخذٓبد ػٖ اإلعشاءاد ؿ٤ش أُ٘غوخ ث٤ٖ اُغٜبد اُلبػِخ

أٝ ؿ٤شٛب .رشًض أُإعغبد اُؾ٤ٌٓٞخ أُخزقخ ثبُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٝاُزبثؼخ ُوطبع 

 (  2010ٖٓ اُؼٔبٍ اُل٤٤ٖ٘ ) ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ،اُزؼ٤ِْ ػ٠ِ رخش٣ظ ٓغزٟٞ ٓزٞعظ 

زشار٤غ٤خ اُٞط٤٘خ ُِزؾـ٤َ، ٝٓغ ػ٠ِ ٗظبّ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ إٔ ٣زٔبؽ٠ ٓغ اإلع ُزُي  

اُزٞف٤بد اُذ٤ُٝخ، ٝاالرلبهبد ٝاُوٞا٤ٖٗ ٓغ اُزأ٤ًذ ػ٠ِ رٞك٤ش اُزذس٣ت اُغ٤ذ اُز١ ٣ؼَٔ ػ٠ِ 

 (. 2014، صوبكخ اُؼَٔ اُقؾ٤ؼ)ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ سكغ اُٞػ٢ ٖٓ أعَ رؼض٣ض
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ِخ ك٢ كِغط٤ٖ رٔزبص ثوٞح ( ػ٠ِ خِن هٟٞ ػب2014ٓعزشار٤غ٤خ، ؽ٤ش رٔضَ اُٜذف اُؼبّ )ُال

أُؼشكخ، ثبٌُلبءح، ثبُوذسح، ثبُذاك٤ؼخ اُؼب٤ُخ، ثبُش٣بد٣خ، ثبُوذسح ػ٠ِ اُز٤ٌق، ٝثبإلثذاع ٝاُز٤ٔض 

ك٢ دكغ ػغِخ اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ ٝاالهزقبد٣خ ٖٓ خالٍ ،ُِٝٔغبٛٔخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُؾذ ٖٓ اُلوش

اُطِت ٝٓشرجظ ثغ٤ٔغ هطبػبد  ػ٠ِ اً رغ٤َٜ رٞك٤ش رؼ٤ِْ ٝرذس٣ت ٢ٜ٘ٓ ػب٢ُ اُغٞدحٓشرٌض

 االهزقبد ػ٠ِ ع٤ٔغ أُغز٣ٞبد ُٝغ٤ٔغ اُ٘بط.
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 يشكهخ انذساعخ 2.1

ال ٣خل٠ ػ٠ِ ٖٓ ٣ؼ٤ؼ ك٢ كِغط٤ٖ هِخ ئهجبٍ اُطِجخ أُز٤ٔض٣ٖ ػ٠ِ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ، 

كخ اُغبئذح ؽٍٞ رخقـ ٝٝعٞد ٗوـ اُؾشك٤٤ٖ ك٢ ٓغبالد ػذح ثغجت رٞعٜبد األٛب٢ُ ٝاُضوب

اُلشٝع ا٤ُٜ٘ٔخ، كٖٔ خالٍ ٓشاهجخ اُجبؽش ُِزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ الؽع ٝعٞد ٗظشح د٤ٗٝخ ا٠ُ 

طِجخ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝهِخ اُزٞعٚ ا٠ُ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُزؼ٤ِْ ٝرغشة اُؼذ٣ذ ٖٓ أُِزؾو٤ٖ 

ٕ ثأداء ػِْٜٔ ثطش٣وخ سٝر٤٘٤خ رو٤ِذ٣خ ُٜزا اُ٘ٞع ٖٓ اُزؼ٤ِْ ،ٝإٔ ٓذ٣ش١ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ هذ ٣وٞٓٞ

خقٞفبً ٝإٔ ٛإالء أُذ٣ش٣ٖ  أػذٝا ُزذس٣ظ رخقـ ٢ٜ٘ٓ، ُْٝ ٣إِٛٞا ُِؼَٔ اُو٤بد١ ُٔضَ 

ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اإلداسح،٣وٞدٗب ٓب عجن ا٠ُ اُؾبعخ ُِزؼشف ػ٠ِ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخٝاُل٤٘خ إلداساد 

 كِغط٤ٖ . اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ أُؾبكظبد اُؾٔب٤ُخ ٖٓ

 

 أعئهخ انذساعخ :3.1

رٜذف ٛزٙ اُذساعخ  اُزؼشف ئ٠ُ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخٝاُل٤٘خ إلداساد اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝرُي 

 ٖٓ خالٍ اإلعبثخ ػٖ األعئِخ  ا٥ر٤خ:

ٓب اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ اُز٢ ٣غت إٔ ٣زٔزغ ثٜب ٓذ٣ش١ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٖٓ انغئال األٔل :

 اُخجشاء؟ٝعٜخ ٗظش 

 

داساد اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ٝاُل٤٘خ إلاٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ  دسعخ آزالىٓب انغئال انثبَٙ:

 ا٢ُٜ٘ٔ ؟

 

اُزخقـ، ٝاُغ٘ظ، اعزغبثبد أكشاد أُغزٔغ ثبخزالف )رخزِق ْم انغئال انثبنش:

 أُؾبكظخ(؟ٝٗٞع أُإعغخ، ٝع٘ٞاد اُخجشح، ٝأُإَٛ اُؼ٢ِٔ، ٝ

 

 أكشاد ٓغزٔغ اُذساعخ ؟هجَ أُوزشؽخ ٖٓ ٓب اٌُلب٣بد  انغئال انشاثغ:

 

جبٍ ػ٠ِ ٓب ٢ٛ اهزشؽبد اكشاد ٓغزٔغ اُذساعخ ُض٣بدح ٗغجخ اإله انغئال انخبيظ: 

 ؟اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ
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 أًْٛخ انذساعخ : 4.1

رٌٖٔ أ٤ٔٛخ ٛزٙ اُذساعخ ك٢ ٗذسح اُذساعبد اُز٢ ر٘بُٝذ أُٞضٞع ػ٠ِ ؽذ ػِْ اُجبؽش ك٢ 

، ًٔب رجشص أ٤ٔٛخ ٛزٙ اُذساعخ ػٖ ٝاهغ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٝاُز٢ رجؾش ٤خطن اُلِغط٤٘ٔ٘باُ

 ٖٓ خالٍ :

اُزؼ٤ِْ  اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ اُالصٓخ ُٔذ٣ش١ بٌُلب٣بدرزٔضِجبُزؼش٣ق ثاالًْٛخ انُظشٚخ : -1

رغبْٛ ٛزٙ ْ، ًٔب زؾغ٤ٖ أدائْٜ ٝص٣بدح كبػ٤ِخ ٓذاسعٜٓٔب ٣إد١ اُىٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ 

اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝٓشاًض اُزذس٣ت ًأٓزذاد ُِغٜٞد أُجزُٝخ  ٣ش أداء ٓذ٣ش١رطٞ اُذساعخ ك٢

 أُإعغبد أُؼ٤٘خ ثٔغٔٞػخ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ اُز٢ ٣زْ ، ًزُي رؼش٣قك٢ ٛزا أُغبٍ

ٓغبءُخ أُغإ٤ُٖٝ ػ٠ِ ٝضغ خطخ ، ًٔب ٣زْ اخزجبس ٝرط٣ٞش أداء أُذ٣ش٣ٖ ك٢ ضٞئٜب

٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ ضٞء اٌُلب٣بد ٓضَ ُزط٣ٞش أداء اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ئداساد اُزؼ

رغبْٛ ٛزٙ ٣ٝأَٓ اُجبؽش أ٣ضبً إٔ اُذٝساد ٝاُجشآظ اُزذس٣ج٤خ هق٤شح ٝط٣ِٞخ األٓذ. 

اُذساعخ ك٢ رـ٤٤ش اُ٘ظشح اُذ٤ٗٝخ ا٠ُ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ثاػزجبسٙ اؽذ سٝاكذ ا٤ُذ 

 اُؼبِٓخ ُِٔغزٔغ .

 

غْٜ ٛزٙ اُذساعخ ك٢ رض٣ٝذ أُغإ٤ُٖٝ ٝأفؾبة ٣أَٓ اُجبؽش إٔ راألًْٛخ انزطجٛمٛخ : -2

اُوشاس ثبُٔؼِٞٓبد اُز٢ رغبػذْٛ ك٢ رؾغ٤ٖ أداء ٝعٞدح اداساد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ 

 .ٝٓشاًض اُزذس٣ت ٝرط٣ٞشٛٔب

 

رغبْٛ ٛزٙ اُذساعخ ك٢ سعْ ٜٓ٘غ٤خ ثؾض٤خ ُِجبؽض٤ٖ ا٥خش٣ٖ ك٢ األًْٛخ انجحثٛخ :  -3

 .ف٤بؿخ أثؾبصْٜ

 

 عخ :أْذاف انذسا5.1

 : ُذساعخ ا٠ُ رؾو٤ن االٛذاف ا٥ر٤خرغؼ٠ ٛزٙ ا

ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ك٢  اُزؼ٤ِْ ُذٟ ٓذ٣ش١ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ  اٌُؾق ػٖ -1

 أُؾبكظبد اُؾٔب٤ُخ ٖٓ كِغط٤ٖ.

 ،اٌُؾق ػٖ اإلخزالكبد ك٢ دسعخ آزالى اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ ثبخزالف ) اُغ٘ظ -2

 . ( ، ٝأُؾبكظخأُإَٛ اُؼ٢ِٔاد اُخجشح، ٝٝع٘ٞ،ٝٗٞع أُإعغخ، ٝاُزخقـ

اُزؼشف ػ٠ِ ٤ًل٤خ ص٣بدح ٗغجخ اإلهجبٍ ػ٠ِ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُزؼ٤ِْ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش  -3

 أُذ٣ش٣ٖ.
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 حذٔد انذساعخ :6.1

 

 أُؾبكظبد اُؾٔب٤ُخ ٖٓ كِغط٤ٖ.ك٢  ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٓذاسط اُزؼ٤ِْ انحذٔد انًكبَٛخ :

 ّ 2017/2018عخ ك٢ اُلقَ اُذساع٢ اُضب٢ٗ ُِؼبّ اُذساع٢ ٙ اُذساطجوذ ٛزانحذٔد انضيبَٛخ :

٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ أُؾبكظبد اُؾٔب٤ُخ ٖٓ كِغط٤ٖ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس ٣ش١ٓذع٤ٔغ :انحذٔد انجششٚخ

٢ٛٝ: 

 اُزبثؼخ ُٞصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ  اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ  ٓذاسط -1

 ؼَٔ .ٝاُزبثؼخ ُٞصاسح اُ ٓشاًض اُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ  ك٢ ٓؾبكظبد  -2

 ٓشاًض اُزأ٤َٛ اُزبثؼخ ُٞصاسح اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ. -3

اهزقشد اُذساعخ ػ٠ِ ٓغؼ ٝعٜبد ٗظش ئداساد اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ انحذٔد انًٕضٕػٛخ :

ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ  ثبعزخذاّ اعزجبٗخ أػذٛب اُجبؽش اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ إلداساد اُزؼ٤ِْ  ؽٍٞ 

 ُزُي. 

 

 خيظطهحبد انذساع7.1

ا٢ُٜ٘ٔ ػ٠ِ أداء أػٔبُٚ ٝاُزذس٣ت ٓذ٣ش اُزؼ٤ِْ  أُٔبسعبد اُز٢ ٣ٔبسعٜب:)اخشائٛبً(انكفبٚخ

 أُخزِلخ ثٜٔبسح ٝكؼب٤ُخ ، ُزؾو٤ن أٛذاكٚ ثغشػخ ٝدهخ .

 

أُذ٣ش ٝاُز٢  ٝاُخجشاد ٝأُٜبساد اُز٢ ٣ٔزٌِٜب ع٤ٔغ أُؼبسف: )اخشائٛبً(انكفبٚبد انزشثٕٚخ 

 ػ٠ِ عًِٞٚ ٝرقشكبرٚ . ر٘ؼٌظ

 غأ ا٤ُٜب أُذ٣ش ك٢ ٓٔبسعخ ٜٓبٓٚ.٢ٛ األعب٤ُت ٝاُطشم اُز٢ ٣ِ: ) اخشائٛبً(انكفبٚبد انفُٛخ

 

أُؼبسف ٝاُخجشاد اُز٢ ٣زِوبٛب أُزؼِْ أٝ ٛٞ رُي اُ٘ؾبط : انزؼهٛى ٔانزذسٚت انًُٓٙ)اططالحبً( 

ط أٝ د اإلٗزببأُزغْ ثبُقجـخ اُؼ٤ِٔخ إلًغبة أُزذسة ٜٓبساد ٓؾذدح ك٢ ػ٤ِٔخ ٖٓ ػ٤ِٔ

اُزؾـ٤َ أٝ اُق٤بٗخ أٝ االداسح ٝهذ رخضغ ُٔغزٟٞ رؼ٢ٔ٤ِ ٓؼ٤ٖ أٝ كئخ ػٔش٣خ ٓؾذدح ) كالرخ 

 ، ٝرْ اػزٔبدٙ ئعشائ٤بً.( 1999

 

، ٝٓشًض اُزذس٣ت اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ػ٠ِ عِطخ داخَ ٓإعغخ٢ٛ أ: ) اخشائٛبً(اداساد انزؼهٛى انًُٓٙ

 .ؽخـ ٓؼ٤ٖ ٝكن ؽشٝط ٓؾذدح٣ز٠ُٞ ٓغإ٤ُٝزٜب 
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ارٔبّ اؽذٟ ٓشاؽَ اُزؼ٤ِْ اُؼبّ اُز٢ ٣ِزؾن ثٜب اُطِجخ ثؼذ ارٔبّ : ) اططالحبً(عخ انًُٓٛخانًذس

ٓشؽِخ اُزؼ٤ِْ االعبع٢ ٝٓذح اُذساعخ ك٤ٜب ع٘زبٕ ، صْ ٣ٔ٘ؼ اُطبُت ؽٜبدح اُضب٣ٞٗخ اُؼبٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ 

٘خِخ ، ، اُزؾوٕٞ ث٤ٌِبد رو٤٘خ عبٓؼ٤خ )ؽٔبدثٜذف ئػذاد خش٣غٕٞ ٣ِزؾوٕٞ ثغٞم اُؼَٔ أٝ ٣ِ

 ، ٝرْ اػزٔبدٙ ئعشائ٤بً ( 2008

ٓإعغبد ؽ٤ٌٓٞخ كِغط٤٘٤خ ربثؼخ ُٞصاسح اُؼَٔ رخزـ ك٢ : ) اخشائٛبً(يشاكض انزذسٚت انًُٓٙ

 ئػذاد هٟٞ ػبِٓخ ك٢ رخققبد ٤ٜ٘ٓخ ٓز٘ٞػخ  .

ّ ٝرضْ   ٓؾبكظخ 1967غط٤ٖ ٓؾزِخ ٓ٘ز اُؼبّ ٢ٛ ٓ٘طوخ عـشاك٤خ ك٢ كِ: انًحبفظبد انشًبنٛخ 

 خ ،ٝعِل٤ذ ، ٝع٤ٖ٘، ٝطٞثبط،ٝأس٣ؾب( هِو٤ِ٤ٝ، ٝاُخ٤َِ، ٝٗبثِظ، ٝطٌُٞشّ)ساّ هللا، 
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 الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة

تناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لؤلدب التربوي الذي تمكف الباحث مف الحصوؿ عميو، والذي      

ينية ومراكز التدريب  ثـ بعد تناوؿ  اإلدارة التربوية والكفايات التربوية الفنية إلدارة المدرسة الم

ذلؾ تـ الحديث عف التعميـ والتدريب  الميني إضافة الى عرض الدراسات السابقة العربية 

واألجنبية ذات الصمة بموضوع الدراسة وفي نياية الفصؿ تـ التعقيب عمى األدب التربوي 

 والدراسات السابقة ووصؼ عبلقتيا بيذه الدراسة  

 اإلدارة التربوية  2-1

ينظر  إلى اإلدارة بأنيا مجموعة الوظائؼ واألنشطة التي ترمي الى تحقيؽ أىداؼ 

الطمبة والعامميف والمجتمع، وتشمؿ وضع إسترتيجيات وتخطيط مصادر مادية 

وبشرية وبناء قدرات، وتقييـ أداء، وتحفيز الطمبة والعامميف، ومعالجة مشكبلتيـ، كؿ 

 ( 1181صباغ، ودرة، ذلؾ ضمف سياؽ مؤسسي ومجتمعي معيف) ال

اصبحت اإلدارة التربوية عممية ىامة في المجتمعات المتقدمة وتزداد أىميتيا باستمرار بزيادة 

النشاطات البشرية واتساعيا مف ناحية واتجاىيا نحو التنوع والتخصص والتفرع مف ناحية أخرى، 

رياتو ولو أف يتطور إذ أف اإلدارة بشكؿ عاـ عمـ مف العموـ لو مقوماتو وأسسو وأصولو ونظ
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ويتجدد حتى يتبلءـ مع ظروؼ المجتمعات ويمكف المختصيف بو مف التعايش مع المجتمعات 

ومع التفاعبلت اليومية التي تجري بيف العنصر البشري الموجود فييا وما تحدثو ىذه التفاعبلت 

رفة نوعية مف سموكيات ثؤثر  في عمؿ المؤسسة التعميمية ومخرجاتيا؛ األمر الذي يتطمب مع

  (8877)البرادعي، السموؾ لمدير ىذه المؤسسة

( أف اىتماـ األوساط التربوية قد زاد في 1118في )عطير، كما جاء ( strak،1112وأورد )

تحديث اإلدارة التربوية عمى اعتبار أنيا عامؿ اساسي لكؿ تطوير تربوي تتـ فيو تمبية جاجات 

تطوير في المجتمع قوامو تطوير في إدارتو، فمتطمبات المجتمع المتغيرة والمتجددة، حيث أف كؿ 

التعميـ قد زادت، وتنوعت ، وكبر حجمو وتضخمت وظيفتو، مما يستمـز ادارة تربوية قادرة عمى 

 تشغيؿ طاقاتو واستثمار موارده، وتحديثو باستمرار بدًء مف القاعدة وانتياًء بالقمة 

 مفيوم اإلدارة التربوية:1.2.2

اإلدارة وتنوعت تعريفاتيا بغض النظر عف مستوى استخداميا، حيث يوجد العديد تعددت مفاىيـ 

مف التعريفات التي اختمفت بإختبلؼ المجتمعات، وطبيعتيا، واختبلؼ فكر وفمسفة المعِرؼ ليا، 

 واختبلؼ مستوياتيا، وميادينيا، وأنواعيا 

لميني  المتميز الذي (9 بأنيا نوع مف العمؿ اHarwaldsmede)ىارولد سميدي فقد عرفيا 

 (1114يتمخص في قيادة األنشطة اإلنسانية مف التخطيط والتنظيـ والتجميع والقياس )محامده، 

(9 بأنيا " المعرفة الصحيحة لما يراد مف األفراد أف يؤدوه F.Taylorوعرفيا فريدريؾ تايمور )

  (1181) حساف، والعجمي، بأحسف وأرخص طريقة



13 

 

( تعريؼ شامؿ لئلدارة أنيا" مجموعة العمميات التي يقـو 1112الجواد، ، وعبد البستاف)وورد في 

بيا الجياز المسؤوؿ عمى المستوى القومي أو اإلقميمي أو المحمي أو المؤسسي والتي تتضمف 

التخطيط واتخاذ القرارات المنظمة لمعمؿ وتحديد جوانب اإلنفاؽ وتوظيؼ  أوجو النشاط وتوجيو 

ييـ مف إمكانات وطاقات وتنسيقيا في ظؿ رقابة واتصاؿ ومتابعة وتقويـ المرؤوسيف لتعبئة ما لد

 يسوده الود والعبلقات اإلنسانية" 

 أىمية اإلدارة  2.2.2

ال يمكف ألي منظمة ميما تعددت وتباينت أشكاليا وظروفيا أف تكوف ناجحة إال إذا توافرت ليا 

منظمة بإستثمار ما لدييا مف موارد مادية وبشرية إدارة فعالة فأىمية اإلدارة متطمبًا رئيسيًا لقياـ ال

بغية تحقيؽ أىدافيا فاإلدارة ىي التي تخمؽ الدافعية لدى األفراد وتجعؿ الجيد اإلنساني يتسـ 

بالفاعمية ، كما تعمؿ اإلدارة عمى توفير مناخ العمؿ المبلئـ الذي يحقؽ عبلقات إنسانية تكفؿ 

 (1181اع مستوى األداء )حساف،والعجمي،استقرار العمؿ وزيادة اإلنتاج وارتف

 الكفايات التربوية لإلدارة:3.2

 الكفاية ومفاىيميا  1.3.2

يعتبر مصطمح الكفايات مف المصطمحات الحديثة نسبيًا في مجاؿ التربية حيث يرجع     

 استخدامو الى بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف لمميبلد عندما بدأ عمماء التربية يركزوف

عمى ما يتمتع بو الشخص مف صفات، ومعارؼ، وقدرات تحدد أساليب السموؾ واألداء في العمؿ 

 ( 1115)قطيشات ، 
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ورغـ ذلؾ تزخر أدبيات اإلدارة والتربية بالعديد مف التعريفات واإلشارات الى الكفايات وطبيعتيا  

 ظ الكفاية مف المصدر كفاه ولمصطمح الكفاية مدلولو لغة واصطبلحًا ، ففي المغة العربية يشتؽ لف

 (أف أصؿ الكممة مف كفى يكفي كفاية9 إذا قاـ باألمر   114،ص8868فقد ذكر ابف منظور)

( فقد عرفيا "القدرة عمى القياـ باألعماؿ التي تتطمبيا مينة مف الميف، 872،ص8868أما زيداف)

  أو أنيا القدرة عمى ممارسة األعماؿ التي تتطمبيا وظيفة مف الوظائؼ"

 يعرفيا 9بأنيااإلستغناء عف غيره فيو كاؼ   712والمعجـ الوسيط ص

ولمكفاية في التربية تعريفات عدة فمنيا ما ذىب الى أف الكفايات ليست موىبة ولكنيا قدرة  

يستطيع الفرد تنميتيا وتشتمؿ عمى القدرة عمى تنظيـ الوقت والتركيز عمى النتائج واألىداؼ 

رية التي توجد في المدرسة الى أقصى حد ممكف وتحديد أولويات العمؿ ، واإلفادة مف الطاقة البش

 (  8881واتخاذ القرارات السميمة الناجحة )حجازي ، 

وفي مجاؿ التعميـ يستخدـ مصطمح الكفاية لمداللة عمى المخرجات كمًا وكيفًا والتي يقدرىا النظاـ 

 (  8878التعميمي )غنايـ ، 

 ومف التعريفات أيضًا 9

9 ىي المقدرة عمى عمؿ شيء بكفاءة وفاعمية ومستوى معيف مف األداء )مرعي ، فاية الك

8872 ) 

" جميع المعارؼ والميارات والقدرات واإلتجاىات المتعمقة بوظائؼ اإلداري ، والتي يفترض أف 

 ( 8884يؤدييا إلتماـ عممو عمى أحسف وجو " ) الدليمي  ، 
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ات ألداء عمؿ بكفاءة وفعالية في ضوء ما يمتمكو الفرد مف " القدرة عمى تطبيؽ المبادئ والتقني

 (  1111معارؼ وميارات واتجاىات ) التميمي ، 

فالكفاية في شكميا الكامف ىي " قدرة تتضمف مجموعة مف المعارؼ والميارات واإلتجاىات التي 

فسيره وقياسو، يتطمبيا عمؿ ما أما في شكميا الظاىر فيي األداء الذي يمكف مبلحظتو وتحميمو وت

 (  1111أي أنيا مدى ما يحققو الفرد مف عممو " ) األزرؽ ، 

 ( عف رأيو في الكفايات باآلتي 9 1118وعبر ) عابديف، 

 الكفاية ىي القدرة عمى أداء عمؿ معيف   -8

الكفاية ليست قدرة عمى المعرفة، أو ميارة ما، أو اتجاه ما بؿ إنيا قدرة مركبة تتضمف  -1

ت واالتجاىات لذلؾ فيناؾ كفايات معرفية ، وكفايات أدائية ، وأخرى المعارؼ والميارا

 انفعالية  

 ترتبط الكفاية بالقدرة عمى أداء الميمات المرتبطة بأداء المدرسة ورسالتيا   -2

 القدرة عمى اختيار الفضؿ البدائؿ وفؽ اإلمكانيات المتاحة   -3

 الكفايات الالزمة لمدير المدرسة 2.3.2

لمدرسية مف المجاالت التي تحظي بعناية واىتماـ العامميف في الميداف التربوي، أصبحت اإلدارة ا

باعتبار أف المدرسة ىي المكاف الذي تمارس فيو المسؤوليات وتتبلقي فيو الخبرات، وتتـ فيو 

عممية  تعميـ  الطمبة، والمتفحص لمنظريات المتعمقة باإلدارة المدرسية يجد أف معظميا تضع 

في موقع استراتيجي لكؿ ما يدور في المدرسة، فيو المسؤوؿ األوؿ عف نجاح  مدير المدرسة
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المدرسة في الوصوؿ إلي أىدافيا وتربية أبنائيا، وىو المنظـ لعبلقات كؿ العناصر التي ترتبط 

 بالمدرسة كنظاـ، مف موارد بشرية ومادية  

تقاف، فإنو  بياؼ المكم مياـ( لينجح مدير المدرسة في أداء ال1182حيث ذكرت الفار) بدقة وا 

)باآلتي9  ٥٠٠٢االمحامدة )ٛيحتاج إلى اكتساب كفايات تمكنو مف ممارسة دوره التربوي،ّ حدد

ا، والمعرفة ٛاإللماـّ  بالطبيعة اإلنسانية، وبالمراحؿ النمائية المختمفة لممتعمميف، وبخصائص

اجتماعي، والقدرة عمى تحديد  العميقة بالعموـ اإلجتماعية لمتعامؿ مع المجتمع المدرسي كنظاـ

مواطف القوة والضعؼ في البرامج الدراسية واألنشطة التعميمية، وتمثؿ القيـ األخبلقية وقيادة 

يئة التدريس والطمبة، وامتبلؾ معرفة ثقافية واجتماعية ٛالعمميات  التي تحققيا بشكؿ مباشر مع 

 .روح الفريؽ بشكؿ تعاوني وقياديـ األنظمة اإلجتماعية المحمية، ومقدرة عمى العمؿ بٛلؼ

( أف تميز أي نظاـ يعود الى تميز مدخبلتو البشرية التي تمكنيا مف 8888الطويؿ ) رىوي

 معايشة حقوقيا ومسؤولياتيا بكفاءة وفعالية عف طريؽ حسف ادارتيا  

( ىي العممية التي تقؼ خمؼ انجازات البشر كما يؤدي 8888واإلدارة كما يذكرىا الطيب )

الخسائر وأوخـ العواقب  ومف جانب آخر فإف االنجازات التي  حدانيا واالخفاؽ فييا الى أفدفق

 إنما سطرتيا اإلدارة ذات الكفاية العالية   ـسطرىا العم

( إلى أف نجاح مدير المدرسة عمى أداء مسؤولياتو التربوية وفؽ مستوى 8884ويشير الحبيب )

اإلداري وتحقيؽ أىداؼ مؤسستو التربوية ؛األمر الذي يبرر كفاياتو المينية البلزمة لنجاح عممو 

 أىمية الكفايات التربوية  
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( الى القوؿ أنو نظرا لما  لئلدارة المدرسية مف أىمية وأثر بالغيف في 8877ويذىب البرادعي ) 

ظرًا إنتاجية العممية التربوية في مختمؼ أوجييا وأبعادىا تخطيطًا وتنظيمًا وتوجييُا وتقويمًا  ون

ألف اإلدارة المدرسية ىي الحمقة األىـ في البنية الييكمية في اإلدارة التربوية فإف مدير المدرسة 

ىو الرأس التربوي وىو القائد الموجو والمقرر الذي تزداد أىميتو ويبرز دوره في المرحمة الثانوية 

ألجراء ىذه الدراسة  لما ليا مف خصائص نفسية واجتماعية  ومف ىنا يرى الباحث الحاجة الممحة

حوؿ درجة الكفايات التربوية والفنية لمديري التعميـ الميني والتقني الذيف يتوجب زيادة 

اإلىتمامبيـ لما ليذا النوع مف التعميـ مف إنعكاساتو اإليجابية في النواحي االجتماعية 

  واالقتصادية في المجتمع

ارة المدرسية بإعداد قادة المدارس المحتمميف وتيتـ الواليات المتحدة األمريكية في برامج اإلد

لقضايا اإلدارة ويتـ تقديـ عرض عممي لمخبرات التي تركز عمى العبلقات ومخرجات التعميـ عمى 

وجو التحديد،  وتركز برامج إعداد القادة المحتمميف عمى صنع القرار التعاوني، ووضع رؤية 

األفراد، ودعـ الترابط بيف األفراد في المدرسة  مشتركة والتوفيؽ بيف طاقات مجموعات متنوعة مف

 (mulford ,2003)وتوفير فرص التعميـ المشتركة بيف الموظفيف 

وتشترط فرنسا في مدير المدرسة الثانوية الفنية أف يكوف تربويًا ولديو القدرة عمى التكيؼ ويمتمؾ 

عاـ لممدرسة الثانوية حيث يحمؿ العديد مف الكفايات والقدرات اإلدارية التي تمكنو مف التنظيـ ال

بطريقة منتظمة الموقؼ ) المناخ، الثقافة المدرسية، التشغيؿ ( باالتفاؽ مع مجمس اإلدارة وبعد 

دارة  التشاور مع المديريف التنفيذييف يقدـ التغيرات الضرورية ويشرؼ عمى الخدمات اإلدارية وا 

معمميف ويؤكد عمى التواصؿ بيف الطبلب الميزانيات والموظفيف وييتـ بالنشاط التربوي لدى ال

   (1186السعودي، توجييات السمطات العميا لمتعميـ ) وأولياء األمور والمعمميف وذلؾ  في ضوء
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وتركز سنغافورة عمى تطوير القادة في مجاؿ التعميـ مف خبلؿ تحديد ضوابط عالية الجودة   الى 

حيث تتاح ليـ الفرص لمتواصؿ  جانب حضور المرشحيف برنامج تحضيري لمدة ستة أشير

وزيارة نظـ التعميـ في الخارج واالنخراط في مشاريع االبتكار والتعرؼ عمى قيادة المنظمات في 

ويماثؿ كثافة الدورة التنفيذية في كميات إدارة ’ الخارج ويحتوي البرنامج عمى التوجو التنفيذي 

 singapora ministry of Education)األعماؿ ولكف مع التركيز عمى التعمـ  

,2010,p14) 

 تصنيف الكفايات التربوية

وتعني قدرة القائد)مدير المدرسة( عمي رؤية التنظيـ الذي يقوده، وفيمو  الكفايات اإلدراكية:  8

لمترابط بيف أجزائو ونشاطاتو، وأثر التغيرات التي قد تحدث في أي جزء منو عمي بقية 

المعمـ بالمدرسة، وعبلقات المدرسة بالمجتمع الذي أجزائو، وقدرتو عمي تصور وفيـ عبلقات 

يعمؿ بو، وىي تشمؿ كفاءة مدير المدرسة في ابتكار األفكار، والتنبؤ بالمشكبلت ، وبقدرتو 

 ( 8888عمي فيـ أثر التغيير في أحد أجزاء المدرسة عمى المدرسة ككؿ  )العمايرة، 

لتعامؿ مع المعمميف والطبلب وأولياء وتعني قدرة مدير المدرسة عمي االكفايات اإلنسانية:   1

األمور ومؤسسات المجتمع المحمي، وتنسيؽ جيودىـ، ويرتبط بيذه الميارة عدد مف السمات، 

كاالستقامة واالتزاف واألمانة واإلخبلص والخمؽ الطيب، فالميارات اإلنسانية الجيدة تحتـر 

 (  1113إكراه)طافش،شخصية اآلخريف، وتدفعيـ إلي العمؿ بحماس وقوة دوف قير أو 

وىي التي تتعمؽ باألساليب والطرؽ التي يمجأ إلييا مدير المدرسة في  الكفايات الفنية:  2

عداد  ممارسة ميماتو، وتتطمب القدرة عمي التخطيط ورسـ السياسات التعميمية في المدرسة وا 



19 

 

تطوير العممية الميزانية وتنظيـ االتصاالت وعقد االجتماعات وكتابة التقارير وتوزيع العمؿ و 

  (1186) العنزي، التربوية في مجاالتيا المختمفة

( فذكرت أف الكفايات الفنية تتمثؿ في المعرفة العممية المتخصصة وما 1117أما )الفار ،

يرتبط بيا مف حقائؽ ومفاىيـ وأسس متوفرة لدى مدير المدرسة تمكنو مف القياـ بميامو 

 ية الى ممارسات عممية  ومسؤولياتو ، ومف تحويؿ األفكار النظر 

 ( مجموعة مواصفات يجب توفرىا في مدير المدرسة منيا 9 1118كما وأورد )عابديف ،

تكوف لديو خمفية قوية بالعمـو اإلجتماعية لفيـ المدرسة والمجتمع المدرسي مما يعينو  -8

 عمى فيـ المشكبلت التي تواجيو  

 مدرسة  يمـ بشكؿ كامؿ بالبرامج التعميمية التي تقدميا ال -1

 يكوف قادرًا عمى معرفة مواطف القوة والضعؼ في مختمؼ البرامج واألنشطة التعميمية  -2

تكوف لديو معرفة جيدة باألساليب الفنية التي تحقؽ لو إشراؼ فعمي عمى ما يدور داخؿ  -3

 الفصوؿ الدراسية بما يحقؽ تقدـ العممية التعميمية  

 كفايات التعميم والتدريب الميني  3.3.2  

اف التعميـ والتدريب الميني  نوع مف أنواع التعميـ النظامي الذي يتضمف اإلعداد التربوي      

كساب الميارات والمعرفة المينية، والذي تقوـ بو مؤسسات تعميمية نظامية مف أجؿ إعداد أفراد  وا 

عمى ميرة في مختمؼ التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والصحية لتكوف لدييـ القدرة 

 التنفيذ واإلنتاج  
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وتشير الكفايات المينية الى مجموعة مف المعارؼ والمفاىيـ واالتجاىات والميارات التي توجو 

سموؾ مدير مدرسة التعميـ الثانوي الفني وتساعده عمى أداء ميامو بمستوى معيف مف التمكف 

تقاؽ الكفايات ويمكف قياسيا مف خبلؿ معايير ومؤشرات دقيقة وتوجد أسس أو مصادر إلش

تتمثؿ في األسس الفمسفية المنبثقة مف خصائص المجتمع، واألسس الواقعية المتمثمة في 

متغيرات العصر وتطوره وتشخيص الواقع واألسس األدائية المتمثمة في تحديد األدوار والمياـ 

 ( 1186والواجبات التي يراد أف يحققيا المدير واألسس التطبيقية )العنزي، 

كفايات المينية بما يمتمكو مدير المدرسة الثانوية الفنية مف ميارات وسمات شخصية ترتبط ال

نجازه بفاعمية كما أنيا تعبر عف  تؤىمو لمقياـ بالمياـ الموكمة إليو، وكذلؾ درجة أداء العمؿ وا 

مدى تمكف مدير المدرسة مف أداء سموؾ فعمي محدد بجوانب إدارية وتربوية لتحسيف العممية 

ية بمدارس التعميـ الثانوي الفني ، وىي بذلؾ تمثؿ جممة مف الخبرات الضرورية لموفاء التعميم

 ( 1184بمتطمبات مينتو القيادية )عيد، 

فالكفايات المينية تصؿ بمدير مدرسة التعميـ الثانوي الفني الى درجة مف اإلحتراؼ الميني في 

قواعد التربوية والتطورات التقنية عمى مجاؿ عممو، كما اف إلماـ مدير مدرسة التعميـ الفني بال

ستراتيجيات التعميـ سيجعؿ منو مديرًا قادرًا عمى التوجيو واإلرشاد  صعيد األداء التعميمي ،وا 

 ( 1183والتقويـ لفريؽ العمؿ معو إضافة الى الطبلب )قطيشات، 

وزارة ورد في ) ومف الجيود الفمسطينية المبذولة في تطوير إدارات التعميـ الميني والتقني كما

 ( 11819، التربية والتعميـ 
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ينبغي أف تتمتع مؤسسات التعميـ والتدريب الميني بتفويض واضح يقوـ عمى اتباع نيج  -8

المركزية بحيث يقوـ عمى اتباع نيج إدارة ديموقراطي تشاركي وتعاوني لتصبح ىذه 

دارة المؤسسات قادرة عمى اتخاذ قرارات بشأف قضايا رئيسية مثؿ تكييؼ الم ناىج، وا 

 الموارد المالية والبشرية 

تعزيز الموارد البشرية البلزمة لمنظاـ بيدؼ توفير إدارة فعالة ومنفذة لنظاـ التعميـ  -1

 والتدريب الميني 

 كفايات مدير التعميم والتدريب الميني 4.3.2   

قرف مصطمح الكفايات ىو مف المصطمحات الحديثة في التربية والذي يرجع الى أواسط ال 

الماضي عندما بدء عمماء التربية يركزوف عمى ما يتمتع بو الفرد مف صفات ومعارؼ وميارات 

وقدرات كأساس لمسموؾ واألداء في عممو، سواء كاف معممًا أو مديرًا لمدرسة ، ومف ىنا أخذ 

اسية يطالعنا في أدبيات التربية ما يعرؼ بكفايات مدير المدرسة، وعميو يعد تحديد الكفايات األس

لمدير المدرسة الثانوية الفنية أمرًا واتجاىًا حديثا في التربية سعت اليو الدوؿ المتقدمة والميتمة 

بالتعميـ الميني والتقني الستخدامو في تقويـ أداء إدارات التعميـ الميني والتقني وتتمثؿ أبعاد ىذه 

 ( 11179الكفايات كما أوردىا )الجبريني 

تمتع بأخبلؽ مينية عالية والبراعة واإلتصاؼ بالمرونة والشجاعة البعد األخبلقي 9 مثؿ ال -8

 والعدؿ والحماس وتقميص فرص التحيز ألدنى درجة  

البعد التربوي 9 يقترف البعد التربوي لكفايات مدير المدرسة الثانوية الفنية بالمقدرة عمى  -1

تقاف لتحقيؽ األىداؼ  ممارسة األساليب واالتجاىات الحديثة في اإلدارة بسيولة ويسر وا 

 التربوية   
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البعد السموكي 9 يتفؽ معظـ الميتميف بالمجاؿ التربوي عمى أف المدير الكؼء ىو الذي  -2

يحدث التغيرات المطموبة في المرؤوسيف ويشتمؿ تعديؿ السموؾ عمى التطبيؽ المنظـ 

د في لؤلساليب التي انبثقت عف القوانيف السموكية وذلؾ بيدؼ إحداث تغيير جوىري ومفي

السموؾ األكاديمي واإلجتماعي وىذا العمـ يشتمؿ عمى تقديـ األدلة التجريبية التي توضح 

مسؤولية األساليب التي تـ إستخداميا في إحداث التغيير الذي حدث في السموؾ 

 (  1188)الخطيب، 

 أنواع الكفايات لمدير التعميم الميني: 5.3.2

كيا مدراء التعميـ والتدريب الميني، ومف أىميا ما ذكرىا ) تتعدد وتتنوع تمؾ الكفايات التي يمتم   

 (9  1184عيد، 

 التوجو الفعاؿ النشط، بمعنى اإلستعداد النشط لتولي اإلدارة وتحمؿ المسؤولية  -8

الحساسية في التعامؿ مع اآلخريف9يقصد بيا القدرة عمى فيـ وجيات نظر العامميف معو  -1

 واإلستجابة ليا 

 (: 2114كفايات المينية يتضمن األنواع التالية)العنزي، وىناك تصنيف آخر لم

الكفايات اإلشرافية9 تتصؿ بالقدرة عمى أداء الميارات التوجييية بمستوى أداء يتسـ  -8

 بالكفاءة والفاعمية  

 الكفايات المعرفية9 تتعمؽ بالعمميات المعرفية والقدرات العقمية والميارات الفكرية  -1

 ير المدرسة أيضًا9 ومف الكفايات البلزمة لمد

يرات 9 وىي كثيرة داخمية وخارجية تحدث تحواًل في ظروؼ يكفاية التعامؿ مع المتغ -8

العمؿ مف تكنولوجيا متقدمة وثورة معموماتية ىائمة تحتاج الى كفاءات خاصة في التعامؿ 
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معيا وعمى المدير أف يواجو المواقؼ بإحداث تغيرات في توجييات العمؿ وأساليبو 

 (1181العجمي،و  )حساف،

الكفايات الفنية9 وىي التي تتعمؽ باألساليب والطرائؽ التي يستخدميا المدير في ممارستو  -1

لعممو ومعالجتو لممواقؼ التي يصادفيا، وتتطمب الميارة الفنية توفر قدر ضروري مف 

المعمومات واألصوؿ العممية والفنية التي يتطمبيا نجاح العمؿ اإلداري، وىكذا ترتبط 

يارات الفنية بالجانب العممي في اإلدارة، وما تستند اليو مف حقائؽ ومفاىيـ وأصوؿ الم

 (  813ص8888عممية )العمايرة، 

مما سبؽ يتضح الدور الميـ الذي يمعبو مدير المدرسة في رفع مستوى الكفاية لممرؤوسيف مف 

بحث باستمرار عف تجديد خبلؿ ما يتمتع بو مف كفايات تمكنو مف القياـ بمياـ وأعباء وظيفتو وال

وتجويد أفكاره وتطوير ممارساتو حتى يمكف لممؤسسة التي يقودىا مف إيجاد جيؿ مف المبدعيف 

 والفنييف 

 تطوير كفايات إدارات التعميم والتدريب الميني6.3.2

ب تتعدد وتتنوع أساليب تنمية الكفايات التربوية والفنية حيث يؤدي ذلؾ الى تعدد آثارىا، وفي الغال

 يكوف تطوير الكفايات لدى المدراء  كما يأتي9 

 البرامج التدريبية: -8

قد أسيـ في تزايد اإلقتناع بالتدريب  راء"إف االعتبار المتزايد لمكفايات الواجب توفرىا في المد

المستمر أثناء الخدمة حيث ييدؼ التدريب الى تزويد األفراد بالمعارؼ والميارات والكفاءات 

 ( ,yawson, 2009) الية والتطوير الوظيفي لمعامميف"ة لؤلداء الفعاؿ لممياـ الحاألساسية البلزم
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 التوجيو التربوي:  -2

ناحية العقمية الالذي يبذؿ في سبيؿ نمو الفرد مف   الجيد المقصود "يمثؿ التوجيو التربوي 

يدؼ الى باإلضافة الييا تشمؿ فيـ الفرد ليتعرؼ عمى مقدراتو، ومف ثـ فإف التوجيو التربوي ي

مساعدة الفرد عمى أف يفيـ نفسو ومشاكمو وأف يستغؿ إمكاناتو الذاتية مف قدرات واستعدادات 

وميوؿ ويستغؿ إمكانات بيئتو فيحدد أىدافا تتفؽ وامكاناتو مف ناحية وامكانات ىذه البيئة مف 

وال عممية ناحية أخرى، ويختار الطرؽ المحققة ليا بحكمة وتعقؿ فيتمكف بذلؾ مف حؿ مشاكمو حم

تؤدي الى تكيفو مع نفسو ومجتمعو فيبمغ أقصى ما يمكف أف يبمغو مف النمو والتكامؿ في 

 ( 85-84، 1113شخصيتو" )عبد المولى،

 اإلجتماعات العامة:  -2

تعتبر اإلجتماعات العامة وسيمة لتحسيف العممية التربوية وتوفير الوقت أكثر مف المسؤولية 

مؿ الجماعي وتبادؿ اآلراء واالقتراحات حوؿ بعض أساليب اإلدارة المشتركة واإليماف بقيمة الع

 ( 1182والجديد فييا مف خبلؿ المحاضرات التربوية ) زايد، 

وتعد اإلجتماعات العامة أسموبا فعااًل في توصيؿ المعمومات والخبرات بيف المديريف،كما أنيا 

عمييا مف أفكار وآراء، وتعتبر  بتعمؿ عمى توثيؽ التعاوف واإلتصاؿ بينيـ الى جانب ما يترت

 ( 1118مصادر أو مراجع بشرية مفيدة الى حد كبير)عشيبة، 

 الورش التربوية: -3
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أصبحت الورش التربوية تشكؿ العمود الفقري ألي مجيودات تبذليا إدارات التعميـ والتدريب 

ذلؾ لتزويد الميني، األمر الذي استوجب أف تكوف ىذه الورش مبلئمة لئلحتياجات المختمفة وك

المديريف بالكفايات والمعارؼ التي تتطمبيا طبيعة وظروؼ العمؿ الذي يقوموف بو وما يواكبو مف 

 ( 1112تطورات وتجديدات)عبيدات،

وتقوـ الورش عمى توزيع الموضوعات المراد التدريب عمييا عمى مجموعات مف المتدربيف     

في الورش التربوية، ومف ميزات ىذا  بقصد تحميميا وعرضيا والنقاش فييا مع المشاركيف

األسموب أنو قد يؤدي الى اإلبداع واكتششاؼ مقدرات وتحسيف اتجاىات المشاركيف)تموز، 

1116 ) 

حيث إف تدريب القيادات المدرسية أحد أىـ المقومات األساسية التي يرتكز عمييا برنامج    

ىدار األمواؿ، كما تعد الورش مف الجودة لتمكيف العامميف بشكؿ متميز ويقمؿ مف األخطاء و  ا 

أفضؿ الوسائؿ المتاحة إلكساب العامميف الميارات والمعارؼ والسموكيات البلزمة ألداء العمؿ 

تقاف) خميؿ،   ( 1184بجودة وا 

 مجاالت الكفايات التربوية:7.3.2

 ( أف المدير يجب أف يتمتع بالكفايات التالية 1117ذكر )عطوي، 

 كرية  الكفايات العممية والف -8

 الكفايات الفنية  -1

 الكفايات المتعمقة بالتنظيـ المدرسي  -2

 كفايات األتصاؿ والتفاعؿ  -3
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 كفايات التوجيو واإلرشاد  -4

 كفايات العبلقات العامة  -5

 ـ(بعض أساليب اشتقاؽ الكفايات منيا ما يمي88839ويحدد العزيزي)

 اإلستفادة مف البحوث ونتائجيا  -8

األسموب عمى تصورات الخبراء والتربوييف، والتي  ت، ويعتمد ىذااأسموب تخميف الكفاي -1

 تعتمد عمى خبراتيـ، ومعرفتيـ بيذا المجاؿ 

 أسموب تحميؿ المياـ واألدوارالتي ينبغي عمى المدير القياـ بيا، وترجمتيا الى كفايات  -2

 ( الى ثبلثة مصادر الشتقاؽ الكفايات وىي11189كما أشار جامؿ)

فايات9ترجمة المحتوى وتحويؿ المحتوى المقرر، والتدرج تحديد المقررات وترجمتيا الى ك -8

 مف األىداؼ العامة الى األىداؼ الخاصة مرورًا بالكفايات  

قوائـ تصنيؼ الكفايات، ويعتمد ىذا المصدر عمى القوائـ الجاىزة المتضمنة عددا كبيرا  -1

 مف الكفايات مما يفسح المجاؿ أماـ امكانية االختيار مف بينيا 

 المينية حيث تتـ اإلستعانة بالعامميف في المينة في عممية اشتقاؽ الكفايات  المدخبلت  -2

 ( مصدرًا رابعًا وىو11119وأضاؼ ىبلؿ)

تحديد اإلحتياجات ويتـ مف خبلؿ طبيعة الميداف وما يراه المختصوف والقائموف عمى  -3

 التخطيط وتعد ىذه مف أكثر االساليب قبواًل الشتقاؽ الكفايات 

 ( الكفايات اإلشرافية التي يفترض بالمدير اإللماـ بيا11169الحمو، كما استعرض) 
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كفايات اإلدارة والتخطيط9 وتتمثؿ في إدارة األعماؿ والتوصيات المتعمقة بتعيينات  -8

دارة البيئة المدرسية عمى أفضؿ وجو، باإلضافة الى  المعمميف وتحديد احتياجاتيـ، وا 

 طيط  مواكبة الحداثة والتطوير في عممية التخ

الكفايات الفنية9 وتتضمف في إستراتيجيات عممية التعمـ والتعميـ،وأساليب التوجيو   -1

واإلشراؼ الحديث، باإلضافة الى المشاركة في تصميـ البرامج التدريبية والنمو 

 الميني لممعمميف 

كفايات البحث والدراسات9 وتتضمف إجراء البحوث والدراسات الميدانية، وتوظيؼ  -2

 جراء التغيير المستمر النتائج إل

كفايات العبلقات والتفاعؿ9 وتشمؿ القيادة والعبلقات اإلنسانية مع المعمميف،  -3

رشادىـ، والعمؿ مع األىالي والطمبة والمعمميف فرادى وجماعات   وتوجيييـ وا 

 كفايات تتعمؽ بالمناىج9 مف حيث التصميـ والتجريب واالغناء والتطوير والتنفيذ   -4

9 وتتمثؿ بالتقويـ الذاتي، وتقويـ أداء المعمميف والطمبة، باإلضافة الى كفايات التقويـ  -5

 تقويـ البرامج التدريبية والمناىج  

 9(Capaco, 2003)( الكفايات التي طورتيا كوباكو1118وأوردت )عطير، 

 وتتضمف مجموعة مف المؤشرات  اإلتصاالت: -

  يستخدـ طرائؽ تواصؿ تعاونية مبتعدًا عف استخداـ المـو -8

 يتأكد أف اإلتصاالت مفيومة   -1

 يوفر مركزًا لممعمومات، يشكؿ العامموف جزءًا رئيسًا فيو  -2

 يحسف اإلستماع بشكؿ يمكنو مف تقديـ واستقباؿ التغذية الراجعة اإليجابية البناءة  -3
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 يقنع اآلخريف بالموافقة عف طيب خاطر  -4

 ويشمؿ مجموعة مف المؤشرات منيا9 العالقات اإلنسانية: -

 ألوامر والتعميمات بطريقة تجعؿ الناس يرغبوف في العمؿ يصدر ا -8

 يتنبو لؤلخطاء بطريؽ تجعؿ العامميف يصححوف أعماليـ بإرتياح   -1

 يتغاضى عف بعض نقاط الضعؼ الموجودة لدى المرؤوسيف والعامميف  -2

 يساعد اآلخريف في تنمية قدراتيـ الشخصية والمينية  -3

 وعة مف المؤشرات اآلتية9وتدلؿ عمييا مجم عمل الفريق ونتاجاتو: -

 يفضؿ العمؿ الجماعي عمى العمؿ الفردي  -8

 يظير اإلحتراـ لمشاعر اآلخريف ومعتقداتيـ  -1

 يحقؽ اإلحتراـ والتفاىـ حتى في حاالت الصراع  -2

 يسمح لئلفراد بالتعبير عف ذواتيـ بحرية ودوف اعتراض  -3

 ية يتأكد اف كافة أعضاء الفريؽ يعرفوف دورىـ في الممارسات الجماع -4

 يعطي توجييات واضحة عند توزيع المياـ وتقييميا لضماف النتائج المتوقعة  -5

 ويتكوف مف مجموعة المؤشرات اآلتية9 اإلبداع وحل المشكالت: -

 يتبع طريقة منيجية في حؿ المشكبلت  -8

يعالج المشكبلت والصراعات عمى أنيا أمر طبيعي ويركز عمى الحؿ بداًل مف إلقاء  -1

 المـو

 وتضـ مجموعة مف المؤشرات منيا9 تغيير:التعامل مع ال -

 يميز سريعا الحاجة الى التغيير ويتكيؼ بشكؿ يقمؿ التكيؼ  -8

 يستمع بجدية الى اقتراحات التغيير مف أعضاء الفريؽ  -1
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 يوفر بيئة داعمة تشجع اآلخريف لعمؿ األمور عمى نحو مختمؼ  -2

 وتدلؿ عمييا مجموعة مف المؤشرات اآلتية9 القيادة: -

 ة عمى حث اآلخريف عمى العمؿ لديو القدر  -8

 يزرع الحماسة والدافعية، ويشجع المشاركة في جميع مراحؿ العمؿ  -1

 يعكس الرؤية والقيـ عند ممارسة النشاطات  -2

 يوفر بيئة عمؿ تجعؿ اآلخريف يشعروف بتقديره وتميزه  -3

 يميـ التابعيف القيادة بداًل مف أف ينقادوا  -4

 لممشاريع ولآلخريف يعكس أماميـ التصور الشخصي اإليجابي  -5

 ومف المؤشرات التي تساعد في قياسيا9 النمو الميني: -

 يحكـ بوعي عمى السموكيات واألداءات غير المتوقعة  -8

 يقدـ التغية الراجعة لمعامميف بأمانة وموضوعية  -1

( مجموعة مف الكفايات كأساس الختيار وتعييف مديري ومديرات 1115وأورد )قطيشات،  

ت التخطيط، العبلقات اإلنسانية، والتوجيو واإلرشاد، والكفايات الفنية المدارس وىي9 كفايا

 واإلشرافية، وكفايات التقويـ 

( بأنو ال بد مف أف تتوفر لدى المدير قدرة التعرؼ عمى مشكبلت 1114وأضاؼ )محامده، 

ة األفراد والجماعات داخؿ المجتمع المحمي، وأف تتوافر لديو الميارات التي تمكنو مف اقام

 العبلقات التي تربط المدرسة بالمجتمع المحمي 

( الى أربعة طرؽ 1183كما ورد في )بمقاسـ،   (okay, brown,1972)ويشير أوكي وبراوف

 الشتقاؽ الكفايات وىي9 
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 استطبلع آراء األطراؼ المعنية بالعممية التعميمية  -8

 اإلقتباس مف قوائـ أخرى  -1

 ص طريقة المبلحظة مف ذوي الخبرة واالختصا -2

 تحميؿ عممية التعميـ  -3

( أف مصادر اشتقاؽ 1183كما ورد في )بمقاسـ،  (Housten, 1773)ويرى ىوستف

 الكفايات ست مصادر تتمثؿ فيما يمي9 

 ترجمة المقررات التعميمية الى كفايات أساسية ونوعية  -8

 تحميؿ الميمة التي يقـو بيا المدير  -1

 دراسة حاجات الطمبة  -2

 ومتطمبات الوظائؼ وترجمتيا الى كفايات  تقدير احتياجات المجتمع  -3

 التصورات النظرية ألدوار المدير وميامو  -4

 تصنيؼ المجاالت التعميمية الى عناقيد ذات موضوعات متشابية  -5

 وورد عف دور المدير في دليؿ الوزارة9

 الوصؼ المختصر9

التعميمية والتربوية  " يعمؿ منفردًا وضمف الصبلحية المخولة لو ويقوـ باإلشراؼ عمى سير العممية

بالمدرسة وتنفيذ التعميمات المعتمدة بيذا الخصوص ومتابعة الشؤوف اإلدارية والمالية الخاصة 

دارة المرؤوسيف وتنمية مياراتيـ، وتطوير اجراءات وتأميف مستمزمات  بإدارة مرافؽ المدرسة، وا 

 السبلمة والصحة المينية والعامة " 
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 الوصؼ التفصيمي9

سة التربوية وأىدافيا في البيئة الداخمية والخارجية لممدرسة، واإلشراؼ عمى سير " نشر السيا

العمؿ في مختمؼ أقساـ ومرافؽ المدرسة، وتوزيع جدوؿ الدروس والحصص عمى المدرسيف وفؽ 

النصاب المقرر، وتحديد احتياجات المدرسة مف الييئة التدريسية ومستمزمات التدريس ومراقبة 

التبلميذ ومعالجة أي تقصير بيذا الشأف متابعة سير االمتحانات والتأكد مف حضور المدرسيف و 

انسجاميا مع األسس والخطط المقررة واعتماد نتائجيا، ومتابعة التزاـ المدرسيف بيا وبالشكؿ 

الذي يحقؽ تكامؿ العممية التعميمية والتربوية والعمؿ عمى ادخاؿ المفاىيـ الحديثة في التعمـ 

شجيع المشاركة التفاعمية ومجموعات العمؿ واالبتعاد عف األساليب التمقينية التقميدية  والتعميـ، وت

متابعة شؤوف الطمبة، والتعامؿ مع مبلحظاتيـ واقتراحاتيـ بما يوفر االستقرار النفسي ليـ وتعزيز 

لكافة  مشاركتيـ، واعداد جداوؿ لقاءات األىالي الدورية، ومتابعة تنفيذ أعماؿ الصيانة والنظافة

مرافؽ وقاعات المدرسة الوقائية والدورية  اعداد موازنة المدرسة السنوية، ورفع تقارير دورية عف 

أعماؿ وأنشطة المدرسة الى الرئيس المباشر  اإلشراؼ الفني واإلداري عمى المرؤوسيف وتقييـ 

يـ  تطوير اجراءات أدائيـ وانجازاتيـ واقتراح البرامج الكفيمة برفع مستوى معارفيـ وتنمية قدرات

 ومستمزمات السبلمة والصحة العامة " 

وفي مجاؿ ىذه الدراسة تناوؿ الباحث الكفايات التربوية التالية9) القيادة، التخطيط، العبلقات 

اإلنسانية، التعميـ الميني لمعامميف، مناىج التعميـ الميني واستراتيجيا التدريس، بيئة العمؿ، 

لية( لمبلئمتيا لموضوع الدراسة وأخذ موافقة أىؿ الخبرة واإلختصاص والكفايات اإلدارية والما

 عمييا  
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 التعميم والتدريب الميني  4.2

يعرؼ التعميـ والتدريب الميني مف قبؿ اليونسكو بأنو" تمؾ الجوانب مف العممية التعميمية التي 

واكتساب الميارات تشمؿ باإلضافة الى التعميـ العاـ، دراسة التقنيات والعموـ ذات الصمة، 

 العممية، والسموؾ والفيـ والمعرفة المتعمقة بالميف في مختمؼ قطاعات الحياة اإلقتصادية" 

وبالتالي يعتبر التعميـ والتدريب الميني الوسيمة التي تمكف المشاركيف مف اكتساب الميارات     

لميف المحددة حيث يتـ العممية واإلدارية وفيميا وتمكنيـ مف العمؿ في مينة أو مجموعة مف ا

توفير ىذه الميارات العممية في مجموعة واسعة مف اإلعدادات مف خبلؿ مقدمي الخدمات 

 ( 1184التعميمية والتدريبية المختمفة في كؿ مف القطاعيف العاـ والخاص) كحيؿ، 

ربوي إف التعميـ والتدريب الميني نوع مف أنواع التعميـ النظامي الذي يتضمف اإلعداد الت    

كساب الميارات، والمعرفة المينية، والذي تقوـ بو مؤسسات تعميمية نظامية مف أجؿ إعداد  وا 

ميرة في مختمؼ التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والصحية لتكوف لدييـ التنفيذ 

 ( 1181واإلنتاج) الحمبي، 

يره مف أنواع التعميـ األخرى ولذلؾ يمكف القوؿ أف التعميـ والتدريب الميني يحتؿ مكانة ميمة كغ

كسابيـ معارؼ وميارات تؤىميـ لئللتحاؽ بسوؽ  وذلؾ لكونو يساىـ في إعداد وتأىيؿ األفراد وا 

 العمؿ  

وقد ازدادت أىمية التعميـ والتدريب الميني  كونو المستجيب لبلحتياجات في توفير فرص 

ى مستويات غير مسبوقة خبلؿ التشغيؿ مع ارتفاع معدالت بطالة الشباب عالميا ووصوليا ال

السنوات الماضية حيث ارتبط ارتفاع معدالت البطالة بيف الشباب بنقص اإلرتباطية والمبلءمة 
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بيف األنظمة التعميمية وسوؽ العمؿ إضافة الى واقع سوؽ العمؿ وسياسات التعميـ والتشغيؿ 

 (  1184وتحفيز النمو االقتصادي ) أبو شنب، 

 التدريب الميني ىمية التعميم و أ1.4.2

لمتعميـ والتدريب الميني دور ىاـ في بناء المجتمعات، فيو يعد كغيره مف أنواع التعميـ ذو أىمية 

كبيرة فيو رأس الماؿ البشري والعمود الذي تقوـ عميو ومف أجمو سياسات التنمية اإلقتصادية فقد 

 ( أنو9 1184ذكرت)ابو شنب، 

كسابيـ مي -8 ارات ومعارؼ تؤىميـ لئللتحاؽ بسوؽ يساىـ في إعداد األفراد وا 

 العمؿ  

يقمؿ مف الفجوة الموجودة بيف العرض المتمثؿ  بسياسات التعميـ والتدريب  -1

 الميني والطمب المتمثؿ باحتياجات السوؽ 

المستجيب لئلحتياجات في توفير فرص التشغيؿ مع ارتفاع معدالت البطالة  -2

 بيف الشباب 

 ؽ العمؿ تعزيز المواءمة واالرتباطية بسو  -3

 أىداف التعميم والتدريب الميني 2.4.2

تتعدد وتتنوع أىداؼ التعميـ والتدريب الميني ، ومف ىذه األىداؼ كما أوردتيا )أبو شنب، 

1184 ) 

تزويد المجتمع بالقوى العاممة المؤىمة القادرة والمكتسبة الميارات والمعارؼ، والتي  -8

 تساىـ في تطوير وصيانة البنى التحتية 
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 ؿ القوى العاممة المؤىمة مع سوؽ العمؿ في الدوؿ المجاورة تباد -1

 تأىيؿ األفراد لمحصوؿ عمى فرص عمؿ وبالتالي مساىمتو في تخفيض نسبة البطالة  -2

 تحقيؽ التنمية اإلجتماعيةواإلقتصادية  -3

 (مواكبة التطور والتقدـ التكنولوجي )الباحث -4

 ريب المينيالصعوبات والتحديات التي تواجو التعميم والتد3.4.2

إف ما يعترض التعميـ الميني مف صعوبات يشكؿ عقبة في انتشار ىذا النوع مف التعميـ،        

ويؤدي كذلؾ الى عزوؼ الطمبة عف االلتحاؽ بو، كما يؤدي في الغالب الى اضطراب االدارة 

كراه الطمبة عمى اإللتحاؽ بو، مما يزيدىـ إحباطًا إضافة الى فقدانيـ ح رية اإلختيار ) التربوية وا 

 ( 8881عايش، 

( عف الصعوبات التي يواجيا نظاف التعميـ والتدريب الميني في فمسطيف 1184فقد أورد)كحيؿ، 

 بما يمي9

فاعميتيا؛ وذلؾ لعدـ وجود آليات التنسيؽ المناسبة  ـضعؼ حاكمية النظاـ الحالي وعد -8

 بيف الجيات الرئيسية 

ستوى الوزاري لتوجيو عممية تنفيذ اإلستراتيجية وجود نقص في القدرات القيادية عمى الم -1

 بمكوناتيا المختمفة 

يدار النظاـ بشكؿ مركزي وينعكس عمى المؤسسات المقدمة لخدمات التعميـ والتدريب  -2

 الميني 

عدـ وجود مخصصات كافية في الموازنة العامة واعتماد النظاـ اعتماد كبيرًا عمى  -3

 التمويؿ مف الجيات المانحة  
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( أف أىـ المعيقات الخاصة عمى تطوير نظاـ التعميـ 21، ص1181)وزارة ي الوورد ف

والتدريب الميني والتقني ؛ عدـ توفر بيانات أو معمومات ذات الصمة حوؿ مسائؿ تيـ 

النظاـ مثؿ تكاليؼ التعميـ والتدريب الميني والتقني، تطورات سوؽ العمؿ، توافر وتأثير 

ريب الميني والتقني وال سيما تمؾ التي تقع خارج نظاـ مخرجات خطط نظاـ التعميـ والتد

التعميـ والتدريب الميني والتقني العاـ، وتصورات األطراؼ ذات العبلقة وما الى ذلؾ  

مع ذلؾ مف الضروري أف تؤدي تمؾ المعمومات إلنجاح عمميات التخطيط والرصد 

بغي تشجيع البحث والتطوير واإلبداع في نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني  كما ين

المتعمؽ بنظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني لضماف تطوير ىذا النظاـ مف خبلؿ 

تمكيف وحدات التطوير والبحث القائمة في الوزارتيف، وتشجيع البحوث والدراسات 

المتصمة بنظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني مف جية، والعمؿ عمى تفعيؿ دور 

 ات وغيرىا مف المؤسسات البحثية المعنية بيذا الموضوع مف جية أخرى الجامع

 ( مشكبلت التعميـ والتدريب الميني في449،ص83وجراد،بكما أوجز )ا

ضعؼ المستوى األكاديمي لمطمبة حيث أف معظـ مؤسسات التعميـ تعاني مف ىذه  -8

 المشكمة 

 تستطيع تحديث األجيزة اإلمكانيات 9 حيث أف العديد مف مؤسسات التعميـ الميني ال -1

 واألدوات المتوفرة في مشاغميا  

 المناىج9 ال تتناسب المناىج مع حاجة المجتمع المحمى الفمسطيني   -2

التخصصات المينية9 وىي محدودة وال بد مف استحداث العديد مف الميف الجديدة وفؽ  -3

 ما تقتضيو حاجة المجتمع  
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 جنبية التعميم والتدريب الميني في الدول األ 5.2

تولي الدوؿ الصناعية المتقدمة أىمية كبيرة بالتعميـ الميني في جميع مراحمو، ويمعب التعميـ 

الميني دوره في إيجاد قوى بشرية ماىرة وقادرة عمى العطاء المتميز األمر الذي يدعـ القطاع 

بيف دولة وأخرى إال أف ىناؾ تفاوتًا  ،الصناعي ويعزز مكانتو االقتصادية التنافسية في تمؾ الدوؿ

فيما يتعمؽ بفمسفة التعميـ التقني وخصائصو وكذلؾ دور كؿ مف الدولة والقطاع الخاص في رسـ 

سياساتو وتحديد أىدافو، وبالرغـ مف ىذه االختبلفات التي تعود الى طبيعة كؿ دولو اال اف 

ب العالمية في الممارسات العمميو اثبتت نجاح ىذه الدوؿ، وفي ىذا القسـ سنتناوؿ بعض التجار 

 التعميـ الميني9

 ألمانيا   -1

تعتبر ألمانيا مف الدوؿ ذات التجارب الناجحة في مجاؿ التعميـ الميني ويعود ذلؾ الى التعاوف 

الوثيؽ بيف كؿ مف الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات وأصحاب العمؿ والنقابات وتمعب 

ي ليذا النوع مف التعميـ والذي يكوف فيو لمشركات الحكومة االتحادية دورًا ميمًا في البناء االدار 

 ( 8884وأصحاب العمؿ والنقابات المينية دورًا محدودا)كانتور، ترجمة الخطيب، 

وىناؾ ثبلثة أنواع مف المدارس في المرحمة بعد االبتدائية في نظاـ التعميـ االلماني 

 وىي9(Munch,1983)مانشيذكرىا 

ومدتيا خمس سنوات وتقود مباشرة لبللتحاؽ  (Hauptschule)المدارس الرئيسة   -8

 بسوؽ العمؿ أو تؤىؿ الطالب لبللتحاؽ بمدارس التدريب الميني  
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 ومدتيا ست سنوات، و تعطي تعميمًا أعمى (Realschule)المدارس المتخصصة   -1

في مستواه مف التعميـ الذي توفره المدارس الرئيسية، وتنمي القدرات الضرورية  التي 

الدراسة والتطبيقات لميف تحتاج الى معرفة متخصصة وصفات شخصية تتطمبيا 

 وميارات اجتماعية معينة 

ومدتيا تسع سنوات، وتعطي ىذه  (Gymnasium)وىناؾ أيضًا الجمينيزيـو -2

المدارس تعميمًا أكاديميًا عاما يقود مباشرة لبللتحاؽ بالكميات أو الجامعات، وتمنح 

   (Abitur)ىذه المدارس شيادة دراسية  تسمى

وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى اىتماـ ألمانيا بالتعميـ والتدريب الميني في 

سف مبكر)مرحمة التعميـ العاـ( لكي يؤىؿ الخريجيف عمى ميف قد ال تكوف بحاجة 

 الى تدريب متقدـ كالميف البسيطة عمى سبيؿ المثاؿ 

مجاؿ التدريب في المانيا، ولقد تمثؿ ىذا  وىناؾ تعاونًا بيف أرباب العمؿ والجيات الحكومية في

التعاوف فيما يعرؼ بنظاـ التدريب الميني الثنائي في المرحمة الثانوية  ويؤدي مثؿ ىذا التعاوف 

الى نتائج طيبة حيث يكتسب الطبلب قدرات ذات مستوى عاؿ األمر الذي يضمف ليـ وظائؼ 

 ,Mann)مقارنة بالدوؿ الصناعية األخرى دائمة بالصناعة ويقمؿ مف نسبة البطالة بيف الشباب 

1995)  

أنو عندما تعمؿ مؤسسات سوؽ العمؿ في مؤسسات (Soskice, 1994)ويرى سوسكياس

تنافسية دوف مساندة مف مؤسسات تدريبية فإنيا تنظر الى التدريب كشيء مكمؼ ويجب وينبغي 

 التقميؿ مف تكمفتو 

 (Olson,1998)ـ 8884التعميـ الثنائي في العاـ وقد اعترفت حكوكة ألمانيا بيذا النوع مف    



38 

 

 التعميم الميني في اليابان -2

يجري اعداد التقنييف في الياباف مف خبلؿ مساريف مختمفيف إال أنيما يؤدياف الى مستوى واحد 

مف التقنييف إذ أف كبل المساريف يبدأ بعد مرحمة التعميـ األساسي والتي تستمر لمدة تسع 

 (8874 سنوات)عبد الوىاب،

في المسار األوؿ يتـ اإللتحاؽ مباشرة بالكميات التقنية وفترة الدراسة بيا خمس سنوات بعد 

المرحمة المتوسطة وفي المسار الثاني يمتحؽ الطبلب بكميات الراشديف أو الكميات 

وفترة الدراسة بيا سنتاف بعد مرحمة الدراسة الثانوية البالغة ثبلث   (junior colleges)الصغرى

سنوات، وىناؾ إمكانية لمخريجيف مف الكميات التقنية أو كميات الراشديف لئللتحاؽ بالجامعات 

 ( 8884التقنية لمحصوؿ عمى المؤىؿ الجامعي في التقنية )الخطيب، 

ومف أبرز المبلمح التي يتسـ بيا التعميـ والتدريب الميني في الياباف األسموب النظامي الذي يتبع 

تضي ىذا األسموب القياـ بمسح سنوي لمميارات التي ال تتوافر فييا أعداد في وضع الخطط، ويق

كافية ويتطمب ذلؾ المسح اختيار وزارة العمؿ لعينة مف المصانع ومراسمتيا لمتعرؼ عمى 

احتياجاتيا  وما أف توضع الخطة الخمسية حتى تقوـ كؿ محافظة مف المحافظات السبع 

الخاصة بيا عف طريؽ مجمس التدريب الفني التابع ليا  واالربعيف في الياباف بوضع الخطط 

كسابيـ القدرة  وتركز الدراسة بالكميات التقنية في الياباف عمى تطور المعارؼ األساسية لمطبلب وا 

بداع لمتعقيدات المتزايدة مف العالـ  باإلضافة الى ذلؾ تحافظ الكميات  عمى اإلستجابة بكفاءة وا 

يع عف طريؽ توفير الفرص الكافية لمطبلب إلجراء التجارب وتمقي عمى مستواىا التعميمي الرف

 ( 1118التدريب العممي في مجاالت تخصصيـ)ىماش، 
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 Swadenالسويد  -3

( أف جمعية أرباب العمؿ الوطنية والنقابات المينية والحرفية في السويد، 1188ذكر )جويمس، 

أف لدييا مجالس حرفية وطنية تيدؼ  مرجعية أساسية في العبلقة ما بيف التعميـ والتشغيؿ، حيث

الى تطوير التعميـ والتدريب الميني، وتتعاوف في ذلؾ مع المؤسسات التعميمية والتدريبية المحمية، 

لتعزيز اإلرتباط فيما بينيا   ويشارؾ القطاع الخاص المؤسسات التعميمية والتدريبية في السويد 

 بالنشاطات اآلتية9 

 تعمميف والمتدربيف توفير مواقع تدريبية لمم - أ

تقديـ تسييبلت لبرامج التعميـ اإلضافي لممعمميف والمدربيف لتوسيع معموماتيـ وتحديثيا  - ب

 في مختمؼ األمور ذات الصمة بالتقنيات الحديثة واإلنتاج 

مشاركة العديد مف الشركات الصناعية في إتاحة الفرص لجعؿ مواقع العمؿ مياديف  - ت

 المتدربيف عممية لمشاريع عمؿ التبلميذ و 

تنظيـ دورات تدريبية توجييية صيفية لمتبلميذ، لتشجيعيـ عمى اإلنخراط في التعميـ  - ث

 والتدريب الميني في البرامج الفنية والمينية التي سيمتحقوف بيا مستقببًل 

 التعميم والتدريب الميني في األردن: -4

يات التي اتسمت بيا ( الى أف أىـ السمب ,1117world bankأشار تقرير البنؾ الدولي)    

جيود اإلصبلح التربوي في األردف ىو ضعؼ قدرة أسواؽ العمؿ عمى اإلستفادة مف 

مخرجات النظـ التعميمية)قوة العمؿ المتعممة(، وذلؾ بسبب أف النسبة العظمى مف مخرجات 

النظـ التعميمية ىي مف أصحاب التخصصات اإلنسانية؛ لذا فالحاجة تصبح أكثر إلحاحًا 
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نحو التعميـ والتدريب الميني مع اإلىتماـ برفع معدالت اإللتحاؽ بيذا المسار مف  لمتوجو

 التعميـ وبما يمبي اإلحتياجات الحقيقية لسوؽ العمؿ ومتطمبات التنمية 

( أف حاجة التنمية في 1183وتشير نتائج العديد مف الدراسات ومنيا دراسة حالة السكاف)

 صات اإلنسانية األردف أكثر إلحاحًا لخريجي التخص

( الى أف أخطر ما يواجو التعميـ والتدريب الميني في األردف ىو 1188وأشار)الطويسي، 

عزوؼ الطمبة وذوييـ عف التوجو نحو التعميـ والتدريب الميني؛ ولذا ال بد أف يركز النظاـ 

لمضاميف التربوي في األردف عمى توسيع قاعدة التعميـ والتدريب الميني والتقني واالىتماـ با

المينية التقنية في المناىج المدرسية، واف ال تنحصر أىداؼ التعميـ في التدريب المؤدي 

 لموظيفة بؿ تمؾ البرامج التعميمية التي تمكف الفرد مف االبتكار وخمؽ فرص العمؿ  

 التعميم والتدريب الميني في فمسطين 6.2

زمف الحكومة العثمانية، عندما سمح  بدأ اإلىتماـ بالتعميـ والتدريب الميني في فمسطيف في

ـ بإنشاء المدارس التي تراىا مناسبة لرعاياىا، فانتشرت المدارس 8745لمسكاف والطوائؼ عاـ 

ـ مدرسة دار 8751عاـ  ( schneller)العربية الخاصة والمدارس التبشيريةاألجنبية، فأنشأ شنمر

تدريب الميني والحرفي واليدوي، لت بااأليتاـ السورية)مدرسة شنمر ( كأوؿ مدرسة أجنبية اىتم

حيث تـ انشاء عدد مف المشاغؿ لمتدريب كالخياطة، والنجارة، والحدادة، وتجميد الكتب، 

والطباعة، وصناعة األحذية، والخراطة، وصناعة الفخاروكاف اليدؼ األساسي لممدرسة تمكيف 

اؼ مدرسة شنمر أنشئت األيتاـ مف إعالة أنفسيـ عف طريؽ اكتساب مينة ما؛ ولتحقيؽ أىد

 ( 1188ـ)مركزالمعمومات الفمسطيني، 8752مدرسة الساليزاف في بيت لحـ كمدرسة مينية عاـ 
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وفي عيد اإلنتداب البريطاني كاف التعميـ والتدريب الميني عمى شكؿ مشاريع بادرت الييا 

كالمحتاجيف  المنظمات التبشيرية والجمعيات الخيرية واستيدفت في حينو الجماعات المحرومة،

والفقراء واأليتاـ وأبناء الشيداء  ووجيت ىذه المنظمات والجمعيات الخيرية خدماتيا لمذكور فقط 

في العائبلت المستيدفة باعتبارىـ المسؤوليف عف كسب رزؽ العائمة  حيث عممت عمى توفير 

الحدادة بعض خدمات اإلعالة العينية والبرامج التدريبية في مجاؿ بعض الحرؼ كالنجارة و 

وأعماؿ األلمنيـو وصيانة السيارات والكيرباء بيدؼ اكساب الذكور ميارات بسيطة تساعدىـ في 

الحصوؿ عمى عمؿ لكسب عيشيـ وعيش عائبلتيـ واعتمدت ىذه المنظمات والجمعيات التوجو 

ف الخيري مركزة عمى إزالة الفقر وتحسيف األوضاع المعيشية  لمعائبلت والوحدات المنزلية  وبي

تـ تأسيس سبع مدارس صناعية ومؤسسات مينية تستيدؼ الفقراء  8841و  8751عامي 

مدرسة صناعية وعدد قميؿ مف مؤسسات  81مف أصؿ  8واأليتاـ الذكورفقط   وتـ تأسيس 

التدريب الميني المتقدـ )مرحمة ما بعد الثانوية ( العاممة حاليا في األراضي الفمسطينية مف قبؿ 

يحييف أو جمعيات إسبلمية  ومف ضمف ىذه المدارس الصناعة مدرسة مساليف ير يبشالت

"celesian brothers ( ومدرسة "8752" لؤليتاـ في القدس )سنةschneller ( 8751") سنة

( ومدرسة األمؿ التي تـ 8834( واليتيـ العربي ) سنة 8811ودار االيتاـ االسبلمية ) سنة 

( ويتـ تشغيميا حاليًا مف قبؿ الجمعية العربية ، 8858ة تأسيسيا أواًل مف قبؿ المينونتيوف )سن

وفيما عدا مدرسة األمؿ والتي ىي  تعميمية مينية مشتركة بيف االناث والذكور فإف جميع ىذه 

 ( 1114المدارس مخصصة لمذكور فقط )الرمحي، 

عاـ ( الى أف التعميـ والتدريب الميني إرتبط تاريخيا بالوضع ال1188وقد أشارت )ىبلؿ، 

(، تأسست العديد مف 8837الفمسطيني فعمى أثر النكبة التي حمت بالفمسطينييف عاـ )
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المراكزالمينية مف قبؿ مؤسسات خيرية محمية ، وعالمية مستيدفة الفئات الميمشة لتحسيف 

 أوضاعيـ المعيشية  

التدريب في  وقد لعبت األونروا دورًا بارزًا في مجاؿ التعميـ والتدريب الميني مف خبلؿ تقديـ

مستويات مختمفة وىي التدريب الميني وكميات المجتمع لممرحمة ما بعد الثانوية والتدريب ما قبؿ 

الخدمة والتدريب أثناء الخدمة ، لكف أيضًا تـ تعميـ وتدريب الذكور عمى حساب اإلناث لنفس 

 ( 1181األسباب التي تـ ذكرىا سابقًا  )خميفة، وعبد العزيز، 

تبلؿ اإلسرائيمي تراجع قطاع التعميـ والتدريب الميني إذ كاف يفتقر الى اإلدارة وفي عيد اإلح

ث تـ إنشاء يالموحدة مف قبؿ المسؤوليف إضافة الى إىماؿ اإلحتبلؿ ليذا النوع مف التعميـ بح

أشير بيدؼ خدمة اإلقتصاد  7الى  2مراكز تدريب مينية تقميدية تنظـ دورات تقميدية قصيرة مف 

مي مف خبلؿ عمؿ الخريجيف كعماؿ محدودي الميارات وباجور منخفضة وبالتالي تـ اإلسرائي

 ( 1118استنزاؼ الموارد البشرية الفمسطينية وبأقؿ مردود لئلقتصادالفمسطيني ) الحداد، 

لكف في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية حاز التعميـ والتدريب الميني عمى اىتماـ المؤسسات 

بافتتاح العديد مف المراكز وطرح العديد مف التخصصات الجديدة التي تتبلئـ  الرسمية، واألىمية

مع احتياجات سوؽ العمؿ الفمسطيني، كما أصبح ىنالؾ جيات متخصصة تتابع التخطيط 

والتنظيـ والمتابعة واإلشراؼ عمى معظـ برامج التعميـ والتدريب الميني وىي متمثمة في وزارة 

 ( 1181ووزارة العمؿ ووزارة الشؤوف االجتماعية  ) خميفة، وعبد العزيز، التربية والتعميـ العالي 

(، 8888وقد تـ العمؿ عمى استراتيجية وطنية اعتبرت األولى في المنطقة وتـ تبنييا وطنيا )عاـ 

(، ويتمثؿ اليدؼ العاـ لبلستراتيجية الوطنية لمتعميـ والتدريب  الميني 1181وتـ تحديثيا )عاـ 



43 

 

ى خمؽ قوى عاممة في فمسطيف تمتاز بقوة المعرفة، وبالكفاءة، وبالقدرة، وبالدافعية في العمؿ عم

العالية، وبالريادة، والقدرة عمى التكيؼ واالبداع ، والتميز لممساىمة في عممية الحد مف الفقر وفي 

 دفع عجمة التنمية االجتماعية، واالقتصادية مف خبلؿ تسييؿ توفير تعميـ وتدريب تقني وميني

عالي الجودة مرتكز عمى الطمب، ومرتبط بجميع قطاعات االقتصاد وعمى جميع المستويات 

 (  1181ولجميع الناس )وزارة التربية والتعميـ،

وبالنسبة لتاريخ تعميـ وندريب االناث الميني فقد اقتصر لسنوات طويمة عمى الميف التقميدية، 

مى ميف االلكترونيات لممرة األولى في مركز كالخياطة، والسكرتارية وحتى تـ إدخاؿ الفتيات ع

، بعد ذلؾ تـ ادخاؿ تخصص جديد 8888التدريب الميني التابع لجمعية الشباف المسيحية عاـ 

، وىو تخصص صيانة أجيزة الحاسوب،  8887لئلناث في مدرسة الخميؿ الثانوية عاـ 

لمدرسة، وفي عاـ الشخصية حيث كاف التخصص الميني األوؿ الخاص بالطالبات في تمؾ ا

 1111افتتح قسـ خاص لمطالبات في مدرسة بيت حانوف الزراعية في غزة، وفي عاـ  8888

افتتح قسـ خاص لمطالبات في مدرسة العروب الزراعية في الخميؿ، وبعد ثبلث سنوات تـ افتتاح 

ي عاـ بعض المدارس المينية لئلناث كمدرسة غزة المينية، ومدرسة دورا الثانوية المينية وف

افتتح قسـ خاص لمطالبات في مدرسة طولكـر التانوية الصناعية  )الجعبري، وعمرو،  1117

1118 ) 

 واقع نظام التعميم والتدريب الميني في فمسطين  1.6.2

ال يختمؼ واقع التعميـ الميني في فمسطيف كثيرًا عف واقع نظيو في الدوؿ العربية إذ اف القوانيف 

في مؤسسات التعميـ تتشابو الى حد بعيد مع مؤسسات التعميـ في الدوؿ واالنظمة المعموؿ بيا 

العربية، كما أف التحديات التي يعاني منيا قطاع التعميـ بمختمؼ مستوياتو في فمسطيف تكاد 
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تكوف التحديات نفسيا التي يعاني منيا التعميـ في كثير مف الدوؿ العربية، يضاؼ الى ذلؾ 

الحتبلؿ االسرائيمي وباألوضاع السياسية التي يمر بيا الوطف حاليا تحديات خاصة ذات عبلقة با

وما ينجـ عنيا مف تحديات وصعوبات ومشكبلت غير عادية تواجو مؤسسات التعميـ الفمسطينية 

منيا المصاعب التي يفرضيا اإلحتبلؿ كاإلغبلؽ القسري لممؤسسات، والحواجز التي تمنع 

امميف مف الوصوؿ الى مؤسساتيـ والعزلة التي فرضتيا قيود الطمبة وأعضاء ىيئات التدريس والع

السفر مف والى خارج الوطف، باإلضافة الى صعوبة العثور عمى ىيئات تدريس مؤىمة 

واستقطابيا واالحتفاظ بيا، وتحد كؿ ىذه الظروؼ وغيرىا مف قدرة نظاـ التعميـ الفمسطيني العاـ 

 (1188داؼ المرجوة) جويمس، والميني والتقني والجامعي عمى تحقيؽ األى

يمتحؽ العديد مف الطبلب والطالبات في مؤسسات التعميـ والتدريب الميني بعد انيائيـ المرحمة 

األساسية التي تنتيي بإتماـ الصؼ العاشر األساسي ، وعمى أثرىا يتوزع الطمبة عمى مسارات 

عمؿ أو يتسرب مف النظاـ  كما التعميـ والتدريب المختمفة، ومنيـ مف يخرج لممشاركة في سوؽ ال

يمتحؽ غالبية مف أنيوا التعميـ الثانوي بمسارات التعميـ العالي مف كميات تقنية أو مجتمعية أو 

جامعات أكاديمية  وقد بينت االحصاءات الوطنية تدنيًا في نسب االلتحاؽ بالتعميـ والتدريب 

ألخص مع التعميـ األكاديمي، وقد بينت الميني مقارنة مع المسارات األخرى لمتعميـ والتدريب وبا

العديد مف الدراسات ارتباط القرارات والخيارات التعميمية والتدريبية بعدة عوامؿ أىميا رغبة األىؿ  

 ( 1188) ىبلؿ،

إف منظومة التعميـ والتدريب الميني في الضفة الغربية  وقطاع غزة مشتتة مف حيث أنواع 

مؤسسة في الضفة الغربية  121ؼ عمييا ، حيث يوجد المؤسسات وأىدافيا وجيات االشرا

وقطاع غزة توفر برامج تدريب قصيرة وطويمة األمد  وتضـ ىذه المؤسسات مدارس ثانوية مينية 
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كمية تقنية ومجتمع تقدـ برامج تعميـ  15ومؤسسات تدريب ميني باإلضافة الى ذلؾ  ىناؾ 

مؤسسات جيات متعددة تضـ وزارة التربية مختمفة لخريجي الثانوية العامة وتشرؼ عمى ىذه ال

والتعميـ العالي ووزارة العمؿ ووزارة الشؤوف االجتماعية ووكالة الغوث وجمعيات خيرية محمية 

 (1114وأجنبية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات تنموية   )الرمحي، والضعيفي، 

 الطمب عمى التعميم والتدريب الميني في فمسطين  2.6.2

( أف النظرة المجتمعية ىي السبب الرئيس لغياب الرغبة بالتحاؽ 1188ىبلؿ، بينت دراسة )

الطمبة في التعميـ والتدريب الميني، بينما شكؿ ضعؼ فرص العمؿ وضعؼ التعميـ والتدريب 

الميني األسباب الرئيسة لعدـ رغبة األىؿ التحاؽ أبنائيـ، وقد شكمت أيضًا محدودية المجاالت 

الميني سببا ىامًا لمجانبيف، كما بينت الدراسة أسبابًا أخرى منيا عدـ الرغبة  في التعميـ والتدريب

بالتوجو الى الميني وتفضيؿ التعميـ االكاديمي، وذكرت فتيات أف التعميـ الميني مقتصر عمى 

 الذكور،كما ذكر العديد مف الطبلب والطالبات قمة المدارس القريبة وضغط األىؿ 
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 بقة: الدراسات السا7.2

 الدراسات العربية :1.7.2

 ( 2117دراسة مراس) -8

مف في جميورية مصر ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى كفاءة المنظومة التعميمية 

حيث البرامج والتخصصات ونظـ القبوؿ ونوعية المدخبلت والمعمميف والمبنى وتجييزاتو والموائح 

لباحث المنيج الوصفي التحميمي، حيث قاـ الباحث المنظمة ليذا النوع مف التعميـ، واستخدـ ا

بتطوير استبانة اشتممت عمى عدد مف محاور تطوير نظاـ التعميـ الثانوي الفني الصناعي 

النوعي وتمثؿ مجتمع الدراسة في مدارس التعميـ الثانوي الفني الصناعي النوعي، حيث تـ أخذ 

ارتفاع مستوى نجاح  تائج أىميا9عينة منيـ  وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف الن

يـ الثانوي الفني الصناعي النوعي، المشروعات القومية الجديدة ساىـ في ارتفاع الطمب عمى التعم

التخصصات المتوفرة في المدارس الثانوية الفنية الصناعية النوعية موزعة عشوائية بيف و 

ضرورة تبني وزارة ت أىميا9وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة مجموعة مف التوصياالمحافظات 

التربية والتعميـ تعميـ المدارس الثانية الفنية الصناعية النوعية الستيعاب كافة الطبلب عمى 

 مستوى جميورية مصر العربية

 (2117دراسة )السعودي، 

ىدفت ىذه الدراسة الى بناء تصور مقترح لمكفايات المينية لمديري المدارس الثانوية 

ضوء خبرات بعض الدوؿ، واعتمدت الدراسة عمى المنيج المقارف الفنية في مصر في 

في دراسة الكفايات في الوصؼ والتفسير والتحميؿ والتنبؤ، حيث تـ اعتمد الباحث 
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المدارس الثانوية الفنية في الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وسنغافورة، وتوصمت 

ـ مديريالمدارس الثانوية الفنية بحضور قمة إىتماالدراسة الى العديد مف النتائج أبرزىا9 

وجود مواطف ضعؼ عمى األساليب اإلدارية المعاصرة، و  الدورات التدريبية أو اإلطبلع

 في واقع الكفايات المينية لمديري مدارس التعميـ الثانوي الفني في مصر 

التأكيد عمى تحديث أساليب وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا أوصت الدراسة9 ب

الوعي بأىمية التدريب وتنمية يا والتربوية، و إلدارة المدرسية ومسايرة مستجداتا

 المستويات الميارية مف خبلؿ برامج التدريب التي تستخدـ التكنولوجيا المتطورة 

 (2116دراسة الجيتاوي) -2

ىدفت ىذه الدراسة الى تحميؿ واقع التعميـ والتدريب الميني والتقني مف منظور النوع 

اعي في مؤسسات التعميـ و التدريب الميني في الضفة الغربية وقطاع غزة  اتبعت االجتم

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة مف خبلؿ أدوات نوعية وكمية 

وىي المقابمة واالستبانة، وشمؿ مجتمع الدراسة جميع طمبة المدارس المينية الحكومية 

ني والكميات التقنية الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ ومراكز التدريب المي

( طالب وطالبة تـ اختيارىـ 322، وبمغت عينة الدراسة ) 1184لمعاـ  7115عددىـ 

بطريقة طبقية عشوائية لمؤسسات التدريب الميني في الضفة الغربية وقطاع غزة وألداة 

راء وعمداء المؤسسات المينية موزعيف بيف المقابمة تـ اختيار عينة مف خمسة عشر مف مد

وعمداء المؤسسات المينية يروف أف  يريأف مد ومف ابرز نتائجياالضفة الغربية وقطاع غزة  

أف واقع التعميـ والتدريب الميني والتقني في ،و التخصصات والبرامج المطروحة لئلناث مناسبة

والتدريب الميني مف وجية نظر  فمسطيف مف منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعميـ
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وبناًء عمى النتائج التي توصمت الييا   ،الطمبة لمجاالت الدراسة كاف بيف المتوسط والكبير

أوصت الدراسة بضرورة تطوير المناىج والبرامج التدريبية لتكوف مناسبة لمنوع االجتماعي 

  ولتغيير الصورة النمطية لعمؿ المرأة في المجاالت المينية

 (2111ة جويمس)دراس

ىدفت ىذه الدراسة الى تطوير أنموذج لبناء شراكة بيف مؤسسات التعميـ الميني والتقني وسوؽ 

العمؿ في ضوء الواقع والتجارب العالمية المعاصرة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ مسح األدب 

ستبانات النظري والدراسات ذات العبلقة، واالطبلع عمى بعض التجارب الصمة  كما تـ تطوير ا

لقياس واقع الشراكة القائـ مف وجية نظر العامميف في مؤسسات التعميـ الميني، والتقني مف 

مديري المدارس المينية وعمداء الكميات التقنية والمعمميف والميندسيف باإلضافة الى الفنييف 

 ومفوخريجي ىذه المؤسسات وممثمي مؤسسات سوؽ العمؿ مف مصانع وشركات ومرافؽ انتاج، 

ضعؼ عبلقات الشراكة بيف مؤسسات التعميـ ومؤسسات العمؿ، كما كشفت الدراسة  أبرز نتائجيا

توصمت الدراسة الى بناء أنموذج لمشراكة انبثؽ كما عف وجود معوقات تقؼ أماـ تعزيز الشراكة، 

مف الواقع والرؤية الفمسطينية متقاطع مع خبرات وتجارب عالمية لدوؿ قطعت شوط في ىذا 

سف التشريعات واألنظمة التي تحكـ  أوصت الدراسة بضرورةوفي ضوء تمؾ النتائج ، ؿالمجا

  العبلقات بيف مؤسسات التعميـ والتشغيؿ 
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 (2111دراسة ىالل)

تـ تنفيذ ىذه الدراسة كجزء مف المشروع البمجيكيمدعـ التعميـ والتدريب الميني في فمسطيف 

تحميؿ االحتياجات التدريبية لمقوى العاممة ضمف  وىدفت ىذه الدراسة بشكؿ عاـ الى تحديد و 

مستويات العمؿ االساسية لمقطاعات والمجاالت قيد الدراسة وتشمؿ الكيرباء وااللكترونيات ، 

دارة المكاتب، بما يتبلئـ مع احتياجات سوؽ العمؿ  واالتصاالت، وتكنولوجيا المعمومات، وا 

تراتيجيات الوطنية  وىدفت المنيجية متعددة وأولويات الفئة المستيدفة وضمف األىداؼ واالس

االدوات الوصوؿ الى معمومات كمية ونوعية لتحقيؽ جميع أىداؼ الدراسة مف خبلؿ استمارات 

الطمبة واألىؿ، ومف خبلؿ استمارات لمؤسسات التعميـ والتدريب الميني واستمارات الخريجيف 

وعة بؤرية مع ممثميف مف سوؽ العمؿ واخرى ألصحاب العمؿ، وبعد تحميؿ النتائج تـ عقد مجم

والخريجيف، ومف ثـ عقد ورشة نيائية لعرض النتائج وكتابة التقرير وقد استندت النتائج الى 

إستمارة معبأة مف الطمبة واألىالي والخريجيف ومؤسسات التعميـ والتدريب الميني ومنشآت  1187

 اقتصادية تمثؿ سوؽ العمؿ  

تفاع نسب رغبة  الطمبة في إكماؿ تعميميـ وتدريبيـ الميني ووجود وقد بينت نتائج الدراسة ار 

تأثير مباشر لموالديف واألىؿ عمى الطمبة، كما بينت تعدد وسائؿ معرفة الطبلب واألىؿ بالتعميـ 

والتدريب الميني تميز منيا لدى الطرفيف األصدقاء والمعارؼ ووسائؿ اإلعبلـ، كما بينت حاجة 

لمعمالة المينية المدربة  استنادًا لمنتائج تـ تقديـ االقتراحات المنبثقة عف  اصحاب العمؿ المرتفعة

مواءمة االحتياجات والتوقعات والواقع، وعرضيا ضمف محاور أساسية احتوت اقتراحات لتطوير 

برامج تدريبية، وأخرى لخط برامج مختمفة لتطوير التعميـ والتدريب الميني حتى يستطيع القياـ 
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ي في مجاؿ التنمية االجتماعية واالقتصادية وتوفير فرص التنمية البشرية وتطوير بدوره الوطن

 سوؽ العمؿ 

 (2118دراسة ) العاجز،  -3

فظات ايـ الميني والتقني بمحالمشكبلت التي تواجو معممي التعم إلىىدفت ىذه الدراسة  التعرؼ 

المتوقعة لممشكبلت التي غزة والكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية لمتقديرات 

تواجو معممي التعميـ الميني وفقًا لمتغير الجية المشرفة وسنوات الخدمة، ومف ثـ التوصؿ الى 

الى سبؿ التغمب عمى المشكبلت االكثر شيوعًا، حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي، ولتحقيؽ 

بلث أبعاد تـ توزيعيا فقرة موزعة عمى ث 37اىداؼ الدراسة صمـ الباحث استبانة مكنونة مف 

معممأ مف كمية تدريب غزة وكمية فمسطيف التقنية وبعد تحميؿ النتائج توصمت الدراسة  811عمى 

الى قمة البرامج التشجيعية، وضعؼ المشاركة مف قبؿ الطمبة في في البرامج المقدمة جاءت مف 

فقد كانت بالضعؼ العاـ  أىـ المشكبلت المتعمقة بالمنيج أما أكثر المشكبلت المتعمقة بالطمبة

في المواد العممية والمغة اإلنجميزية وقمة توافر فرص العمؿ، وأما المشكبلت الخاصة  بالمعمميف 

فجاء غياب عامؿ التقدير المادي والمعنوي لممعمـ، وقمة الدورات التدريبية التي تساعد عمى تجديد 

ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند  ميارات المعمـ في المراتب األولى كما بينت الدراسة أنو

( تبعًا لمتغيرات الدراسة )الجية المشرفة، وسنوات 14 1مستوى الداللة )الفا اكبر او يساوس 

الخبرة( وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة التعميـ الميني والتقني في المجتمع الفمسطيني 

 دورات تدريبية واالىتماـ بالمعمميف وتعزيزىـ واالرتقاء بيـ عف طريؽ 
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 (1116)ىميل أبو سمرة، والعسيمي، وأبو -3

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى واقع الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس الثانوية في محافظة 

الخميؿ مف وجية نظر المعمميف وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة الثانوية والبالغ 

( معمما ومعممة، تـ اختيارىـ 117نة الدراسة فتكونت مف )( معمـ ومعممة، أما عي8158عددىـ)

( 34بالطريقة الطبقية العشوائية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثوف ببناء استبانة مكونة مف)

فقرة موزعة عمى ستة مجاالت9 التخطيط، والمنياج المدرسي، والنمو الميني والتدريب، والزيارات 

ية، والتقويـ، وتـ التحقؽ مف صدؽ اإلستبانة وثباتيا بالطرؽ التربوية الصفية، والعبلقات اإلنسان

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات لدراسة إلى واإلحصائية المناسبة  وخمصت ا

أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزى لمتغيرات9جنس المعمـ، وتخصصو، 

 ومؤىمو العممي 

 (2113ة العنزي)دراس -5

وقد  في السعودية الكفايات المينية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية بمنطقة الحدود الشمالية

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى درجة ممارسة الكفايات المينية لدى مديري المدارس الثانوية 

المعممات حوؿ بالمنطقة وكذلؾ الكشؼ عف تصورات المديريف والمديرات وكذلؾ المعمميف و 

ممارسة الكفايات المينية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية، واعتمدت الدراسة عمى المنيج 

الوصفي التحميمي، وتـ أخذ عينة عشوائية مف مديري ومديرات المدارس وكذلؾ المعمميف 

نةكأدة لجمع مدير ومديرة ومعمـ ومعممة واتخدمتاإلستبا 881والمعممات بالمنطقة الشمالية قواميا 

أف الكفاية المينية ذات أىمية كبرى في شتى البيانات ومف أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا
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تعد إدارة االفراد والموارد المالية اىـ ، و المنظمات ال سيما المنظمات التعميمية بمختمؼ مستوياتيا

 كفايات مدير المدرسة 

 (:2113دراسة قداح) -6

الكفايات المينية لمديري المدارس الثانوية في األردف في الربع  لىإىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

األوؿ لمقرف الواحد والعشريف  مف خبلؿ تطوير نموذج مقترح لتمؾ الكفايات، والوصوؿ الى 

نموذج يمكف بناءه لمكفايات المينية المستقبمية مف أجؿ توظيفيا في ممارساتيـ األدائية  وعمد 

لمكفايات المستقبمية لممدير، والتي شممت الكفايات اآلتية9 التخطيط  الباحث الى بناء استبانة

اإلداري، إدارة الموارد البشرية، اإلشراؼ الفني، المتابعة والتقويـ، والعبلقة مع المجتمع المحمي  

وبعد الػتأكد مف صداألداة وثباتيا، تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة المتمثمة بمديري المدارس 

% مف مجتمع الدراسة  والمشرفيف 23( أي بنسبة 227محافظة العاصمة وعددىـ ) الثانوية في

( مشرفًا ومشرفة أي بنسبة 841التربوييف الذيف يتابعوف عمميات اإلشراؼ اإلداري وعددىـ )

 % مف مجتمع الدراسة 15

ما زاؿ ىناؾ عمؿ حوؿ أولويات إدارية بحتة عمى حساب الجوانب أنو وخمصت الدراسة الى 

 فنية المرتبطة بجوىر عميمة التعميـ ال

ضرورة إعطاء المدير دورًا محوريًا في إدارة شؤوف ، ومف أىـ النتائج التي تـ التوصؿ الييا

مكانياتيا المادية والبشرية  مدرستو إنطبلقًا مف خصوصيتيا البيئية وا 
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 (2112مراد،  دراسة ) -7

الصناعية في محافظات الضفة  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مشكبلت المدارس الثانوية

الغربية مف وجية نظر المعمميف إضافة الى تحديد أثر متغيرات الجنس والعمر وموقع المدرسة، 

وسكف المعمـ، والمؤىؿ العممي،ومجاؿ التدريس، وسنوات الخبرة، والدخؿ الشيري، وتخصص 

بية مف وجية نظر المعمـ عمى مشكبلت المدارس الثانوية الصناعية في محافظات الضفة الغر 

 المعمميف  

( معمما وتـ إجراء التحميؿ 853لتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى مجتمع الدراسة المكوف مف )

( معمما، وبيذا تصبح االستبانات التي تـ جمعيا بمثابة عينة قصدية 811االإحصائي عمى )

باستخداـ استبانة  %( مف مجتمع الدراسة األصمي، وقد تـ جمع البيانات6231تمثؿ ما نسبتو)

( فقرة موزعة عمى ستة مجاالت لقياس المشكبلت المتوافرة وىي9)مجاؿ  التمويؿ، 51مكونة مف )

ومجاؿ  التنظيـ واألنظمة )االدارة(، ومجاؿ  المناىج، ومجاؿ  األبنية واالجيزة، 

ت لممدارس المدربيف ،واألىالي والطبلب ( وبينت الدراسة اف الدرجة الكمية لممشكبل/والمعمميف

الثانوية الصناعية كانت كبيرة وكانت مشكبلت األىالي والطبلب في المرتبة األولى كما بينت 

مشكبلت المدراس الصناعية مف وجية نظر المعمميف تعزى  فروؽ فيالدراسة انو ال يوجد 

لمتغيرات العمر ومكاف السكف،ومجاؿ التدريس، وسنوات الخبرة، وموقع المدرسة بينما كانت 

النتائج  مف أىـلفروؽ دالة احصائيا تبعا لمتغير المؤىؿ العممي، والدخؿ الشيري، والتخصص، و ا

ضرورة اإلىتماـ بالمناىج بحيث تبلئـ متطمبات العصر التكنولوجي الدراسة9بيا أوصت التي 

 ومرحمة البناء في الدولة الفمسطينية 
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 الدراسات األجنبية 2.2.2

 (ghande, 2013)دراسة غاندي

فت ىذه الدراسة الى تقديـ استعراض حوؿ التحديات والنتائج والوضع الحالي في برامج التعميـ ىد

والتدريب الميني في بعض البمداف اآلسيوية حيث أشارت الدراسة الى أف نظاـ التعميـ والتدريب 

عف الميني لـ يستجب بشكؿ جيد لمغاية في منطقة جنوب آسيا، والتعميـ والتدريب الميني عبارة 

تيار صغير جدًا عمى الرغـ مف اف ىناؾ طمبًا متزايد عمى العمالة الماىرة وسوؽ العمؿ   

وأظيرت نتائج الدراسة أف نظاـ التعميـ والتدريب الميني لـ يكف ناجحا رغـ أف الحكومات في 

بة ىذه البمداف دفعت لممزيد مف االىتماـ بيذا القطاع في السنوات القميمة الماضية حيث كانت نس

االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ الميني منخفضة وارتفاع التسرب وسوء نوعية المعمميف ووصوؿ غير 

منصؼ لمنساء وسكاف الريؼ وأخيراص عدـ كفاية الميزانية المخصصة لتمؾ المؤسسات وبعبارة 

 أخرى التدريب الميني في جنةب آسيا ال يدعـ معدؿ النمو االقتصادي وال يزيد مف فرص العمؿ 

 (Pridjen,2005)اسة در 

لعبلقة بيف الكفاية اإلدارية لمديري المدارس في األرياؼ وأىداؼ اىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ الى 

، ولتحقيؽ في مقاطعة مورغاف في والية كولورادو في الواليات التحدة األمريكية ومخرجات التعميـ

لجمع المعمومات مف مجتمع استمارة مديري المدارس الحكومية  882أىداؼ الدراسة، استخدمت 

( مديرا ومديرة  وخمصت الدراسة الى مجموعة مف التوصيات لتطوير أداء 3162الدراسة البالغ )

نو  المدير منيا9 أف المديريف مطالبوف بأخذ دور فاعؿ في ادارة التعميـ والمنياج وتقييـ مدارسيـ وا 

ي الحقيقي لضماف إدارة تعميمية يجب عمى ىؤالء المديريف المشاركة في عممية التطوير المين

أفضؿ، والتأكد مف أف المعمميف يبدوف مسؤولية مف أجؿ تغيير فعاليات أنشطة التعميـ، ورفع 
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توقعاتيـ، ومستوى التحصيؿ كما أف ىناؾ حاجة لمديري المدارس لمتركيز عمى عممية تغيير 

توى تحصيؿ الطمبة، وعمى النظاـ مع التركيز عمى زيادة التعاوف مع أولياء األمور، لرفع مس

المديريف تحديد األعماؿ المطموبة منيـ وتيسير تحوؿ مدارسيـ الى مجتمع تعميمي محترؼ 

)ميني(  وتضمنت نتائج الدراسة اقتراحا بابداء اىتماما كبيرا بالعبلقة بيف كفاءة المديريف 

 ومخرجات التعميـ في ظؿ نظاـ مساءلة صاـر 

  David sohonal(2112)دراسة   

 "الكفاءة والتدريب لمديري المدارس الثانوية الفنية في كانبيرا"

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى تأثير التدريب عمى أداء مديري المدارس الثانوية الفنية في 

أستراليا، وقد استخدمت إستبانة لقياس الكفاءة اإلدارية لبعض مديري المدارس الثانوية الفنية في 

الفيدرالية كانبيرا قبؿ وبعد التحاقيـ في برنامج تنمية الميارات القيادية داخؿ  مقاطعة العاصمة

المدرسة، وأظيرت نتائجيا أف برنامج التدريب لو كاف لو اثر عمى تنمية بعض الميارات القيادية، 

 كما يحتاج البرنامج الى نوع مف التطوير لتنميةنوعية معينة مف الميارات 

 (Orbeta, 2002دراسة  أوربتا)

إطار عمؿ يوضح التداخؿ والعبلقة ما بيف التعميـ وأسواؽ العمؿ  ىدفت الدراسة النوعية إلى بناء

ت الحضور المدرسي مرتفعة جدًا في الفمبيف وىي ، وقد خمصت الدراسة الى أف معدالفي الفمبيف

د مع بذلؾ تضاىي مستويات الحضور في الدوؿ المتقدمة، واف ىذا اإلتجاه مستمر وفي تزاي

وجود حالة مف النمو البطيء ووفرة العمالة وبالتالي فإف الحد مف ظاىرة الفقر تكوف صعبة، ومف 

حيث مؤسسات التعميـ العالي فإف سيادة القطاع الخاص تكوف واضحة في ىذا المجاؿ، كما أف 
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ة االلتحاؽ في المؤسسات الدراسية التابعة لمحكومة قد تضاعؼ في الفترة االخيرة وذلؾ لقم

التكاليؼ الدراسية إذا ما قورنت بالمؤسسات الدراسية في القطاع الخاص كما ازداد حجـ المدارس 

أشارت الدراسة بأف نوعية المخرجات كاف يعترييا نقص واضح  كمابشكؿ ممحوظ لنفس السبب   

مف خبلؿ انخفاض معدالت النجاح في اختبارات احدى المجاف التخصصية كما أفادت الدراسة 

أسباب ىذا اإلنخفاض يعود الى النقص الممحوظ في المدخبلت مف حيث المختبرات الدراسية بأف 

والمكتبات  أما فيما يتعمؽ بسوؽ العمؿ فقد خمصت الدراسة أف النمو البطيئ في توفير العمالة 

يعود التحسيف النوعي في األداء حيث كاف انتقاؿ العماؿ مف قطاع الزراعة الى الخدمات وليس 

 االنتاجية العالية في القطتع الصناعي  الى 

 (Hopkins, 2000)دراسة

 Colorado) في والية كولورادو) الدراسة الى استطبلع آراء عينة مف مديري المدارس ىدفت

األمريكيةوالتعرؼ عمى السمات األساسية لقادة المدارس الناجحيف مف خبلؿ استطبلع آراء عينة 

ث فييا الى عشر كفايات رئيسة اعتبرت أىـ ما يمكف أف يتوافر وتوصؿ الباح( مديرًا 32قواميا )

جاءت مرتبة كما يأتي)الرؤية الواضحة، حتى يقود المدرسة بفاعمية، و الناجح لدى مدير المدرسة 

اُضوخ ٝأُقذاه٤خ، ٝاُوذسح ػ٠ِ رؾذ٣ذ األٛذاف ٝاُزٞهؼبد، ٝأُغبػذح ك٢ رط٣ٞش 

سعخ، ٝرط٤ش اعزشار٤غ٤بد رؼ٤ٔ٤ِخ كبػِخ، أُٜبساد اُو٤بد٣خ ُذٟ أكشاد ٓغزٔغ أُذ

ٝاُؼَٔ ثشٝػ اُلش٣ن، ٝاُزؼبَٓ اُذ٣ٔٞهشاط٢ ٓغ اُلش٣ن اُؼبَٓ ٓؼٚ، ٝاُزؾ٢ِ ثشٝػ 

اُلٌبٛخ ٝاُذػبثخ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ أٗٔٞرعبً ٣ؾززٟ ثٚ ٖٓ هجَ اُطِجخ، ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رؾو٤ن 

 .االؽز٤بعبد اُؾخق٤خ ٝا٤ُٜ٘ٔخ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ُذٟ ًَ ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ ٝاُطِجخ
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 التعقيب عمى الدراسا ت السابقة3.7.2

 بعد استعراض الدراسات السابقة اتضح لمباحث ما يمي9 

 أوجو اإلتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:أواًل: 

 عرض واقع التعميـ الميني ومشكبلتو   -8

 أوضحت معظـ الدراسات سبؿ تطوير التعميـ والتدريب الميني  -1

 ختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةأوجو اال ثانيًا:

 ىناؾ اختبلؼ في مجتمع الدراسة بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة  -8

الدراسات السابقة اىتمت بجانب واحد في التعميـ الميني مثؿ النوع االجتماعي أو بناء شراكة  -1

 الجوانب  بينما الدراسة الحالية اىتمت بكفايات المدراء في تطوير جميع

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة  ثالثًا:

 التعرؼ الى واقع التعميـ الميني ومشكبلتو  -8

 النوع مف التعميـ  ىذامعرفة أسباب عزوؼ الطمبة عف  -1

 بناء أداة الدراسة  -2

 أوجو التميز في ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:  رابعًا:

 لميني مف خبلؿ مجاالت الدراية بياف أوجو القصور والقوة في التعميـ ا -8

 معرفة طرؽ زيادة نسبة األقباؿ عمى ىذا النوع مف التعميـ مف وجية نظر المدراء -1
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 انفظم انثبنش

 اخشاءاد انذساعخ
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 ثلاثلا لصفلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واالجراءات
وقد اشتممت  الدراسة، جراءات التي اتبعتيا في تنفيذفي ىذا الفصؿ الطريقة واإل تناوؿ الباحث

د مف والتأكّ ألداة المستخدمة في الحصوؿ عمى البيانات، وا ،وعينتيا،ومجتمعيا الدراسة،منيج 
بعة حصائية المتّ وكذلؾ المعالجات اإل، الدراسةفي واالجراءات التي تـ اتباعيا  ،صدقيا وثباتيا
 والوصوؿ الى النتائج ، مف أجؿ التحميؿ

 
 منيج الدراسة: 1.3

وصػػػفّي التحميمػػػّي، وىػػػذا المػػػنيج يعتمػػػد عمػػػى دراسػػػة الدراسػػػة المػػػنيج ال فػػػي ىػػػذه الباحػػػث اسػػػتخدـ
الظػػػاىرة كمػػػا ىػػػي فػػػي الواقػػػع، وييػػػتـ بوصػػػفيا، والتعبيػػػر عنيػػػا كّمػػػًا وكيفػػػّا، وىػػػو المػػػنيج األنسػػػب 

 لطبيعة ىذه الّدراسة 
 

 مجتمع الدراسة 2.3
ارس الصناعية ومراكز المدفي  مف العامميف  مديرًا ومديرة( 28) مف تكوف مجتمع الدراسة

يوضح توزيع  (2 8)والجدوؿ  لمحافظات الشمالية مف فمسطيف في اوالتدريب والموجودة التاىيؿ 

 بيانات الشخصية لممبحوثيف مجتمع الدراسة حسب ال
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 المتغيرات االساسية ( توزيع مجتمع الدراسة حسب2 8جدوؿ)

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 الجنس
 74.2 23 ذكور

 25.8 8 اناث

 100.0 31 المجموع

 نوع المؤسسة
 35.5 11 مدرسة صناعية

 32.3 10 مركز تدريب

 32.3 10 مركز تأىيؿ

 100.0 31 المجموع

 التخصص

 9.7 3 ادارة اعماؿ

 6.5 2 تنمية مجتمع محمي

 3.2 1 زراعة

 16.1 5 عمـ اجتماع

 6.5 2 عمـ نفس

جارةميني ن  1 3.2 

 9.7 3 ىندسة اتصاالت

 9.7 3 ىندسة الكترونية

 3.2 1 ىندسة حاسوب

 9.7 3 ىندسة كيربائية

 3.2 1 ىندسة معمارية

 19.4 6 ىندسة ميكانيؾ

 311 53 المجموع

 سنوات الخبرة في االدارة
سنوات 2اقؿ مف   2 6.5 

سنوات 2-81  10 32.3 

 81اكثر مف 
 سنوات

19 61.3 

 100.0 31 المجموع

 المؤىؿ العممي
 74.2 23 بكالوريوس فما دوف

 25.8 8 اعمىمف بكالوريوس

 100.0 31 المجموع

 المحافظة

 25.8 8 الخميؿ

 3.2 1 بيت لحـ

 16.1 5 جنيف

 12.9 4 راـ اهلل

 6.5 2 سمفيت

 9.7 3 طولكـر

 9.7 3 قمقيمية

 16.1 5 نابمس

 100.0 31 المجموع

 

 داة الدراسة:أ 3.3

قاـ الباحث باإلطبلع عمى مجموعة مف الدراسات التربوّية المتخّصصة، ومراجعة األدب الّتربوي 

( ٝ) 2011اٌُلب٣بد ٓضَ دساعخ) ػط١ٞ، بُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝدساعخ األدة اُزشث١ٞ أُزقَ ثفي 
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خ ) اُؾِٞ، ( ٝأ٣ضبً دساع2000( ٝدساعخ )ٛالٍ، 2001( ٝدساعخ ) عبَٓ، 1994اُؼض٣ض١، 

( ٝٓغٔٞػخ 2009ًٔب ٝسدد ك٢ )ػط٤ش،  (Copaco, 2003) ( ٝاٌُلب٣بد اُز٢ طٞسرٜب 2007

 ,Okay)( ًٝٔب أؽبس ئ2005ٚ٤ُ( ٝ)ٓؾبٓذح،2006اٌُلب٣بد اُز٢ أٝسدٛب) هط٤ؾبد، 

Brown,1972)   ،ْ(، ٝٓقبدس اٌُلب٣بد اُز٢ ٣شاٛب 2014ًٔب ٝسد ك٢ )ثِوبع

(Housten,1973) اػزٔذ اُجبؽضٕٞ ؽ٤ش (، ٤ُ2010َ ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ، ، ٝٓب ٝسد ك٢)د

مستندًا الى مجموعة الكفايات التربوية والفنية التي ، ػ٠ِ ػذد ٓخزِق ٖٓ ٓغبالد اٌُلب٣بد

استخمصيا مف مراجعة األدب التربوي وآراء الخبراء في مجاؿ التعميـ والتدريب الميني،قاـ 

اسة الكفايات التربوية والفنية إلدارات التعميـ والتدريب الباحث ببناء إستبانة خاصة مف أجؿ در 

 الميني في المدارس المينية ومراكز التدريب في المحافظات الشمالية مف فمسطيف  

 وصف األداة: 4.3

 اشتممت أداة الدراسة عمى ثبلثة أقساـ رئيسية ىي9   
سنوات الخبرة في االدارة، و نوع المؤسسة، و  ،سيانات الشخصية التي تتعمؽ بالجنأوال9 الب   

 المحافظة  و المؤىؿ العممي،  و 

( فقرة مقسمة الى سبعة مجاالت 53) مجاالت الكفايات التربوية، وتكوف ىذا الجزء مفثانيا9     

كانت  باالضافة الى سؤاليف مف االسئمة المفتوحة تركت لممبحوث ليعبر عف رأيو دوف قيود  حيث

  المجاالت عمى النحو التالي
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 ( توزيع فقرات االستبانة عمى مجاالت الدراسة2 1جدوؿ )

 الفقرات المجاؿ الرقـ

 8،1،2333435،6،7 القيادة 8

 8،81،88،81،82،83،84،85 التخطيط في مجاؿ التعميـ الميني 1

 86،87،88،11،18،11،12،13،14،15 العبلقات االنسانية 2

 16،17،18،21،28،21،22،23،24 يالمجاؿ الميني لمعامميف في التعميـ المين 3

 25،26،27،28،31،38،31،32 واستراتيجيات التدريس مناىج التعميـ الميني  4

 33،34،35،36،37،38،41،48،41،42 بيئة العمؿ في التعميـ الميني  5

 الكفايات االدارية والمالية 6
43،44،45،46،47،48،51،58،51،52،5

3 

 

 ثالثًا9 األسئمة المفتوحة 

 تذكر في القسـ الثاني؟لـ الكفايات المقترحة مف أفراد مجتمع الدراسة والتي ما  -8

 كيؼ يمكف زيادة نسبة اإلقباؿ عمى التعميـ والتدريب الميني؟ -1

 

 صدق األداة: 5. 3

قاـ الباحث ، (8)بعد تصميـ االستبانة بصورتيا األولية ممحؽ رقـ و لمتحقؽ مف صدؽ األداة، 

األولية، ومف ثـ التحقؽ مف صدقيا بعرضيا عمى المشرؼ بتصميـ اإلستبانة بصورتيا 

لمراجعتيا، ومف ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي اإلختصاص والخبرة 

(، وكاف الغرض مف التحكيـ التحقؽ مف درجة مناسبة 1( محكمًا )ممحؽ رقـ 84وعددىـ)
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دت فيو، ومدى قياسيا لذلؾ صياغة الفقرات لغويًا، ومدى انتماء الفقرة الى المجاؿ الذي ور 

بتفريغ نتائج  رجاع االستبانات مف المحكميف قاـ الباحثوبعد استالمجاؿ الذي ينتمي اليو  

التحكيـ، فتـ تعديؿ الفقرات التي أجمع عمى تعديميا معظـ المحكميف، كاستبعاد بعض الفقرات 

ررة، وكذلؾ إعادة صياغة كتالتي تقيس العنصر ذاتو بأكثر مف صيغة، وذلؾ لمحد مف البنود الم

 (   3ثـ أخرجت االستبانة بصورتيا النيائية ممحؽ رقـ ) بعض الفقرات

 
 طذق االرغبق انذاخهٙ:

 
يقصد باالتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبياف مع المجاؿ الذي تنتمي إليو 

الكمية لبلستبياف وقد درجة الفقرة باإلضافة إلى مدى اتساؽ كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة مع ال

الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط لكؿ فقرة  قاـ

مف الفقرات مع المجاؿ الذي تنتمي إليو الفقرة باإلضافة إلى حساب معامبلت االرتباط لكؿ مجاؿ 

 مف المجاالت مع الدرجة الكمية لممجاؿ  

 
 ذاخهٙ:َزبئح االرغبق ان

 

مجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ والتي جاءت فقرة مف فقرات التبيف اف معامبلت االرتباط بيف كؿ 

ف معامبلت االرتباط المبينة ذو داللة ومناسبة ألغراض الدراسة، والذي يدؿ عمى أ رتفعةم

وفيما ياتي عرضًا لصدؽ االتساؽ وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع مف أجمو،  معنوية، 

(، يوضح  قيمة 2 2الداخمي لكافو المجبلت مع فقداتيا ولممجاالت مع الدرجة الكمية، والجدوؿ )

 محور القيادةارتباط بيرسوف بيف فقرات معامبلت 
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 محور القيادة( معامؿ ارتباط بيرسوف بيف فقرات 2 2جدوؿ )

 الفقرة

 

 

 

 

 المجاؿ  

العمممعاال 

خرينبلتخا

 ذالقرارات

تفويضص

الحياتمحد

ةلمعامميند

 فيالمؤسسة

حؿ 

المشكبلت 

بأجواء 

بعيدة عف 

 القمؽ

اتخاذالقرا

راتبعددرا

سةمعمقة

 لمموقؼ

 
 

تقديـ 

التسييبلت 

البلزمة 

لتطبيؽ 

المبادرات 

 التربوية

مواكبةالتطو 

راتالتكنولوج

يةالتيتخدما

 لمؤسسة

توجييجي

ودالعامم

يننحواال

 نتاجية

 التسويؽ

 لبلفكار

 الريادية

 تصؿ

 بالعامميف

 لدرجة

 نيياتب

معامؿ  القيادة

 االرتباط
.286 .370

*
 .539

**
 .712

**
 .356

*
 .688

**
 .455

*
 .549

**
 

 

والدرجة الكمية لممجاؿ المجاؿ ( انو يوجد ارتباط طردي بيف فقرات 3.3يتضح مف نتائج جدوؿ )

وكانت جميعيا ذات داللة معنوية  681 1 – 175 1حيث تراوحت قيمة معامؿ االرتباط بيف

بيف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ باستثناء الفقرة االولى فكاف  ط طردي جد ارتبايو و 

 االرتباط طري ولكف غير داؿ معنويا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 ( معامؿ ارتباط بيرسوف بيف فقرات مجاؿ التخطيط في مجاؿ التعميـ الميني والدرجة الكمية لممجاؿ2 3جدوؿ )

 الفقرة

 

 

 

 

 

 المجاؿ

 صياغة 

 رؤية

 سسةلممؤ 

 تنسجـ

 مع

 الرؤية

 الوطنية

 لمتعميـ

 الميني

 وضع

 اىداؼ

 لممؤسسة

 تنسجـ

 رؤية مع

 التعميـ

 والتدريب

 الميني

 تحديد

 االحتياجات

 المينية

 لسوؽ

 العمؿ

 المحمي

 والعالمي

 طرح

 تخصصات

 التعميـ في

 الميني

 والتقني

 تبلئـ

 احتياجات

 السوؽ

 وضع

 خطط

 لصيانة

 مختمؼ

 انواع

 المعدات

 والمرافؽ

 اخذ

 احتياجات

 ذوي

 االعاقة

 بعيف

 االعتبار

 عند

 التخطيط

 برامج طرح

 وتخصصات

 االناث تبلئـ

 تقويـ

 الخطط

 التعميمية

 ضوء في

 رؤية

 المؤسسة

التخطيطفي 

 التعميـمجاؿ 

   الميني

معامؿ 

 **554. **592. **502. **670. *434. **608. **717. **605. االرتباط

 

وجد ارتباط طردي بيف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ ( انو ي2 3يتضح مف نتائج جدوؿ )

انو  يوجد ارتباط طردي ذو داللة معنوية مما يعني  323 1ت قيمة معامؿ االرتباط حيث تراوح

 بيف فقرات المجاؿ  والدرجة الكمية لممجاؿ 
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 ( معامؿ ارتباط بيرسوف بيف فقرات مجاؿ العبلقات االنسانية والدرجة الكمية لممجاؿ  2 4جدوؿ )

 

والدرجة الكمية لممجاؿ   المجاؿ( انو يوجد ارتباط طردي بيف فقرات 2 4يتضح مف نتائج جدوؿ )

يوجد ارتباط طردي ذو  انوا يعنيمم 681 1 –162 1حيث تراوحت قيمة معامؿ االرتباط بيف

 في التكنولوجيا داللة معنوية بيف فقرات المجاؿ  والدرجة الكمية لممجاؿ باستثناء الفقرة  توظيؼ

وىذا يعني اف  826 1العبلقة حيث بمغ مستوى الداللة ليذه الفقرة  ذوي االطراؼ مع التواصؿ

        درجة االرتباط عمى ىذه الفقرة ليس ذا داللة معنوية   

 

 

 

 

 

 

 

 الفقرة

 

 

 

 المجاؿ

 

المحافظة 

 على

 عالقات

 بٌن ودٌة

 العاملٌن

 تعزٌز

 العالقات

 نبٌ

 العاملٌن

 والطلبة

 داخل

 المؤسسة

التواصلم

عسوقالع

ملبطرق

 فعالة

 عقد

 لقاءات

 دورٌة

 للتوعٌة

 والتثقٌف

 المهنً

 والتقنً

 بناء

 شراكات

 مع

 مؤسسات

 اهتمام لها

 مشترك

 قنوات بناء

 متنوعة

 للتواصل

 مع

 المهتمٌن

 مجال فً

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

 تقدٌم

 الخدمات

 لمؤسسات

 المجتمع

 المحلً

 نضم

 مجاالت

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

 اشتراك

مؤسسا

 ت

 المجتمع

 والسوق

 المحلً

 عملٌة

 تطبٌق

 التدرٌب

 المٌدانً

تنظٌمالبر

امجالهاد

فةلالفادةم

نامكانٌات

 سوقالعمل

 توظٌف

التكنولوج

 ٌافً

 التواصل

 مع

 االطراف

 ذوي

 العالقة

العالقات 

 االنسانية

معامؿ 

 االرتباط
.414

*
 

.586

*
 

.718

*
 

.550 .712
*
 .712

*
 .673

*
 

.680

*
 

.751 .273 
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 الميني لمعامميف في  والدرجة الكمية لممحور النمو مجاؿ  ( معامؿ ارتباط بيرسوف بيف فقرات6.3جدوؿ )

 الفقرة

 

 

 المحور 

 توظٌف 

 نتائج

 تقوٌم

 العاملٌن

 فً

 تطوٌر

 ادائهم

 المهنً

 تحدٌد

 االحتٌاجات

 التطوٌرٌة

 للعاملٌن

 تنسٌب

 العاملٌن

 للدورات

 كل

 حسب

احتٌاجا

 ته

 تاحةا

 الفرصة

 للعاملٌن

 لالطالع

 على

 التجدٌدات

 فً الفنٌة

 مجال

 التخصص

 بناء

 مجتمعات

 تعلم

 مهنً

 داخل

 المؤسسة

 تنفٌذ

 بحوث

 اجرائٌة

 لتحسٌن

 ممارسات

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

 للعاملٌن

 تدرٌب

 العاملٌن

 على

 استخدام

التكنولوج

 فً ٌا

 مجال

 عملهم

 توظٌف

 الشبكة

 العنكبوتٌة

 تنمٌة فً

 اءاد

 العاملٌن

 بناء

 مجتمعات

 تعلم

 مهنً

 عبر

 بٌئات

 التواصل

 االلكترونً

المجاؿ 

الميني 

لمعامميف 

في 

التعميـ 

 الميني

معامؿ 

 االرتباط
.549

**
 .732

**
 .325 .726

**
 .438

*
 .642

**
 .774

**
 .699

**
 .656

*
 

ية لممجاؿ والدرجة الكم المجاؿ( انو يوجد ارتباط طردي بيف فقرات 2 5يتضح مف نتائج جدوؿ )

انو  يوجد ارتباط طردي ذو داللة مما 663 1 –214 1مؿ االرتباط بيفحيث تراوحت قيمة معا

 كؿ لمدورات العامميف معنوية بيف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ باستثناء الفقرة  "تنسيب

 احتياجاتو"  حسب

 

 

 

 

 

 



68 

 

لتعميـ الميني والتقني واستراتيجيات التدريس  ( معامؿ ارتباط بيرسوف بيف فقرات مجاؿ مناىج ا2 6جدوؿ )

 والدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة 

 

 المجاؿ   

 

 وجود 

 معرفة

 بفلسفة

 مناهج

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

 تحدٌد

 احتٌاجات

 مناهج

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

 من

 ادوات

 ومرافق

 وموارد

 ادارة

 عملٌة

 اثراء

 محتوى

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

 ضوء فً

 احتٌاجات

 سوق

 العمل

 مراجعة

 مقررات

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

 ضوء فً

 مستجدات

 سوقالعمل

 متابعة

 فاعلٌة

 استراتٌجٌات

 التدرٌس

 المستخدمة

 قبل من

 العاملٌن

 اعتماد

 تكنولوجٌا

 االتصاالت

 والمعلومات

 ال جزءا

 من ٌتجزأ

 كافة

 تخصصات

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

 االفادة

 من

 تجارب

 خرٌناال

 فً

 تطوٌر

 مناهج

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

 دراٌة

 بأسالٌب

 من التقوٌم

 اجل

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

مناىج التعميـ 

الميني 

والتقني 

واستراتيجيات 

 التدريس

معامؿ 

 االرتباط

.695** .782** .560** .797** .705** .730** .354 .369* 

ط طردي بيف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ حيث ( انو يوجد ارتبا2 6يتضح مف نتائج جدوؿ )

يوجد ارتباط طردي ذو داللة معنوية  انومما يعني 0.797 –243 1تراوحت قيمة معامؿ االرتباط بيف

 تجارب مف بيف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ  عمى جميع الفقرات باستثناء الفقرة " االفادة

 الميني " والتدريب عميـالت مناىج تطوير في االخريف

 

 

 

 

 

 



69 

 

 ( معامؿ ارتباط بيرسوف بيف فقرات مجاؿ بيئة العمؿ في التعميـ الميني والتقني والدرجة الكمية لممجاؿ2 7جدوؿ )

 

والدرجة الكمية لممجاؿ حيث  المجاؿ( انو يوجد ارتباط طردي بيف فقرات 2 7يتضح مف نتائج جدوؿ )

وكانت جميعيا ذات داللة معنوية حيث بمغ مستوى  683 1 –333 1تراوحت قيمة معامؿ االرتباط بيف

ارتباط  انو  يوجد(  =0.05)مما يعني عمى مستوى داللة  181 1 -0.000الداللة ليذه الفقرات 

  طردي ذو داللة معنوية بيف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ

 

 

 

 

 

 

 الفقرة

 

 المجاؿ     

 توزٌع 

ل الطلبة

 على

 بما الشعب

 ٌراعً

 معاٌٌر

 الجودة

 تفعٌل

 بٌئة

 مؤسسة

 التعلٌم

 والتدرٌب

 المهنً

 لتصبح

 جاذبة

 للطلبة

 اعتماد

 برامج

 دورٌة

 للصٌانة

 الوقائٌة

والعالجٌة

 مدار على

 العام

 القٌام

 باجراءات

 حماٌة

 اللوازم

 والمعدات

 من

 الضٌاع

 تحسٌن

 البٌئة

 الفٌزٌقٌة

 للتعلٌم

 من الحد

 مظاهر

 العنف

 داخل فً

 المؤسسة

 توفٌر

 متطلبات

السالمة

 فً

 جمٌع

 مرافق

 المؤسسة

 ادخال

التكنولوجٌا

 فً الحدٌثة

 لبٌئةا

 التعلٌمٌة

 تظٌم

 المختبرات

 والمشاغل

 بطرٌقة

 على ٌسهل

 العاملٌن

 مٌتقٌ

 سلوك

 جمٌع

 الطالب

 االخذ

 بمقترحات

 المجتمع

 المحلً

 تطوٌر فً

 المؤسسة

بيئة العمؿ 

في التعميـ 

الميني 

 والتقني

معامؿ 

 االرتباط
.649

**
 

.598
*

*
 

.714
*

*
 

.451
*
 

.590
*

*
 

.579
*

*
 

.444

*
 

.620
**
 .540

**
 .493

**
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 ( معامؿ ارتباط بيرسوف بيف فقرات مجاؿ الكفايات االدارية والمالية والدرجة الكمية لممجاؿ2 8جدوؿ )

 الفقرة

 

 

 المجاؿ     

 تنظٌم 

 سجالت

 مؤسسة

 التعلٌم

والتدر

 ٌب

 المهنً

 اعداد

التقار

 ٌرعن

 سٌر

 العمل

 فً

المؤس

 سة

 تنظٌم

االجتم

 اعات

 بٌن

العامل

 ٌن

 داخل

المؤس

 سة

 اتخاذ

القرارا

 ت

 المالٌة

 السلٌمة

 التً

 تخص

 مٌزانٌة

 المدرسة

 اتخاذ

 التدابٌر

 الالزمة

 لمنع

 وقوع

 االخطاء

 داخل

المؤس

 سة

 ادارة

 انظمة

 المعلومات

التكنولوج

 جمع ٌةفً

 البٌانات

والمعلوما

 ت

تنظٌمما

لٌةالمؤ

سسةفٌ

سجالتر

 مٌةس

 توظٌف

 الموارد

 المالٌة

 لتحقٌق

 االهداف

 التربوٌة

 استثمار

االمكانٌا

 ت

 المادٌة

 للمجتمع

 المحلً

 دعم فً

المؤسس

 ة

 االشراف

 على

 الصفحة

االلكترونٌ

 للمؤسسة ة

 لمتابعة

 العاملٌن

 والطلبة

 ادارة

 عملٌة

 التقوٌم

 داخل

المؤسس

ةبمختل

 ف

مستوٌا

 تها
الكفايا

ت 

االدارية 

 والمالية

معامؿ 

 رتباطاال
.62

7
**
 

.48

7
**
 

.74

5
**
 

.501

**
 

.66

2
**
 

.716
**
 

.500

**
 

.512

**
 

.259 .703
**
 

.705

**
 

والدرجة الكمية لممجاؿ حيث  المجاؿ( انو يوجد ارتباط طردي بيف فقرات 2 8يتضح مف نتائج جدوؿ )

 ارتباط  انو  يوجدو وكانت جميعيا ذات داللة معنوية  643 1 –148 1تراوحت قيمة معامؿ االرتباط بيف 

 طردي بيف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ باستثناء الفقرة " 

استثماراالمكانياتالماديةلممجتمعالمحميفيدعمالمؤسسة " حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف ىذه الفقرة 

  وىذا االرتباط غير داؿ معنويا 148 1والدرجة الكمية لممجاؿ 
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 ط بيرسوف بيف مجاالت الدراسة  والدرجة الكمية لمدراسة( معامؿ ارتبا2 81جدوؿ )

 الفقرة

 

 

 

 المجاؿ     

التخطيط  القيادة 

في مجاؿ 

 التعميـ

العبلقات 

 االنسانية

التعميـ 

الميني 

لمعامميف 

في التعميـ 

 الميني

مناىج التعميـ 

الميني 

والتقني 

واستراتيجيات 

 التدريس

بيئة 

العمؿ في 

التعميـ 

الميني 

 والتقني

الكفايات 

االدارية 

 والمالية

الدرجة 

 الكمية

معامؿ 

 االرتباط
.813

**
 .763

**
 .727

**
 .874

**
 .783

**
 .883

**
 .812

**
 

( انو يوجد ارتباط طردي بيف مجاالت الدراسة والدرجة الكمية 2 81يتضح مف نتائج جدوؿ )

ذات داللة  وكانت جميعيا 772 1 –616 1لمدراسة حيث تراوحت قيمة معامؿ االرتباط بيف 

 الدراسة والدرجة الكمية لمدراسة نو  يوجد ارتباط طردي ذو داللة معنوية بيف مجاالتوأمعنوية 

 
 ثبات األداة: 6.3

يعرؼ الثبات بأنو الدقة في تقدير العبلمة الحقيقية لمفرد عمى السمة التي يقيسيا االختبار وثبات 

الثبات عمى جميع فقرات االستبانة أداة الدراسة التي استخدميا الباحث ىي حسب معامؿ 

ع وىو مناسب لمتحميؿ اإلحصائي وألغراض (، 0.944)باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا فكاف

 الدراسة،

وىذه النتيجة تشير إلى تمّتع أداة الّدراسة بدرجة ثبات عاليةومقبولة تربوّيًا وعممّيًا وانيا تفي 
 الثبات لفقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة ( يبيف معامؿ (11.3بأغراض الدراسة ، والجدوؿ
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 الّدراسة مجاالت نتائج معامؿ الثبات ل 11.3جدوؿ 

 المجاؿ الرقـ
عدد فقرات 

 المجاؿ
معامؿ 
 الثبات

 1.578 8 مجال القيادة 1
 1.692 8 التخطيط في التعميم الميني 2
 1.819 11 العالقات اإلنسانية 3
 1.796 9 التعميم الميني النمو الميني لمعاممين في  4
 1.796 8 مناىج التعميم الميني واستراتيجات التدريس 5
 1.772 11 بيئة العمل في التعميم الميني  6
 1.994 11 الكفايات اإلدارية والمالية 6

 1.944 64 المجال الكمي
 

 جراءات الدراسة: إ.37.

 ة9 تيقاـ الباحث باإلجراءات اآل

ب التربوي والدراسات السابقة والنماذج العالمية إلستخبلص  الكفايات عمؿ مراجعة أدبية لؤلد -8

 التربوية والفنية ،،ضعيا في مسودة لمراجعتيا مف قبؿ الخبراء في ىذا المجاؿ 

ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ أَٛ اُخجشح ٝاالخزقبؿ ك٢ ٛزا أُغبٍ، ٝرْ ٝصع اُجبؽش أُغٞدح  -2

)ٗٞػٜب، ٝػذدٛب( ٝؽٍٞ اٌُلب٣بد د البٓوبثِزْٜ ؽ٤ش عشد ٗوبؽبد ؽٍٞ أُغؽٞاسْٛ ٝ

اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ اُز٢ ٣غت إٓ ٣ٔزٌِٜب أُذ٣ش اٌُلٞء اُؼبَٓ ك٢ ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت 

 ٣ٝغت إٔ ر٘ذسط رؾذ ًَ ٓغبٍ )ٗٞػٜب، ٝػذدٛب، ٝف٤بؿزٜب(. ٫ا٢ُٜ٘ٔ

، ؽٍٞ اُ٘وبؽبد، ٝأُالؽظبد، ٝاُزٞف٤بد ٖٓ ػ٠ِ األطشٝؽخرْ اُزؾبٝس ٓغ أُؾشكخ -3

 ٓغبالد.( 7)، ٝرٞص٣ؼٜب ك٢ (64ٝاعزخشاط ٓغٔٞػخ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ) اُخجشاء،

 اعداد اإلستبانة، وتحكيميا والتآكد مف صةقيا وثباتيا، ،اخراجيا بصورتيا النيائية  -8

 تحديد أفراد مجتمع الدراسة  -1

 يـ  ، واالجابة عمييا اثناء تواجة الباحث معتوزيع االستبانة عمى أفراد مجتمع الدراسة  -2

 في جداوؿ خاصة مف اجؿ معالجتيا احصائيِا  انات الموزعة تـ تفريغياجمع االستب -3
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(؛ لتحميؿ البيانات، SPSSاعتمد الباحث برنامج الّرـز اإلحصاّئية لمعموـ االجتماعية ) -4

  وتمّكف مف اإلجابة عف أسئمة الدراسة، وتفسير النتائج

 واقتراحاتيا بناًء عمى ذلؾ  نافش الباحث النتائج النيائّية، وصاغ التوصيات -5

 المعالجة اإلحصائية: 9.3
في معالجة البيانات التي  (SPSS)استخدـ الباحث برنامج الّرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 

المتوّسطات حصؿ عمييا مف تحميميا لبلستبانات، ثـ قاـ باالجابة عف أسئمة الدراسة بحساب 

تـ اعتماد المقياس الوزني التالي لتقدير درجة امتبلؾ الكفايات ،و الحسابّية واإلنحرافات المعيارّية

 التربوية والفنية9

 

 

 ( المقياس الوزني لتقدير درجة امتبلؾ الكفايات التربوية والفنية 2 81جدوؿ)

 الدرجة الحد األعمى الحد األدنى الرقـ

 منخفضة 22 1 8 -8

 متوسطة 56 2 23 1 -1

 عالية 4 57 2 -2
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 انفظم انشاثغ  

 َزبئح انذساعخ
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة

 تمييد

تضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج الدراسة التي توصؿ الييا الباحث عف موضوع الدراسة 

وبياف االختبلفات في تحديدىا مف خبلؿ استجابة افراد المجتمع عمى أداة الدراسة وتحميؿ 

 البيانات اإلحصائية التي تـ الحصوؿ عمييا 

 نتائج أسئمة الدراسة: 1.4

 ئج المتعمقة بالسؤال األول:: النتا1.1.4

 ما الكفايات التربوية والفنية التي يجب أن يمتمكيا مديري التعميم والتدريب الميني؟

تمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ مراجعو االدب التدروي والدراسات السابقة واستشارة 

ى الكفايات التي يجب أف الخبراء في مجاؿ التعميـ الميني والتقني وفي مجاؿ التربية  لموقوؼ عم

تـ ترتيبيا في سبعة 53يمتمكيا مديري التعميـ والتدريب الميني، حيث قاـ الباحث باعتماد 

 مجاالت كما يآتي9

 

 انًدبل األٔل:انمٛبدح، ٔانًذٚش انكفٕء ٚدت أٌ ٚكٌٕ لبدساً ػهٗ:

 العمؿ مع اآلخريف التخاذ القرارات 

 سة  تفويض صبلحيات محددة  لمعامميف في المؤس 

 حؿ المشكبلت بأجواء بعيدة عف القمؽ 

 اتخاذ القرارات بعد دراسة معمقة لمموقؼ 
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  لتربوية   اتقديـ التسييبلت البلزمة لتطبيؽ المبادرات 

 مواكبة التطورات التكنولوجية التي تخدـ المؤسسة 

   توجيو جيود العامميف نحو اإلنتاجية 

 تبنييا التسويؽ لؤلفكار الريادية تصؿ بالعامميف لدرجة 

، والمدير الكفوء في ىذا المجال يجب ن التخطيط في مجال لتعميم المينيانًدبل انثبَٙ: 

 يكون قادرًا عمى:

  صياغة رؤية لممؤسسة تنسجـ مع الرؤية الوطنية لمتعميـ الميني 

 

  الميني والتدريب تنسجـ مع رؤية التعميـ لممؤسسة وضع أىداؼ 

 المحمي والعالميؿ تحديد االحتياجاتالمينية لسوؽ العم 

 تخصصات في التعميـ الميني والتقني تبلئـ احتياجات السوؽ طرح 

  وضع خطط لصيانة مختمؼ أنواع المعدات والمرافؽ 

 أخذ احتياجات ذوي اإلعاقة بعيف االعتبار عند التخطيط 

   طرح برامج وتخصصات تبلئـ االناث 

 ؤسسةتقويـ الخطط التعميمية في ضوء رؤية الم  

 والمدير الكفوء في ىذا المجال يجب أن يكون قادرًا عمى:، العالقات اإلنسانية: لثالثالمجال ا

 لعامميف المحافظة عمى عبلقات ودية بيف ا 

 ؤسسة والطمبة داخؿ الم عامميفتعزيز العبلقات بيف ال 

 التواصؿ مع سوؽ العمؿ بطرؽ فعالة 

  دورية لمتوعية والتثقيؼ الميني والتقني عقد لقاءات 
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  مع مؤسسات ليا اىتماـ مشترؾ )مدرسة، مركز تدريب، مصنع     (  شراكاتبناء 

  الميني والتدريب بناء قنوات متنوعة لمتواصؿ مع الميتميف في مجاؿ التعميـ 

  الميني والتدريب تقديـ الخدمات لمؤسسات المجتمع المحمي ضمف مجاالت التعميـ 

 التدريب الميداني وؽ المحمي عممية تطبيؽاشراؾ مؤسسات المجتمع والس 

  تنظيـ البرامج اليادفة لئلفادة مف امكانيات سوؽ العمؿ 

 توظيؼ التكنولوجيا في التواصؿ مع االطراؼ ذوي العبلقة 

 

يجب ان يكون قادرًا  ، والمدير الكفوءالمينيالنمو الميني لمعاممين في التعميم : المجال الرابع

 عمى:  

 

 ر أدائيـ المينيتوظيؼ نتائج تقويـ العامميف في تطوي 

  تحديد االحتياجات التطويرية لمعامميف 

 تنسيب العامميف لمدورات كؿ حسب احتياجاتو 

 لبلطبلع عمى التجديدات الفنية في مجاؿ التخصص  عامميفاتاحة الفرصة لم 

 ؤسسةمجتمعات تعمـ ميني داخؿ الم بناء 

 عامميف ممالميني يـ والتدريب بحوث إجرائية لتحسيف ممارسات التعم تنفيذ 

 في مجاؿ عمميـعمى استخداـ التكنولوجيا لعامميف تدريب ا 

 عامميفتوظيؼ الشبكة العنكبوتية في تنمية أداء ال 

 مجتمعات تعمـ ميني عبر بيئات التواصؿ االلكتروني بناء 
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يجب ان يكون  ، والمدير الكفوءواستراتيجيات التدريس المجال الخامس: مناىج التعميم الميني

   قادرًا عمى:

  المينيوالتدريب وجود معرفة بفمسفة مناىج التعميـ  

  الميني مف أدوات ومرافؽ وموارد والتدريب تحديد احتياجات مناىج التعميـ 

  ضوء احتياجات سوؽ العمؿ  فيالميني والتدريب إدارة عممية إثراء محتوى التعميـ 

  عمؿ الميني  في ضوء مستجدات سوؽ الوالتدريب مراجعة مقررات التعميـ 

   متابعة فاعمية استراتيجيات التدريس المستخدمة مف قبؿ العامميف 

 ال يتجزأ مف كافة تخصصات التعميـ  اً تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات جزء ماداعت

 يالمينوالتدريب 

 الميني   والتدريب االفادة مف تجارب اآلخريف في تطوير مناىج التعميـ 

 الميني والتدريب عميـ الت درايةبأساليب التقويـ مف أجؿ 

يكون قادراً  مدير الكفوء في ىذا المجال ، والالعمل في التعميم الميني بيئة: المجال السادس

 عمى:  

  توزيع الطمبة عمى الشعب بما يراعي معايير الجودة 

 تفعيؿ بيئة مؤسسة التعميـ والتدريب الميني لتصبح جاذبة لمطمبة 

  ئية والعبلجية عمى مدار العاـ الوقا ةمصياندورية لاعتماد برامج 

  القياـ بإجراءات حماية المواـز والمعدات مف الضياع 

 )   ،تحسيف البيئة الفيزيقية لمتعميـ )تيوية، إضاءة، مساحة 

  داخؿ المؤسسةالحد مف مظاىر العنؼ في 

  توفير متطمبات السبلمة في جميع مرافؽ المؤسسة 
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 تعميمية )وسائؿ اتصاؿ، مختبرات حاسوب،    (ادخاؿ التكنولوجيا الحديثة في البيئة ال 

 سموؾ جميع الطبلب  عاممينتقييـتنظيـ المختبرات والمشاغؿ بطريقة يسيؿ عمى ال 

 األخذ بمقترحات المجتمع المحمي في تطوير المؤسسة 

، والمدير الكفوء في ىذا المجال يجب ان يكون قادرًا الكفايات االدارية والمالية السابع:المجال 

 :  عمى

 الميني   والتدريب تنظيـ سجبلت مؤسسة التعميـ 

 إعداد التقارير عف سير العمؿ في المؤسسة 

  تنظيـ اإلجتماعات بيف العامميف داخؿ المؤسسة 

  اتخاذ القرارات المالية السميمة التي تخص ميزانية المدرسة 

  اتخاذ التدابير البلزمة لمنع وقوع األخطاء داخؿ المؤسسة 

  لمعمومات التكنولوجية في جمع البيانات والمعمومات ا أنظمةإدارة 

 ة في سجبلت رسمية ؤسستنظيـ مالية الم 

  توظيؼ الموارد المالية لتحقيؽ األىداؼ التربوية 

  استثمار االمكانيات المادية لممجتمع المحمي في دعـ المؤسسة 

 لمتابعة العامميف والطمبة  ؤسسةاإلشراؼ عمى الصفحة اإللكترونية لمم 

 بمختمؼ مستوياتياويمداخؿ المؤسسة دارة عممية التقإ 

 : نتائج اجابة السؤال الثاني لمدراسة2.1.4 

ما درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات التربوية والفنية حسب مجاالت الدراسة 

 ؟والدرجة الكمية
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عياري لمجاالت الدراسة حتساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المالئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 

 9يوضح ىذه النتائج  (3 8)والجدوؿ والدرجة الكمية 

 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات 3 8جدوؿ )

 التربوية والفنية حسب مجاالت الدراسة 

 الرقـ
 المجاؿ

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 اريالمعي

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االمتبلؾ

 4.22 القيادة 8
1.32

1 
 عالية 84.51

 4.06 التخطيط في مجاؿ التعميـ الميني 1
1.45

1 
 عالية 81.29

 4.15 العبلقات االنسانية 2
1.46

2 
 عالية 83.16

 3.80 التعميـ الميني لمعامميف في التعميـ الميني 3
1.44

6 
 عالية 76.13

 3.92 ميني والتقني واستراتيجيات التدريسمناىج التعميـ ال 4
1.43

2 
 عالية 78.54

 4.07 بيئة العمؿ في التعميـ الميني والتقني 5
1.38

2 
 عالية 81.52

 4.24 الكفايات االدارية والمالية 6
1.39

4 
 عالية 84.92

 4.07 الدرجة الكمية 
1.33

2 
 عالية 81.44

التعميـ والتدريب الميني لمكفايات التربوية  ( اف درجة امتبلؾ ادارات3 8تشير نتائج جدوؿ )

جميع المجاالت حيث حصؿ مجاؿ الكفايات اإلدارية والمالية عمى عالية عمى  جاءت بدرجة
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بينما جاء مجاؿ التعميـ الميني والتقني أقؿ مف باقي المجاالت ، (81 73أعمى نسبة بمغت) 

  (82 65بنسبة )

بية واالنحرافات المعيارية وتحديد درجة امتبلؾ وقد قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسا

 الكفايات التربوية والفنبية لفقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة عمى النحو اآلتي9

المجاؿ األوؿ 9القيادة9 قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ي تعبر عف الكفايات التربوية والفنية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات االستبانة الت

 إلدارات التعميـ والتدريب الميني في مجاؿ القيادة في مناطؽ الضفة الغربية مف وجية نظرىـ 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات 3 1جدوؿ )

 حسب مجاؿ القيادة التربوية والفنية

 الرقـ
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االمتبلؾ

 عالية 86.45 540. 4.32 العمؿ مع االخريف التخاذ القرارات 8

 عالية 83.87 1.601 4.19 تفويض صبلحيات محددة لمعامميف في المؤسسة 1

 عالية 82.58 1.618 4.12 حؿ المشكبلت بأجواء بعيدة عف القمؽ 2

 عالية 86.45 1.599 4.32 اتخاذ القرارات بعد دراسة معمقة لمموقؼ 3

 عالية 87.09 1.550 4.35 تقديـ التسييبلت البلزمة لتطبيؽ المبادرات التربوية 4

 عالية 81.29 1.853 4.06 مواكبة التطورات التكنولوجية التي تخدـ المؤسسة 5

 عالية 86.45 1.652 4.32 نحو االنتاجية توجيو جيود العامميف 6

 عالية 83.87 1.540 4.32 التسويؽ لبلفكار الريادية تصؿ بالعامميف لدرجة تبنييا 7

 عالية 15.48 1.321 4.22 الدرجة الكمية 

( اف درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات التربوية 3 1تشير نتائج جدوؿ )

، وحصمت الفقرة فقرات  مجاؿ القيادة، وكذلؾ عمى الدرجة الكمية لممجاؿ كانت عالية عمى

()تقديـ التسييبلت البلزمةلتطبيؽ المبادرات التربوية عمى أعمى متوسط حسابي 4رقـ)

( مواكبة التطورات التكنولوجية التي تخدـ المؤسسة عمى عمى أقؿ 5(وحصمت الفقرة رقـ)243 3)

 ( 15 3متوسط )

قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية : مجال التخطيط في التعميم الميني: المجال الثاني

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف 
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الكفايات التربوية والفنية إلدارات التعميـ والتدريب الميني في مجاؿ التخطيط في التعميـ الميني 

 الضفة الغربية مف وجية نظرىـ في مناطؽ 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات 3 2جدوؿ )

 التربوية والفنية حسب مجاؿ التخطيط في مجاؿ التعميـ الميني

 الرقـ 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

النسبة 

 المئوٌة

جة در 

 االمتبلؾ

صياغة رؤية لممؤسسة تنسجـ مع الرؤية الوطنية لمتعميـ  8

 الميني
4.54 1.567 

90.9

6 
 عالية

وضع اىداؼ لممؤسسة تنسجـ مع رؤية التعميـ والتدريب  1

 الميني
4.38 1.615 

87.7

4 
 عالية

 عالية  80 1.683 4.00 تحديد االحتياجات المينية لسوؽ العمؿ المحمي والعالمي 2

 1.760 4.38 تبلئـ احتياجات السوؽ تخصصات في التعميـ المينيطرح  3
87.7

4 
 عالية

 1.820 3.83 وضع خطط لصيانة مختمؼ انواع المعدات والمرافؽ 4
76.7

7 
 عالية 

 1.838 3.64 اخذ احتياجات ذوي االعاقة بعيف االعتبار عند التخطيط 5
72.9

0 
 متوسطة

 طشػ ثشآظ ٝرخققبد رالئْ االٗبس 7
3.74 1.264 

74.8

3 
 عالية 

 رو٣ْٞ اُخطظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ ضٞء سؤ٣خ أُإعغخ 8
3.96 1.657 

79.3

5 
 عالية 

 1.451 4.06 الدرجة الكمية 
81.2

9 
 عالية

( اف درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات التربوية 3 2تشير نتائج جدوؿ )

وكذلؾ عمى الدرجة الكمية ي مجاؿ التعميـ الميني كانت عالية عمى فقرات  مجاؿ التخطيط ف
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صياغة رؤية لممؤسسة تنسجـ مع الرؤية الوطنية لمتعميـ ( )8، وحصمت الفقرة رقـ )لممجاؿ

( )أخذ احتياجات ذوي 5(، بينما حصمت الفقرة رقـ )437 3( عمى أعمى متوسط حسابي)الميني

 (  53 2)اإلعاقة بعيف اإلعتبار عند التخطيط عمى أقؿ متوسط 

قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المجال الثالث:العالقاتاإلنسانية:

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف الكفايات التربوية والفنية 

 الضفة الغربية مف وجية نظرىـإلدارات التعميـ والتدريب الميني في مجاؿ العبلقات اإلنسانية في مناطؽ 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات 3 3جدوؿ )

 التربوية والفنية حسب مجاؿ العبلقات االنسانية

 الرقـ
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االمتبلؾ

 عالية 89.03 1.623 4.45 المحافظة عمى عبلقات ودية بيف العامميف 8

 عالية 88.38 1.620 4.41 تعزيز العبلقات بيف العامميف والطمبة داخؿ المؤسسة 1

 عالية 83.22 1.934 4.16 التواصؿ مع سوؽ العمؿ بطرؽ فعالة 2

 عالية 83.22 1.734 4.16 عقد لقاءات دورية لمتوعية والتثقيؼ الميني والتقني 3

 عالية 87.09 1.877 4.35 بناء شراكات مع مؤسسات ليا اىتماـ مشترؾ 4

 عالية 81.93 1.700 4.09 بناء قنوات متنوعة لمتواصؿ مع الميتميف في مجاؿ التعميـ والتدريب الميني 5

تقديـ الخدمات لمؤسسات المجتمع المحمي ضمف مجاالت التعميـ والتدريب  6

 الميني
 عالية  78.06 1.789 3.90

 عالية 81.29 1.771 4.06 اشتراؾ مؤسسات المجتمع والسوؽ المحمي عممية تطبيؽ التدريب الميداني 7

 عالية 78.06 1.746 3.90 تنظيـ البرامج اليادفة لبلفادة مف امكانيات سوؽ العمؿ 8

 عالية 81.29 1.629 4.06 توظيؼ التكنولوجيا في التواصؿ مع االطراؼ ذوي العبلقة 81

 عالية 83.16 1.462 4.15 الدرجة الكمية 

( اف درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات التربوية 3 3تشير نتائج جدوؿ )

وكذلؾ الدرجة الكمية لممجاؿ، وحصمت  فقرات  مجاؿ العبلقات االنسانيةجميعكانت عالية عمى
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، (348 3ف( عمى أعمى متوسط حسابي )ع المعممي( )المحافظة عمى عبلقات ودية م8الفقرة)

تقديـ الخدمات لمؤسسات المجتمع المحمي ضمف مجاالت التعميـ (6بينما حصمت الفقرتيف رقـ )

 ( 81 2عمى أقؿ متوسط حسابي )تنظيـ البرامج اليادفة لبلفادة مف امكانيات سوؽ العمم( 8ي و)والتدريب المين
قاـ الباحث بحساب المتوسطات ممين في التعميم الميني:المجال الرابع:النمو الميني لمعا

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر 

عف الكفايات التربوية والفنية إلدارات التعميـ والتدريب الميني في مجاؿ النمو الميني لمعامميف 

 الضفة الغربية مف وجية نظرىـالتعميـ الميني في مناطؽ 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات 3 4جدوؿ )

 الميني لمعامميف في التعميـ الميني نموالتربوية والفنية حسب مجاؿ ال

 الرقـ
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

النسبة 

 ئويةالم

درجة 

 االمتبلؾ

 عالية  76.13 1.401 3.80 توظيؼ نتائج  تقويـ العامميف في تطوير ادائيـ الميني 8

 عالية 78.06 1.700 3.90 تحديد االحتياجات التطويرية لمعامميف 1

 عالية 80.64 1.657 4.03 تنسيب العامميف لمدورات كؿ حسب احتياجاتو 2

 عالية 81.93 1.700 4.09 ع عمى التجديدات الفنية في مجاؿ التخصصاتاحة الفرصة لمعامميف لبلطبل 3

 عالية 79.35 1.706 3.96 بناء مجتمعات تعمـ ميني داخؿ المؤسسة 4

 متوسطة 66.45 1.871 3.32 تنفيذ بحوث اجرائية لتحسيف ممارسات التعميـ والتدريب الميني لمعامميف 5

 عالية  74.83 1.815 3.74 يا في مجاؿ عمميـتدريب العامميف عمى استخداـ التكنولوج 6

 عالية 75.48 1.804 3.77 توظيؼ الشبكة العنكبوتية في تنمية اداء العامميف 7

 متوسطة 72.25 1.760 3.61 بناء مجتمعات تعمـ ميني عبر بيئات التواصؿ االلكتروني 8

 عالية 76.13 1.446 3.80 الدرجة الكمية 
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في المحافظات ف درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني ( ا3 4تشير نتائج جدوؿ )

الميني لمعامميف  نموفقرات  مجاؿ ال معظـ كانت عالية عمىوالفنية لمكفايات التربوية الشمالية 

( ) اتاحة فرصة لمعامميف 3وحصمت الفقرة رقـ)  وكذلؾ الدرجة الكمية لممجاؿ في التعميـ الميني

، فيما (185 3الفنية في مجاؿ التخصص عمى أعمى متوسط حسابي ) لبلطبلع عمى التجديدات

تنفيذ بحوث اجرائية لتحسيف ()5( عمى درجة متوسطة، الفقرة رقـ)8( و)5جاءت الفقرتيف)

بناء ( )8(، والفقرة رقـ )2321( متوسط حسابي )ممارسات التعميـ والتدريب الميني لمعامميف

 (  58 2( متوسط حسابي )االلكتروني مجتمعات تعمـ ميني عبر بيئات التواصؿ

قاـ الباحث بحساب المتوسطات المجال الخامس:مناىج التعميم الميني واستراتيجيات التدريس:

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر 

تدريب الميني في مجاؿ مناىج التعميـ الميني عف الكفايات التربوية والفنية إلدارات التعميـ وال

 .واستراتيجيات التدريس في مناطؽ الضفة الغربية مف وجية نظرىـ
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات 3 5جدوؿ )

 الميني والتقني واستراتيجيات التدريسالتربوية والفنية حسب مجاؿ مناىج التعميـ 

 الرقـ
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االمتبلؾ

 عالية  79.35 1.795 3.96 وجود معرفة بفمسفة مناىج التعميـ والتدريب الميني 8

 عالية 82.58 1.718 4.12 دتحديد احتياجات مناىج التعميـ والتدريب الميني مف ادوات ومرافؽ وموار  1

 عالية 81.93 1.597 4.09 الميني في ضوء احتياجات سوؽ العمؿ مية اثراء محتوى التعميـ ادارة عم 2

 عالية 75.48 1.844 3.77 مراجعة مقررات التعميـ والتدريب الميني في ضوء مستجدات سوؽ العمؿ 3

 عالية 76.13 1.703 3.80 قبؿ العامميفمتابعة فاعمية استراتيجيات التدريس المستخدمة مف  4

اعتماد تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات جزءا ال يتجزأ مف كافة تخصصات  5

 التعميـ والتدريب الميني
 متوسطة 73.54 1.701 3.67

 عالية  78.71 1.512 3.93 االفادة مف تجارب االخريف في تطوير مناىج التعميـ والتدريب الميني 6

 عالية 80.64 1.406 4.03 ساليب التقويـ مف اجؿ التعميـ والتدريب المينيدراية بأ 7

 عالية 78.54 1.432 3.92 الدرجة الكمية 

( اف درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات التربوية 3 5تشير نتائج جدوؿ )

 التقني واستراتيجيات التدريسفقرات  مجاؿ مناىج التعميـ الميني و غالبيةكانت عالية عمىوالفنية 

( )تحديد احتياجات مناىج التعميـ 1حيث حصمت الفقرة رقـ ) وكذلؾ الدرجة الكمية لممجاؿ

(، فيما حصمت 818 3والتدريب الميني مف أدوات ومرافؽ وموارد( عمى أعمى متوسط حسابي )

ف كافة تخصصات التعميـ اعتماد تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات جزءا ال يتجزأ م()5الفقرة رقـ)

 ( بدرجة متوسطة 56 2( عمى أدنى متوسط حسابي )والتدريب الميني
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قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المجال السادس: بيئة العمل: 

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف الكفايات التربوية والفنية 

 دارات التعميـ والتدريب الميني في مجاؿ بيئة العمؿ في مناطؽ الضفة الغربية مف وجية نظرىـإل

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات 3 6جدوؿ )

 التربوية والفنية حسب مجاؿ بيئة العمؿ في التعميـ الميني والتقني

 لرقـا
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االمتبلؾ

 توزيع الطمبة عمى الشعب بما يراعي معايير الجودة 8
 عالية  78.71 1.679 3.93

 عالية 81.29 1.679 4.06 تفعيؿ بيئة مؤسسة التعميـ والتدريب الميني لتصبح جاذبة لمطمبة 1

 عالية  76.13 1.833 3.80 لمصيانة الوقائية والعبلجية عمى مدار العاـ اعتماد برامج دورية 2

 عالية 87.74 1.667 4.38 القياـ باجراءات حماية المواـز والمعدات مف الضياع 3

 عالية 80.64 1.874 4.03 تحسيف البيئة الفيزيقية لمتعميـ 4

 اليةع 88.38 1.672 4.41 الحد مف مظاىر العنؼ في داخؿ المؤسسة 5

 عالية 85.16 1.630 4.25 توفير متطمبات السبلمة في جميع مرافؽ المؤسسة 6

 عالية 79.36 1.752 3.96 ادخاؿ التكنولوجيا الحديثة في البيئة التعميمية 7

تظيـ المختبرات والمشاغؿ بطريقة يسيؿ عمى العامميف تقيـ سموؾ  8

 جميع الطبلب
 عالية 80.64 1.604 4.03

 عالية 78.06 1.700 3.90 قترحات المجتمع المحمي في تطوير المؤسسةاالخذ بم 81

 عالية 81.52 1.382 4.07 الدرجة الكمية 

( اف درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات التربوية 3 6تشير نتائج جدوؿ )

وكذلؾ الدرجة والتقني  فقرات  مجاؿ بيئة العمؿ في التعميـ الميني جميع كانت عالية عمىوالفنية 
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( )الحد مف مظاىر العنؼ داخؿ المدرسة( عمى أعمى 5حيث حصمت الفقرة رقـ )الكمية لممجاؿ 

 (388 3متوسط حسابي )

قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المجال السابع: الكفايات اإلدارية والمالية:

ى فقرات االستبانة التي تعبر عف الكفايات التربوية المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عم

والفنية إلدارات التعميـ والتدريب الميني في مجاؿ الكفايات اإلدارية والمالية  في مناطؽ الضفة 

 الغربية مف وجية نظرىـ

ي لمكفايات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب المين3 7جدوؿ )

 التربوية والفنية حسب مجاؿ الكفايات االدارية والماليو

المتوسط  الفقرة الرقـ

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 االمتبلؾ
 عالية  89.03 1.675 4.45 تنظيـ سجبلت مؤسسة التعميـ والتدريب الميني 8

 عالية 90.32 1.625 4.51 اعداد التقارير عف سير العمؿ في المؤسسة 1

 عالية 89.03 1.567 4.45 تنظيـ االجتماعات بيف العامميف داخؿ المؤسسة 2

 عالية 87.09 1.754 4.35 اتخاذ القرارات المالية السميمة التي تخص ميزانية المدرسة 3

 عالية 86.45 1.475 4.32 اتخاذ التدابير البلزمة لمنع وقوع االخطاء داخؿ المؤسسة 4

 عالية 78.71 1.573 3.93 ة انظمة المعمومات التكنولوجية في جمع البيانات والمعموماتادار  5

 عالية 90.96 1.505 4.54 تنظيـ مالية المؤسسة في سجبلت رسمية 6

 عالية 85.16 1.575 4.25 توظيؼ الموارد المالية لتحقيؽ االىداؼ التربوية 7

 متوسطة 71.61 1.807 3.58 ي في دعـ المؤسسةاستثمار االمكانيات المادية لممجتمع المحم 8

 عالية 81.93 1.135 4.09 لمتابعة العامميف والطمبة ؼ عمى الصفحة االلكترونية االشرا 81

 عالية 83.87 1.749 4.19 ادارة عممية التقويـ داخؿ المؤسسة بمختمؼ مستوياتيا 88

 عالية 84.29 1.394 4.24 الدرجة الكمية 
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( اف درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات التربوية 3 7ؿ )تشير نتائج جدو 

وكذلؾ الدرجة الكمية  فقرات  مجاؿ الكفايات االدارية والماليوغالبية كانت عالية عمى والفنية 

( )تنظيـ مالية المؤسسة في سجبلت رسمية( عمى أعمى متوسط 6حيث حصمت الفقرة رقـ)لممجال

استثمار االمكانيات المادية لممجتمع المحمي في دعـ ( )8فيما حصمت الفقرة )(، 437 3حسابي)

 ( بدرجة متوسطة 47 2( عمى متوسط) المؤسسة

اختالف المتغيرات بات استجابات افراد المجتمع : ىل تختمف تقدير ثالثالسؤال النتائج 3.1.4

 ؟الديموغرافية

واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة  قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابيةأوال: الجنس:

 (يوضح النتائج 3 8الكمية تبعأ لمتغير الجنس، والجدوؿ )
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(أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُٔغبالد اُذساعخ ٝأُغبٍ ا٢ٌُِ رجؼب 9.4عذٍٝ )

 ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ

 

في المتوسطات عمى كافة مجاالت  ظاىرية ( نجد اف ىناؾ فروقا3 8مف خبلؿ نتائج جدوؿ )

الدراسة وكذلؾ المجاؿ الكمي بيف الذكور واالناث  حوؿ درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب 

الميني لمكفايات الفنية والتربوية وكانت ىذه الفروؽ لصالح الذكور عمى كافة مجاالت الدراسة 

ففي جميع الحاالت كانت المتوسطات عند الذكور اعمى منيا عند وكذلؾ عمى الدرجة الكمية 

االناث أي اف درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات الفنية والتربوية لدى الذكور 

اعمى منيا عند االناث مما يشير الى وجود اختبلؼ في تقديرات استجابات افراد المجتمع 

   ور، ولصالح الذكباختبلؼ الجنس

9قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت نوع المؤسسة ثانيًا:

 (يوضح النتائج 3 81الدراسة الكمية تبعأ لمتغير نوع المؤسسة، والجدوؿ )

8اٗض٠ ٕ=  23رًش ٕ=    اُشهْ أُغبٍ  

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

ٞعظ اُ

 اُؾغبث٢

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

اُٞعظ 

 اُؾغبث٢

 8 القيادة 4.250 1.343 4.156 1.256

 1 التخطيط في مجاؿ التعميـ الميني 4.097 1.447 3.968 1.480

 2 العبلقات االنسانية 4.182 1.480 4.087 1.429

 3 التعميـ الميني لمعامميف في التعميـ الميني 3.811 1.495 3.791 1.287

 4 مناىج التعميـ الميني والتقني واستراتيجيات التدريس 3.967 1.468 3.812 1.306

 5 بيئة العمؿ في التعميـ الميني والتقني 4.094 1.407 4.022 1.313

 6 الكفايات االدارية والمالية 4.260 1.440 4.204 1.231

  الدرجة الكمية 4.095 1.366 4.006 1.214
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 إعغخ(أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُٔغبالد اُذساعخ ٝأُغبٍ ا٢ٌُِ رجؼب ُٔزـ٤ش ا10.4ُٔعذٍٝ )

 

 ٓشًض رأ٤َٛ

=ٕ10  

 ٓشًض رذس٣ت 

=ٕ10  

 ٓذسعخ ف٘بػ٤خ

 = ٕ11  

 اُشهْ أُغبٍ 

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

اُٞعظ 

 اُؾغبث٢

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

اُٞعظ 

 اُؾغبث٢

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

اُٞعظ 

 اُؾغبث٢

 8 القيادة 4.36 0.346 4.18 0.214 4.11 0.355

0.486 3.81 0.382 4.10 0.394 4.27 

ط في مجاؿ التخطي

 التعميـ الميني

1 

 2 العبلقات االنسانية 4.21 0.650 4.29 0.650 3.96 0.330

0.313 3.57 0.340 3.97 0.563 3.97 

التعميـ الميني لمعامميف 

 في التعميـ الميني

3 

0.321 3.60 0.368 4.23 0.368 4.23 

مناىج التعميـ الميني 

والتقني واستراتيجيات 

 التدريس

4 

0.312 3.86 0.219 3.94 0.370 4.38 

بيئة العمؿ في التعميـ 

 الميني والتقني

5 

 6 الكفايات االدارية والمالية 4.46 0.407 4.12 0.136 4.12 0.475

  الدرجة الكمية 4.27 0.400 4.05 0.134 3.86 0.271

 

 في المتوسطات عمى كافة مجاالتظاىرية ( نجد اف ىناؾ فروقا 3 81مف خبلؿ نتائج جدوؿ )

الدراسة وكذلؾ المجاؿ الكمي بيف العامميف في المدارس الصناعية والعامميف في مراكز التدريب 

حوؿ درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات   مراكز التاىيؿوبيف العامميف في 

االت الفنية والتربوية وكانت ىذه الفروؽ لصالح العامميف في المدارس الصناعية عمى كافة مج

الدراسة وكذلؾ عمى الدرجة الكمية ففي جميع الحاالت كانت المتوسطات عند العامميف في 
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المدارس الصناعية اعمى منيا عند العامميف في مراكز التدريب والعامميف في مراكز التاىيؿ 

باستثناء مجاؿ العبلقات االنسانية حيث كاف متوسط العامميف في مراكز التدريب اعمى منو لدى 

لعامميف في المدارس الصناعية ومراكز التاىيؿ وكذلؾ كانت المتوسطات لدى العامميف في ا

مراكز التدريب اعمى منيا عند العامميف في مراكز التاىيؿ عمى كافة مجاالت الدراسة وكذلؾ 

 الدرجة الكمية أي اف درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات الفنية والتربوية لدى

االعامميف في المدارس الصناعية اعمى منيا عند العامميف في مراكز التدريب او العامميف في 

مراكز التاىيؿ عمى كافة المجاالت باستثناء مجاؿ العبلقات االنسانية مما يشير الى وجود 

، ولصالح المدارس راد المجتمع باختبلؼ نوع المؤسسةاختبلؼ في تقديرات استجابات اف

 الصناعية 

9قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت سنوات الخبرة ثالثًا:

 (يوضح النتائج 3 88الدراسة الكمية تبعأ لمتغير سنوات الخبرة في اإلدارة، والجدوؿ )
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٢ رجؼب ُٔزـ٤ش ع٘ٞاد (أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُٔغبالد اُذساعخ ٝأُغبٍ ا11.4ٌُِعذٍٝ )

 اُخجشح ك٢ االداسح

 

 

في المتوسطات عمى كافة مجاالت  ظاىرية( نجد اف ىناؾ فروقا 3 88مف خبلؿ نتائج جدوؿ )

سنوات   2الدراسة وكذلؾ المجاؿ الكمي بيف العامميف الذيف ليـ سنوات خبرة في االدارة اقؿ مف 

سنوات خبرتيـ في سنوات وكذلؾ بيف العامميف الذيف  81-2وبيف الذيف سنوات خبرتيـ مف 

التدريب الميني لمكفايات سنوات  حوؿ درجة امتبلؾ ادارات التعميـ و   81 االدارة اكثر مف

سنوات  81الذيف سنوات خبرتيـ اكثر مف  الفنية وكانت ىذه الفروؽ لصالح العامميفو  التربوية

ع٘ٞاد  10اًضش ٖٓ   

=ٕ19  

ع٘ٞاد  3-10  

=ٕ10  

ع٘ٞاد 3اهَ ٖٓ   

 = ٕ2  

 اُشهْ أُغبٍ 

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

اُٞعظ 

 اُؾغبث٢

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

اُٞعظ 

 اُؾغبث٢

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

اُٞعظ 

 اُؾغبث٢

 1 القيادة 4.12 1.353 4.12 1.32 4.28 1.320

1.400 4.01 1.54 4.06 1.353 4.50 

التخطيط في مجاؿ التعميـ 

 الميني

1 

 2 العبلقات االنسانية 4.00 1.00 4.19 1.31 4.15 1.550

1.484 3.83 1.43 3.74 1.00 3.88 

التعميـ الميني لمعامميف في 

 التعميـ الميني

3 

1.419 3.93 1.52 3.92 1.00 3.87 

مناىج التعميـ الميني 

 ستراتيجيات التدريسواوالتقني

4 

1.353 4.11 1.46 4.03 1.257 3.90 

بيئة العمؿ في التعميـ 

 الميني والتقني

5 

 6 الكفايات االدارية والمالية 4.22 1.192 4.16 1.54 4.29 1.324

  الدرجة الكمية 4.07 1.165 4.03 1.38 4.09 1.326
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وذلؾ عمى كؿ مف مجاؿ العبلقات االنسانية، مناىج التعميـ الميني والتقني واستراتيجيات 

لمالية وكذلؾ الدرجة الكمية ومجاؿ الكفايات االدارية وا العمؿ في التعميـ الميني  التدريس، بيئة

سنوات   81الذيف سنوات خبرتيـ اكثر مف  ففي جميع الحاالت كانت المتوسطات عند العامميف

خبرتيـ اقؿ  سنوات او  81-2ي االدارة مف اعمى منيا عند العامميف ممف ىـ سنوات خبرتيـ ف

يـ في االدارة مف مف ثبلث سنوات وكذلؾ كانت المتوسطات لدى العامميف الذيف سنوات خبرت

سنوات اعمى منيا عند العامميف الذيف سنوات خبرتيـ في االدارة اقؿ مف ثبلث سنوات  2-81

وذلؾ عمى مجاؿ العبلقات االنسانية ومجاؿ  بيئة العمؿ في التعميـ الميني والتقني أي اف درجة 

االعامميف الذيف سنوات  الفنية لدىو والتربوية  والتدريب الميني لمكفايات  امتبلؾ ادارات التعميـ

سنوات  81-2خبرتيـ في االدارة  اعمى منيا عند العامميف الذيف سنوات خبرتيـ في االدارة مف 

او مف الذيف سنوات خبرتيـ في االدارة اقؿ مف ثبلث سنوات مما يشير الى وجود اختبلؼ في 

، ولصالح العامميف الذيف ةبلؼ عدد سنوات الخبرة في االدار تقديرات استجابات افراد المجتمع باخت

 سنوات  81خبرتيـ أكثر مف 

9قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت المؤىل العممي رابعًا:

 (يوضح النتائج 3 81الدراسة الكمية حسب المؤىؿ العممي الذي يمتمكو المدير، والجدوؿ )
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االٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُٔغبالد اُذساعخ ٝأُغبٍ ا٢ٌُِ رجؼب ُٔزـ٤ش أُإَٛ (أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ 12.4ٝعذٍٝ )

 اُؼ٢ِٔ

 

 اػ٠ِ ٖٓ ثٌبُٞس٣ٞط

=ٕ8 

 ثٌبُٞس٣ٞط كٔب دٕٝ 

=ٕ22 

 اُشهْ أُغبٍ 

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

اُٞعظ 

 اُؾغبث٢

االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

اُٞعظ 

 اُؾغبث٢

 1 القيادة 4.24 288. 4.17 422.

 1 التخطيط في مجاؿ التعميـ الميني 4.02 458. 4.19 442.

 2 العبلقات االنسانية 4.18 507. 4.08 313.

.418 3.75 .462 3.82 

التعميـ الميني لمعامميف في التعميـ 

 الميني

3 

.291 3.81 .471 3.96 

واستراتيجيات  مناىج التعميـ الميني 

 التدريس

4 

 5 والتقني بيئة العمؿ في التعميـ الميني 4.12 390. 3.94 346.

 6 الكفايات االدارية والمالية 4.30 390. 4.06 372.

  الدرجة الكمية 4.09 337. 4.00 329.

( نجد اف ىناؾ فروقا في المتوسطات عمى كافة مجاالت الدراسة 12.4مف خبلؿ نتائج جدوؿ )

مف ىـ  وكذلؾ المجاؿ الكمي بيف العامميف الذيف مؤىبلتيـ العممية بكالوريوس فما دوف وبيف

مؤىبلتيـ العممية اعمى مف بكالوريوس حوؿ درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني 

لمكفايات الفنية والتربوية وكانت ىذه الفروؽ لصالح مف ىـ مؤىبلتيـ العممية بكالوريوس فما دوف  

وسطات وكذلؾ الدرجة الكمية ففي جميع الحاالت كانت المت ،الدراسةوذلؾ عمى كافة مجاالت 
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عند العامميف الذيف مؤىبلتيـ بكالوريوس فما دوف باستثناء مجاؿ التخطيط في مجاؿ التعميـ 

الميني أي اف درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات الفنية والتربوية لدى 

ف مؤىبلتيـ مؤىبلتيـ العممية بكالوريوس فما دوف   اعمى منيا عند العامميف الذيالذيف االعامميف 

ع العمميو بكالوريوس فاعمى مما يشير الى وجود اختبلؼ في تقديرات استجابات افراد المجتم

 ، ولصالح الذيف مؤىبلتيـ بكالوريوس فما دوف باختبلؼ المؤىؿ العممي لممبحوث

9 قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت التخصص خامسًا:

 (يوضح النتائج 3 82الكمية حسب متغير التخصص، والجدوؿ )الدراسة 
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 أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُٔغبالد اُذساعخ ٝأُغبٍ ا٢ٌُِ رجؼب ُٔزـ٤شاُزخقـ13.4)عذٍٝ)

الكفايات  الدرجة الكمية

االدارية 

 والمالية

بيئة العمؿ 

في التعميـ 

الميني 

 والتقني

ـ مناىج التعمي

الميني والتقني 

واستراتيجيات 

 التدريس

الميني  نموال

لمعامميف في 

التعميـ 

 الميني

العبلقات 

 االنسانية

التخطيط في 

مجاؿ التعميـ 

 الميني

 القيادة

أُغبٍ           أُو٤بط االؽقبئ٢

       

 

 

 

 اُزخقـ

 ادارةاعماؿ الوسط الحسابي 4.0741 4.2333 4.0417 4.2500 4.0840 4.0606 3.9697 3.9583

 االنحراؼ المعياري 06411. 152751. 68841. 250001. 074681. 052491. 138871. 190941. 2ف= 

تنميةمجتمعمحم الوسط الحسابي 3.4444 4.1500 3.500 4.0000 3.6336 3.5455 3.5455 3.2500

 ي

 2ف=
.530331 .257131 .385691 .165351 .176781 .53031 .212131 .15711 

 راؼ المعيارياالنح

 زراعة الوسط الحسابي 65597 6597 654 6511 657 6594 6585 656777

 8ف= 
        

 االنحراؼ المعياري

 عمـ اجتماع الوسط الحسابي 3.7333 3.9600 3.9750 4.1750 4.0085 4.4182 4.0727 3.7250

 االنحراؼ المعياري 30021. 403731. 50311. 273861. 186691. 121971. 235311. 240441. 4ف=

 عمـ نفس الوسط الحسابي 3.6111 4.0000 4.000 4.4375 3.9883 4.3182 3.8636 3.6875

 االنحراؼ المعياري 078571. 000001. 35351. 088391. 066321. 449981. 064281. 265171. 2ف=

 ميني نجاره الوسط الحسابي 3.0000 3.5000 3.2500 3.3750 3.3620 3.4545 3.4545 3.5000

 االنحراؼ المعياري         1ف=

ىندسة  الوسط الحسابي 3.5556 3.9000 3.9167 4.0417 3.9666 4.2424 4.1515 3.9583

 اتصاالت

 3ف= 
.505181 .644961 .734811 .728431 .590731 .47321 1.30000 .968641 

 االنحراؼ المعياري

ىندسة  الوسط الحسابي 3.9259 4.4333 4.2500 4.4583 4.2716 4.3636 4.3030 4.1667

 الكترونية

 3ف=
.190941 .419891 .363641 .328371 .190941 .50001 .404151 .513201 

 االنحراؼ المعياري

 ىندسة حاسوب الوسط الحسابي 3.8889 4.0000 4.2500 3.8750 3.9582 4.0909 3.7273 3.8750

 االنحراؼ المعياري         1ف=

 ىندسة كيربائية الوسط الحسابي 4.1481 4.2333 4.250 4.5000 4.3636 4.5152 4.3288 4.2917

 االنحراؼ المعياري 513201. 404151. 50001. 190941. 153731. 277731. 157461. 381881. 3ف=

 ىندسة معمارية  الوسط الحسابي 3.7778 4.6000 4.1250 4.1250 4.0897 4.1818 3.8182 4.0000

 االنحراؼ المعياري         1ف=

 ىندسة ميكانيؾ الوسط الحسابي 3.9206 4.3286 4.3036 4.3036 4.2267 4.3636 4.2597 654489

 االنحراؼ المعياري 399151. 213811. 32151. 202291. 387221. 287481. 244351. 556351. 5ف=
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ات عمى مستوى المجاؿ الواحد ( نجد اف ىناؾ فروقا في المتوسط3 82مف خبلؿ نتائج جدوؿ )

لكافة التخصصات التي توافرت في مجتمع الدراسة ففي مجاؿ القيادة كاف اعمى متوسط في 

تخصص اليندسة الكيربائية أي اف اعمى  درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات 

بائية، كما يتضح مف خبلؿ التربوية والفنية ضمف مجاؿ القيادة يتمتع بيا تخصص اليندسة الكير 

النتائج عمى مجاؿ التخطيط في مجاؿ التعميـ الميني ىو تخصص اليندسة المعمارية في حيف 

نجد عمى مجاؿ العبلقات االنسانية اف اعمى درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني 

يكانيؾ يمييـ العامميف لمكفايات التربوية والفنية تتوافر لدي العامميف الذيف تخصصيـ ىندسة الم

مف تخصصات اليندسة االلكترونية والكيربائية والحاسوب بشكؿ عاـ نجد اف اعمى درجة  

العامميف مف  لدىفايات التربوية والفنية تتوافر امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمك

 تخصص اليندسة الكيربائية يتبعيـ العامميف مف تخصص ىندسة الميكانيؾ

9 قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مجال المحافظة: سادساً 

 (يوضح النتائج 3 83لمجاالت الدراسة الكمية حسب متغير المحافظة، والجدوؿ )
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( أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُٔغبالد اُذساعخ ٝأُغبٍ ا٢ٌُِ رجؼب ُٔزـ٤ش 14.4عذٍٝ )

 ظخأُؾبك

الدرجة 

 الكمية

الكفايات 

االدارية 

 والمالية

بيئة العمؿ 

في التعميـ 

الميني 

 والتقني

مناىج التعميـ 

الميني 

والتقني 

واستراتيجيات 

 التدريس

التعميـ 

الميني 

لمعامميف في 

التعميـ 

 الميني

العبلقات 

 االنسانية

التخطيط 

في مجاؿ 

التعميـ 

 الميني

 القيادة

              أُو٤بط االؽقبئ٢

 أُغبٍ 

 

 

 

 أُؾبكظخ

 الخميؿ الوسط الحسابي 4.1719 4.2500 4.2250 3.8056 4.0625 4.1818 4.1591 4.1223

1.372 7ف= 

1 

1.3595

6 

1.4686

1 
.372011 .414681 

.40620

1 

.48642

1 
.394931 

 االنحراؼ المعياري

 بيت لحـ  الوسط الحسابي 3.8750 4.000 4.200 3.5556 3.875 4.272 4.363 4.020

 االنحراؼ المعياري         8ف=

 جنيف الوسط الحسابي 4.4000 4.200 4.360 3.955 4.025 4.290 4.454 4.240

 االنحراؼ المعياري 1.1854 1.313 1.230 1.3651 1.3992 1.4035 1.3520 1.253 4ف=

 اـ اهللر  الوسط الحسابي 4.3750 4.218 4.275 4.1389 3.9063 4.1591 4.4091 4.211

 االنحراؼ المعياري 1.3385 1.257 1.221 1.3191 1.5241 1.3181 1.3105 1.231 4ف=

 سمفيت الوسط الحسابي 4.3125 4.000 4.000 3.7222 4.2500 4.0455 4.1364 4.066

 االنحراؼ المعياري 1.0883 1.353 1.000 1.5499 1.1767 1.3214 1.1928 1.240 2ف=

 طولكـر الوسط الحسابي 3.8333 3.541 3.500 3.1111 3.3750 3.6364 4.0303 3.575

 2ف=
1.393 1.5479 1.1818 

1.3750

0 
1.5879 1.212 1.288 1.4389 

االنحراؼ 

 المعياري

 قمقيمية الوسط الحسابي 4.3333 3.750 4.233 4.00 4.0833 4.0606 4.5455 4.143

 3ف= 
1.216 1.4166 1.2287 1.1909 1.2939 1.321 1.500 1.1443 

االنحراؼ 

 المعياري

 الوسط الحسابي 4.2250 4.050 4.160 3.7778 3.7500 3.8727 4.0182 3.979
 نابمس

 1.2236 1.609 1.151 1.3768 1.5590 1.3315 1.4741 1.326 4ف=

االنحراؼ 

 المعياري
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الواحد ( نجد اف ىناؾ فروقا في المتوسطات عمى مستوى المجاؿ 3 83مف خبلؿ نتائج جدوؿ )

لكافة المحافظات التي شمميا  مجتمع الدراسة ففي مجاؿ القيادة كاف اعمى متوسط في محافظة 

راـ اهلل أي اف اعمى  درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات التربوية والفنية 

العامميف في بينت النتائج اف  كماا العامموف في محافظة راـ اهلل ضمف مجاؿ القيادة يتمتع بي

محافظة طولكـر ضمف مجاؿ القيادة يتمتعوف باقؿ درجة في امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب 

، كما يتضح مف خبلؿ النتائج عمى مجاؿ التخطيط في مجاؿ لميني لمكفايات التربوية والفنيةا

تقاربة التعميـ الميني اف المتوسطات في كافة المحافظات التي شمميا مجتمع الدراسة كانت م

والفروؽ بسيطة باستثناء محافظتي طولكـر وقمقيمية فكاف الفرؽ واضحا بيف المتوسطات في 

عمى مجاؿ التخطيط في مجاؿ التعميـ الميني يوجد  أي ،ىاتيف المحافظتيف وباقي المحافظات

وية تفاوت كبير بيف المحافظات في درجة  امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات الترب

عمى درجة امتبلؾ ادارات التعميـ أعمى مجاؿ العبلقات االنسانية اف والفنية في حيف نجد 

والتدريب الميني لمكفايات التربوية والفنية تتوافر لدي العامميف في محافظة جنيف  يمييـ العامميف 

الميني عمى درجة  امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب أف أف محافظة راـ اهلل بشكؿ عاـ نجد م

لمكفايات التربوية والفنية تتوافر في العامميف مف محافظة جنيف يتبعيـ العامميف مف محافظة راـ 

اهلل، كما بينت النتائج بشكؿ عاـ اف اقؿ درجة امتبلؾ ادارات التعميـ والتدريب الميني لمكفايات 

  التربوية والفنية موجودة لدى محافظة طولكـر ثـ محافظة نابمس

 ئج السؤال الرابع:ما الكفايات المقترحة من المبحوثين؟نتا 4.1.4

تمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ المفتوح في اإلستبانة والذي نصو9 ما الكفايات التربوية 

 والفنية األخرى التي يجب أف يتمتع بيا مديري التعميـ والتدريب الميني مف وجية نظركـ؟
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جتمع الدراسة حوؿ اقتراحاتيـ لمكفايات التربوية والفنية في قاـ الباحث بتحميؿ استجابات أفراد م

 ( 15.4إدارة التعميـ والتدريب الميني وحساب تكراراتيا ونسبتيا المئوية كما يبينو الجدوؿ)

 ( األعداد والنسب والتكرارات الستجابات مجتمع الدراسة عف الكفايات المقترحة 3 84الجدوؿ )

عدد  الفقرة المقترحة الرقـ

 إلستجاباتا

 النسبة

 %8 81 3 القياـ بمشاركة العامميف والتواصؿ معيـ في اتخاذ القرارات 8

 %57 8 2 يقـو بمتابعة العمـو والدورات التي تساىـ في رفع الكفاءة ورفع مستوى الحرؼ 1

عمى مدير التعميـ والتدريب الميني اف يكوف ممما في المجاؿ الميني واف يتمتع  2

 و القدرة عمى تحمؿ ضغط العمؿبالمرونة ولدي

1 5 34% 

 % 11 2 8 يقـو باطبلع الموظفيف عمى كؿ المستجدات والتطوارات الحديثة في مجاؿ العمؿ 3

 % 11 2 8 اف يعمؿ في مجاؿ التخصص 4

 % 11 2 8 اف يتـ تدريب المدير عمى عمميات التواصؿ والتشبيؾ االلكتروني بطريقة عممية منظمة 5

 % 11 2 8 رة والكفاية في تنظيـ العمؿ الجماعي وتييئة ظروؼ مبلئمة لمتدريبلدية القد 6

 % 11 2 8 لديو الكفاية في تكييؼ برامج التدريب لمظروؼ المتغيرة في المجتمع 7

 % 11 2 8 االمكانية والكفاية في تقدير مستوى اداء وكفاءة العامميف والمدربيف لمواجبات المختمفة 8

 % 11 2 8 التشخيص المينيالقدرة عمى  81

 % 11 2 8 السفر واالطبلع عمى عمؿ المراكز في الدوؿ التي تيتـ بمراكز التدريب الميني 88

 % 8 2 11 (WBLالمعرفة في نظاـ التممذة المينية) 81

 % 11 2 8 كتابة المشاريع البلزمة لتطوير الحرؼ 82

 % 11 2 8 كفاية االتصاؿ بالجيات العميا 83
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القياـ بمشاركة العامميف والتواصؿ معيـ في اتخاذ ( 3 84مف الجدوؿ أف الفقرة رقـ) يبلحظ

عمى أعمى نسبة مف بيف المقترحات األخرى ولعؿ السبب في ذلؾ يعود الى أىمية اتخاذ  القرارات

 القرارات في مؤسسات التعميـ والتدريب الميني 

 ل الطمبة عمى التعميم الميني؟نتائج السؤال الخامس:كيف يمكن رفع نسبة إقبا 5.1.4

تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ المفتوح في اإلستبانة والذي نصو9 

 كيؼ يمكف رفع نسبة إقباؿ الطمبة عمى التعميـ الميني(؟

قاـ الباحث بتحميؿ استجابات أفراد المجتمع حوؿ طرؽ رفع نسبة اإلقباؿ عمى مثؿ ىذا النوع مف 

ميـ في المحافظات الشمالية مف فمسطيف وحساب التكرارات والنسب المئوية كما في التع

 ( 3 85الجدوؿ)
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 ( يبف التكرارات والنسب المئوية حوؿ الطرؽ المقترحة لزيادة نسبة اإلقباؿ عمى التعميـ الميني 3 85الجدوؿ)

 النسبة  التكرار الفقرة المقترحة الرقم 

 %32.26 11 يدة تمي  رغبة الطالب المينية وتتالئم واحتياجات سوق العملاضافة اقسام جد 1

 %41.9 13 تشجيع الطالب وذلك بايجاد حوافز تشجعيم لاللتحاق بالمركز 2

 %29 9 عمل زيارات لممدارس والتعريف بمراكز التدريب الميني والحرف المتوافرة في ىذه المراكز 3

 %12.9 4 يعاب الخريجين من المراكز المينيةعمل شراكات مع سوق العمل الست 4

توعية مجتمعية حول اىمية التعميم الميني  العمل عمى تشغيل الطمبة وتوفير فرص عمل ليم بعد التخرج ومن خالل 5

 واحداث تغيير عمى الثقافة لصالح التوجو الميني 

3 9.68% 

 %6.45 2 يمي في مرحمة مبكرةتوفير كادر متخصص واعتماد مساقات مينية في التعميم االكاد 

 %6.45 2 زيادة عدد مؤسسات التعميم والتدريب الميني والتقني لتشمل كافة المحافظات 6

 %3.22 1 توفير مواصالت دائمة ومنتظمة لمطالب 7

 %3.22 1 توفير بيئة مناسبة 8

 %3.22 1 دعم قطاع التعميم الميني والتقني في فمسطين 9

 %3.22 1 دورىا في توجيو االبناء نحو التعميم الميني والتقنيان تقوم االسرة ب 11

 %3.22 1 الحد من ظاىرة التعميم االكاديمي في الجامعات الغير مجدي 11

 %3.22 1 عمل زيارات ميدانية لمراكز التدريب 12

 %3.22 1 العمل عمى ادخال التكنولوجيا وحوسبة الحرف المينية الموجودة في نظام التعميم الميني 13

 %3.22 1 تعزيز الفكرة بان المجاالت المينية ىي الطريق االقصر لسوق العمل 14

 %3.22 1 المرونة في التدريب وخاصة اوقات الدوام 15

 %3.22 1 عرض احصائيات التوظيف الخاصة بالتعميمالميني والتقني والبطالة ومقارنتيا بالتخصصات االكاديمية وحاجة السوق 16

 %3.22 1 جور الفنيين والعاممين المينيين في المصانع والشركات والقطاع الخاصرفع ا 17

 %3.22 1 فتح المستويات المينية -NQFتطبيق نظام  18

 %3.22 1 وقف اجراءات الترخيص لممراكز الخاصة من قبل وزارة التربية والتعميم 19

 %3.22 1 تطوير وتحسين البنية التحتية لممراكز 21

 %3.22 1 مراكز التدريب الميني-ص موازنات اكبر لممراكزتخصي 21

 %3.22 1 انشاء المؤسسة العامة لمتدريب والتعميم الميني والتقني 22

 %3.22 1 اعتماد الميندس الحرفي كمدرب في المدارس الصناعية 23

 %3.22 1 حقيقي وفعال HRDوجود مركز  24

 %3.22 1 في كل مشغلتوظيف خريج مدرسة صناعية كمساعد تدريب  25

 %3.22 1 ويومين في الورشة ويومين في المشغل HRDمواكبة المعمم الميني من خالل دوامو يوما في االسبوع في مركز  26

سنوات بدل سنتين لتحقيق تربية حرفية وتاصيل وانتماء افضل لمحرفة اضافة الى المزيد من العمق  3العودة الى نظام  27

 التدريبي.

1 3.22% 

 %3.22 1 دعم طالب التعميم الميني من خالل فتح مشاريع خاصة بيم كل حسب تخصصة 28
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%( وكما 811كانت نسبة اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف قبؿ المبحوثيف عالية جدًا وصمت الى )

يبلحظ مف الجدوؿ أعبله ىناؾ العديد مف المقترحات مف قبؿ مجتمع الدراسة حوؿ طرؽ زيادة 

تشجيع الطبلب وذلؾ بايجاد ()1بيذا النوع مف التعميـ حيث حصمت الفقرة رقـ)نسبة االلتحاؽ 

( 8%( ، كما حصمت الفقرة رقـ)8 38( عمى أعمى نسبة )حوافز تشجعيـ لبللتحاؽ بالمركز

عمى نسبة ( واحتياجات سوؽ العمؿمع ـ ءوتتبلرغبة الطالب المينية ي باضافة اقساـ جديدة تم)

21 % 
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 انفظم انخبيظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رلغ٤ش اُ٘زبئظ ٝاُزٞف٤بد 

اُذساعخ ك٢ ضٞء أعئِزٜب، ًٝزُي روذ٣ْ  ٣ز٘بٍٝ ٛزا اُلقَ ٓ٘بهؾخ اُ٘زبئظ ا٢ُ أعلشد ػٜ٘ب

 اُزٞف٤بد ٝاالهزشاؽبد ث٘بء ػ٠ِ ٛزٙ اُ٘زبئظ:

 يُبلشخ َزبئح انغئال األٔل: 1.5

 يب انكفبٚبد انزٙ ٚدت أٌ ًٚزهكٓب يذٚش٘ انزؼهٛى ٔانزذسٚت انًُٓٙ  ؟

األدب بعد استخراج مجموعة الكفايات التربوية والفنية إلدارات التعميـ والتدريب الميني مف 

التربوي والدراسات السابقة والمستندة الى اإلتجاىات اإلدارية الحديثة وتنقيحيا ومقارنتيا بتمؾ 

( 53الموجودة في بعض الدوؿ األخرى وأخذ رأي أىؿ الخبرة واالختصاص تـ التوصؿ الى )

نمو كفاية  تـ توزيعيا عمى سبعة مجاالت ىي9 القيادة، والتخطيط، والعبلقات اإلنسانية، وال

الميني لمعامميف، ومناىج التعميـ الميني واستراتيجيات التدريس، وبيئة العمؿ في التعميـ الميني، 

والكفايات اإلدارية والمالية،ويعتبر اشتقاؽ الكفايات الخطوة األساسية في تحديد نقاط القوة 

دريريف، ويعود  والضعؼ لدى مديري التعميـ والتدريب الميني، وفي بناء برامج تطوير وتدريب الم

سبب اعتبارعممية اشتقاؽ الكفايات التربوية والفنية عمى أنيا خطوة أساسية؛ ألنيا تستخدـ كأساس 

لمقارنة األداء الفعمي باألداء المتوقع، حيث قاـ الباحث باستخداميا في استبانتو لقياس درجة 

دساعخ   واتفقت ىذه النتائج معامتبلؾ مديري التعميـ الميني والتقني لمكفايات التربوية والفنية، 

ية في األردف اُز٢ ٛذكذ ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ اٌُلب٣بد ا٤ُٜ٘ٔخ ُٔذ٣ش١ أُذاسط اُضبٗٞ ،(2003هذاػ)

نموذج مقترح لتمؾ الكفايات، والوصوؿ أفي الربع األوؿ لمقرف الواحد والعشريف، مف خبلؿ تطوير 

ف أجؿ توظيفيا في ممارساتيـ األدائية، ه لمكفايات المينية المستقبمية مموذج يمكف بناؤ نأالى 

وعمد الباحث الى بناء استبانة لمكفايات المستقبمية لممدير، والتي شممت الكفايات اآلتية9 

التخطيط اإلداري، إدارة الموارد البشرية، اإلشراؼ الفني، المتابعة والتقويـ، والعبلقة مع المجتمع 
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ىدفت إلى بناء تصور مقترح لمكفايات (التي 1186ودي )دراسة السعاتفقت ايضًا مع المحمي، و 

ضوء خبرات بعض الدوؿ، وجاء التصور بمصر لمديري المدارس الثانوية الفنية في المينية 

ف يتمتع بيا مدير المدرسة ضمنًا العديد مف المحاور أىميا مجموعة الكفايات التي يجب أمت

رار، والتخطيط المدرسي، والعمميات (مجاالت ىي9 القيادة، واتخاذ الق7الفنية موزعة في ) 

درسة بالمجتمع المحمي، والتقويـ، اإلدارية والمالية، وبيئة المبنى المدرسي وتطويره، وعبلقة الم

 وتطوير المدرسة 

 يُبلشخ َزبئح انغئال انثبَٙ:  2.5

درجة امتبلؾ الكفايات التربوية والفنية إلدارات التعميـ والتدريب الميني في ما    

 ؽ الضفة الغربية مف وجية نظرىـ؟مناط

كانت درجة امتبلؾ الكفايات التربوية والفنية الدارات التعميـ والتدريب الميني عالية في درجتيا 

الكمية وعمى مختمؼ المجاالت، ويعزو الباحث ذلؾ الي محاولة المبحوثيف الي تجميؿ استجاباتيـ 

بكبلمو عمى ذلؾ عند زيارتو الحد مؤسسات  واظيار امتبلكيـ لمكفايات التربوية واستدؿ الباحث

التعميـ الميني ومقابمتي المدير )ي  ش( قاؿ لو ) ال أحد يقوؿ عف زيتو عكر(، مما يدلؿ عمى 

أنيـ يعرفوف وال يطبقوف ومع ذلؾ فإف النتائج تعطي مؤشرًا بضرورة اإلستفادة مف وجود ىذه 

حصؿ مجاؿ الكفايات اإلدارية والمالية عمى الكفايات لدى إدارات التعميـ والتدريب الميني، و 

أعمى درجة امتبلؾ لمكفايات يمييا مجاؿ القيادة ثـ مجاؿ العبلقات اإلنسانية تبله التخطيط في 

مجاؿ التعميـ والتدريب الميني فمناىج التعميـ الميني واستراتيجيات التدريس وأخيرًا حصؿ مجاؿ 

يب الميني عمى أدنى درجة إمتبلؾ مف بيف جميع النمو الميني لمعامميف في التعميـ والتدر 

، ويعزو الباحث حصوؿ (76,13)بنسبة مئوية   (3,80)المجاالت حيث حصؿ عمى متوسط 

مجاؿ الكفايات اإلداراية والمالية عمى أعمى درجة امتبلؾ كوف الممارسات في ىذا المجاؿ تعتمد 
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دوف الحاجة لبلجتياد بيا وال تحتمؿ عمى تعميمات تأتي مف المستويات العميا لمدير المؤسسة 

 العمؿ عمييا بموجب كفايات شخصية فجميعيـ يمارسونيا بنفس الطريقة 

 يُبلشخ َزبئح انغئال انثبنش:  3.5

ىؿ تختمؼ استجابات أفراد المجتمع باختبلؼ متغيرات الدراسة الديموغرافية 

 ، والمحافظة (؟)الجنس،ونوعالمؤسسة،والتخصص، وسنوات الخبرة، والمؤىؿ العممي

دلت النتائج عمى وجود اختبلؼ لدى أفراد المجتمع تبعًا الختبلؼ متغيرات الدراسة عمى الرغـ 

مف أف جميع المتوسطات لدرجة إمتبلكالكفايات التربوية والفنية كانت عالية حيث حصؿ متغير 

رجة التخصص عمى اعمى درجة امتبلؾ وكانت لصالح تخصص الزراعة وربما يعود ذلؾ لمد

العممية التي يمتمكيا المدير ىناؾ، يميو تخصص ىندسة كيربائية وىندسة ميكانيؾ ويعزو الباحث 

 ذلؾ الى قرب ىاذيف التخصصيف الى مثؿ ىذا النوع مف التعميـ  

كما حصؿ متغير المحافظة عمى ثاني أعمى درجة امتبلؾ لمكفيات التربوية والفنية وكانت لصالح 

في ذلؾ ىو اىتماـ ىذه المحافظة بمثؿ ىذا النوع مف التعميـ ووجود محافظة جنيف ، والسبب 

أكبر عدد مف مؤسسات التعميـ والتدريب الميني فييا مقارنة مع حجـ ىذه المحافظة بالنسبة 

لممحافظات األخرى حيث يوجد فييا مدرستيف صناعيتيف ومركزيف تأىيؿ ومركز تدريب مكوف 

 مسائي ويشمؿ الذكور واإلناث مف مبنييف منفصميف وبدواـ صباحي و 

أما الدرجة الثالثة فكانت لمتغير نوع المؤسسة  و لصالح المدراس الصناعية ، وربما يعود ذلؾ  

الى كوف التعميـ فييا نظامي أكثر وطبيعة الشيادة التي سيحصؿ عمييا الطالب )الثانوية العامة( 

 تتيح لو فرصة الحصوؿ عمى مؤىؿ عالي 
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عة كانت لمتغير الجنس ولصالح الذكور، ويعزو الباحث ىذه النتيجة كوف عدد وفي الدرجة الراب

سنوات فأكثر والسبب في ذلؾ أىمية الخبرة  81الذكور أكبر، يميو متغير سنوات الخبرة ولصالح 

 والتدريب الذي يتمقاه المدير خبلؿ سنوات الخدمة 

كفايات وكانت لصالح بكالوريوس واخيرأ حصؿ متغير الموىؿ العممي عمى أدنى درجة امتبلؾ لم

فما دوف وقد يعزى ذلؾ الى قمة الحاصميف عمى درجة أعمى مف بكالوريوس، في حيف جاءت 

تقديرات أفراد مجتمع الدراسة عالية عمى مجاؿ التخطيط لصالح أعمى مف بكالوريوس؛ وذلؾ 

 لطبيعة ىذا المجاؿ يحتاج الى مؤىبلت عميا 

 ابع:مناقشة نتائج السؤال الر  4.5

 ما الكفايات  المقترحة مف أفراد مجتمع الدراسة؟

كانت نسبة اإلجابة عف ىذا السؤاؿ متدنية واالقتراحات قميمة وربما يرجع ذلؾ الى تغطية أداة 

الدراسة لمعظـ الكفايات التربوية والفنية التي يجب أف يمتمكيا مديري التعميـ والتدريب الميني، إال 

% مف 82احات مف بعض افراد مجتمع الدراسة ، حيث أشار أنو كاف ىناؾ بعض االقتر 

المبحوثيف الى التواصؿ مع العامميف ومشاركتيـ في صنع القراروالسبب في ذلؾ الى أىمية اتخاذ 

ضرورة المشاركة في الدورات التي  % مف المبحوثيف الى 8357القرارات واصدارىا، كما أشار 

ؾ الى اىمية الدورات في مواكبة التطورات، وأشار تساىـ في رفع الكفاءة ويفسر الباحث ذل

البعض الى أف يكوف المدير مممًا بالمجاؿ الميني، وأف يتـ تدريب المدير عمى عمميات التواصؿ 

والتشبيؾ اإللكتروني، وكذلؾ السفر واإلطبلع عمى مراكز الدوؿ التي لدييا اىتماـ ، والقدرة عمى 

 التشخيص الميني 

 السؤال الخامس:مناقشة نتائج  5.5

 ما ىي اقتراحات أفراد  مجتمع الدراسة لزيادة نسبة اإلقباؿ عمى التعميـ والتدريب الميني؟
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% حيث قاـ أفراد مجتمع الدراسة 811كانت نسبة اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عالية جدًا وصمت 

لى عدة باإلجابة عف ىذا السؤاؿ ووضع العديد مف المقترحات والحموؿ، ويعزو الباحث ذلؾ ا

أسباب منيا أف الجيود المبذولة اتجاه ىذا النوع مف التعميـ  غير كافية، وأف ىناؾ إمكانية 

وفرص لزيادة عدد الممتحقيف بيذا النوع مف التعميـ، وكذلؾ إف مف يعمموف في الميداف يشعروف 

يف الى % مف المبحوث22ويقروف بتدني اإلقباؿ واإلىتماـ بيذا النوع مف التعميـ، حيث اشار 

% 38ضرورة فتح أقساـ جديدة تواكب التطور وتمبى رغبة الطمبة واحتياجات السوؽ ، كما أشار 

مف المبحوثيف الى ضرورة تشجيع الطبلب وتقديـ  الحوافز والسبب في ىذا المقترح يعود الى 

النقص الحاد في الحوافز المقدمة لمطمبة كما كاف ىناؾ بعض المقترحات اليامة مثؿ توفير 

دخاؿ التكنولوجيا ودعـ طبلب التعميـ الميني مف خبلاؿ  المواصبلت، وعمؿ زيارات ميدانية، وا 

 فتح مشاريع خاصة بيـ 

أقصر الطرؽ وأفضميا في تحقيؽ طموح الفرد والحصوؿ عمى وظيفة  التعميـ الميني ىو مف

التعميـ؛  ودخؿ ومركز اجتماعي جيد، ونحف في فمسطيف أحوج ما نكوف الى مثؿ ىذا النوع مف

فيو أحد مقومات صمود الشعب الفمسطيني في مواجية اإلستيطاف ومحاربة البطالة، إال أف ىذا 

اإلقباؿ عمى ىذا النوع مف التخصصاتيواجو تحديات أكاديمية ومجتمعية ساىمت في خفض 

طينية اإلىتماـ ونقص الوعي بأىمية ىذا النوع مف التعميـ لمفرد والمجتمع، كما أف الجامعات الفمس

التي تمثؿ أكبر مركز ابحاث لو تأثيره عمى أصحاب القرار وعمى المجتمع نادرًا ما تشجع عمؿ 

بحوث في مجاؿ الميف والتعميـ الميني مما يؤثر عمى ونوع وكـ المعمومات حوؿ ىذا المجاؿ 

متوجو والقطاع الميـ، والمدارس التي يجب أف يكوف ليا الدور الياـ في النصح واإلرشاد لمطمبة ل

النوع مف التعميـ نجدىا تعرقؿ وتعيؽ انتقاؿ الطمبة الي التعميـ الميني؛ لذلؾ ال بد  ابيذ واإللتحاؽ

 مف تضافر لمجيود وتحمؿ لممسؤوليات  
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 التوصيات:  6.5

في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة وضمف محدداتيا يقترح الباحث مجموعة مف 

 التوصيات في المجاالت اآلتية9

 أواًل9 التدريب والتطوير الميني9

ضرورة تبني الوزارات المعنية برامج تدريبية تنمي وتطور الكفايات لدى مديري التعميـ  -8

والتدريب الميني وذلؾ مف خبلؿ عقد لقاءات وورش لممديريف مف قبؿ اإلدارات عمى مستوى 

 المديرية والوزارةحوؿ الموضوعات اآلتية 9

 البحوث اإلجرائية  -

 ات التعمـ الميني مجتمع -

 تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت  -

 استثمار الموارد المتاحة  -

 التخطيط القائـ عمى اإلحتياجات  -

 قياـ الوزارات المعنية بفتح تخصصات جديدة تواكب التطور القائـ وتمبي احتياجات السوؽ -1

 ثانيًا9 السياسات التربوية9 

لمنمو الميني المستمر بما يتوافؽ مع متطمبات  اقتراح سياسات تحفز مديري التعميـ والتدريب -8

 العصر 

 وضع سياسات وأسس لتفعيؿ العبلقة التشاركية مع المجتمع المحمي  -1

 مراجعة أسس ومعايير انتقاؿ الطمبة الى التعميـ الميني وتعديميا لتصبح اكثر فاعمية  -2

 وضع سياسات تضمف دمج اإلناث في نظاـ التعميـ الميني  -3

 



113 

 

 سات المستقبمية9ثالثًا9 الدرا

 دراسات حوؿ الكفايات التربوية والفنية لمديري التعميـ والتدريب الميني مف وجية نظر -8

 مسؤولييـ  والمعمميف والطبلب وأولياء األمور 

 دراسات حوؿ كيفية اإلىتماـ بمثؿ ىذا النوع مف التعميـ وزيادة اإلقباؿ عميو   -1

 النوع مف التعميـ دراسات حوؿ كيفية تحسيف مدخبلت ومخرجات ىذا  -2
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 قائمة المراجع 

، ساثطخ اُغبٓؼ٤٤ٖ انزؼهٛى انًُٓٙ ٔانزمُٙ فٙ فهغطٍٛ ٔالغ ٔطًٕحبد( 1994أثٞ عشاد، ٓؾٔذ)

 اُلِغط٤٤٘٤ٖ، اُخ٤َِ: كِغط٤ٖ
(ٝاهغ أُٔبسعبد اإلؽشاك٤خ 2007أثٞ عٔشح، ٓؾٔٞد، ٝاُؼغ٢ِ٤، سعبء، ٝأثٞ ٤َِٛ، كٞص١)

، يدهخ خبيؼخ انخهٛم سط اُضب٣ٞٗخ ك٢ ٓؾبكظخ اُخ٤َِ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش أُؼ٤ُِٖٔٔذ٣ش١ أُذا

 (188 -161، ؿ)1، 3،نهجحٕس

، انشثطجًُُٛظٕيخانزؼهًٕٛانزذسٚجبنًُٕٓٛانزمُٕٛيزطهجبرغٕلبنؼًم( 2015أثٞ ؽ٘ت، عٞعٖ)

 ، ؽشّ اُؾ٤خ. ٔسلخ ػًم انزدشثخ انفهغطُٛٛخ

 ، داس اٌُزت اُٞط٤٘خ، ث٘ـبص١.ٕ٘ نهًؼهًٍٛػهى انُفظ انزشث( 2000األصسم، ػجذ اُشؽٖٔ) 

، داس يذٚش انًذسعخ انثبَٕٚخ طفبرّ يٓبيّ ٔأعبنٛت اخزٛبسِ ٔاػذادِ( 1988اُجشادػ٢، ػشكبٕ)

 اُلٌش دٓؾن.

 –ٔانجحش  –اإلداسح ٔاإلششاف انزشثٕٚبنظشٚخ  (2003اُجغزبٕ، اؽٔذ، ٝػجذ اُغٞاد، ػجذهللا)

 ص٣غ،ا٣ٌُٞذ.ٌٓزجخ اُلالػ ُِ٘ؾش ٝاُزٞ ٔانًًبسعخ،

انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ ٔفك يؼبٚٛش خٕدح انزذسٚظ ٔػاللزٓب ثًفٕٓو ( 2014ثِوبعْ، ثٖ ؽ٣ٞطخ)

 سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ ثٞ ػ٢ِ، اُؾِق، اُغضائش. انزاد األكبدًٚٛخ،

 ، داس اُٜ٘ضخ اُؼشث٤خ، اُوبٛشح.دساعبد فٙ اإلداسح انزشثٕٚخ( 2007رٔٞص، ٛؾبّ) 

 ، داس اُؾٌٔخ ُِ٘ؾش، ثـذاد.كفبٚبد أيٍٛ انًكزجخ انًذسعٛخ( ٢ٔ٤2000، ػٞاد)اُزٔ

انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ فٙ انمٛبط ٔانزمٕٚى ٔاكزغبثٓب فٙ انزؼهٛى ( 2001عبَٓ، ػجذ اُشؽٖٔ)

 ، ػٔبٕ، داس أُ٘بٛظ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ.انزارٙ

شف األًبد٢ٔ٣ ك٢ عبٓؼخ ( اعزشار٤غ٤خ ر٤ٔ٘خ اٌُلب٣بد اُالصٓخ ُِٔؾ2008اُغجش٢٘٣، اٗؾشاػ)

، يدهخ يغزمجم انزشثٛخ ٔانؼشثٛخاُوذط أُلزٞؽخ ك٢ ضٞء ٓؼب٤٣ش اُغٞدح ٝاإلػزٔبد األًبد٢ٔ٣، 

 ، أٌُزت اُغبٓؼ٢ اُؾذ٣ش، اإلعٌ٘ذس٣خ. 51اُؼذد 

إًَٔرج يمزشذ نجُبء ششاكخ ثٍٛ يئعغبد انزؼهٛى انًُٓٙ ٔانزمُٙ ( 2011ع٣ِٞظ، ص٣بد)

 أطشٝؽخ دًزٞساٙ، عبٓؼخ ػٔبٕ اُؼشث٤خ. ة انؼبنًٛخ انًؼبطشح،ٔعٕق انؼًم فٙ ضٕء انزدبس

رحهٛم ٔالغ انزؼهٛى ٔانزذسٚت انًُٓٙ فٙ فهغطٍٛ يٍ ٔخٓخ َظش انُٕع ( 2016ع٤زب١ٝ، ٛجٚ )

 ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، عبٓؼخ اُ٘غبػ اُٞط٤٘خ، ٗبثِظ.االخزًبػٙ
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ٛب ُذ١ ٓذ٣ش١ أُذاسط ًٔب ٣ذسًٜب ( اٌُلب٣بد ا٤ُٜ٘ٔخ اُالصّ رٞكش1995اُؾج٤ت، اثشا٤ْٛ)

 ، عبٓؼخ ػ٤ٖ ؽٔظ اُوبٛشح. يدهخ كهٛخ انزشثٛخأُؾشكٕٞ ٝأُؼِٕٔٞ ٝأُذ٣شٕٝ اٗلغْٜ، 

 ، ٓ٘ؾٞساد عبٓؼخ دٓؾن، ٓطجؼخ عبٓؼخ دٓؾن.اإلداسح انًذسعٛخ( 1997ؽغبص١، ُٞع٤ب)

دساعخ حبنخ  دٔس انزذسٚت انًُٓٙ ٔانزمُٙ فٙ خهك فشص ػًم نهًزذسثٍٛ( 2009اُؾذاد، ػال)

 ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، اُغبٓؼخ اإلعال٤ٓخ، ؿضح.األَٕسٔا -كهٛخ يدزًغ غضح

 ( اإلداسح اُزشث٣ٞخ، ػٔبٕ، داس أُغ٤شح ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ.2010ؽغبٕ، ؽغٖ، ٝاُؼغ٢ٔ، ٓؾٔذ)

 ، ث٤ش ص٣ذ كِغط٤ٖ.انزؼهٛى ٔانزذسٚت انًُٓٙ فٙ فهغطٍٛ( 1998اُؾؾٞح، ٓبٛش)

)  اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٝٓؾٌالرٚ ك٢ اُٞطٖ اُؼشث٢ دساعخ ؽبُخٔالغ ( 2012ؽِج٢، ؽبد١) 

 .يدهخ خبيؼخ انمذط انًفزٕحخ نألثحبس ٔانذساعبداُغٜٔٞس٣خ اُؼشث٤خ اُغٞس٣خ(، 

يشكالد انزؼهٛى انًُٓٙ فٙ يحبفظبد غضح كًب ٚشاْب  (2008ؽٔبد، خ٤َِ، ٝاُ٘خبُخ، ع٤ٔخ)

ا٢ُٜ٘ٔ ك٢ كِغط٤ٖ، ا٤ٌُِخ اُغبٓؼ٤خ ُِؼِّٞ اُزطج٤و٤خ، ؿضح ، ، ٓإرٔش اُزؼ٤ِْ  ٝاُزو٢٘ ٝانًؼهًٌٕ

 كِغط٤ٖ.

يشكالد انًذاسط انثبَٕٚخ انظُبػٛخ فٙ يحبفظبد انضفخ انغشثٛخ يٍ ( 2002ؽٔذإ، ٓشاد)

 ، ٤ًِخ.ٔخٓخ َظش انًؼهًٍٛ

( آساء ٝأكٌبس ٓذ٣ش١ أُذاسط اُضب٣ٞٗخ ك٢ األسدٕ ٗؾٞ هضب٣ب 1986خقبٝٗخ، عب٢ٓ)

 (.4( اُغضء)13، اُؼذد)انًدهخ األسدَٛخ فٙ انؼهٕو انزشثٕٚخٔبد ٓخزبسح،ٝٓٔبسعبد ٜٝٓ

، اُش٣بك، انزؼهٛى انًُٓٙ ٔانزذسٚت فٙ انذٔل انًزمذيخ) يزشخى((1995اُخط٤ت، ٓؾٔذ ؽؾبد)

 أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ.

فغٛخ رؼذٚم انغهضن اإلَغبَٙ: دنٛم انؼبيهٍٛ فٙ انًدبالد انزشثٕٚخ ٔانُ( 2011اُخط٤ت، عٔبٍ)

 ، داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ.2ط ٔاالخزًبػٛخ،

عٛبعبد رطٕٚش لذسح انزؼهٛى ٔانزذسٚت ( 2010خ٤ِلخ، ٓؾٔذ، ٝػجذ اُؼض٣ض، ػجذ اُٞٛبة) 

، ٓؼٜذ أثؾبس اُغ٤بعبد انًُٓٙ نزهجٛخ االحزٛبخبد انزذسٚجٛخ نهًُشآد انظغٛشح ٔانًزٕعطخ

 ٓبط. -اإلهزقبد٣خ اُلِغط٢٘٤ 

، داس اُلغش ُِ٘ؾش يذاخم حذٚثخ انٗ فٙ اداسح انًئعغبد انزؼهًٛٛخ( 2015خ٤َِ،ٗج٤َ )

 ٝاُزٞص٣غ، اُوبٛشح.

اداسح انًٕاس انجششٚخ فٙ انمشٌ انحبد٘ ( 2010دسح، ػجذ اُجبس١، ٝاُقجبؽ، اثشا٤ْٛ)

 عِغِخ ئداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ، ػٔبٕ، األسدٕ.ٔانؼششٍٚ،

ٚش٘ انًذاسط انثبَٕٚخ فٙ ضٕء كفبٚبرٓى ثُبء ثشَبيح نزذسٚت يذ( 1995اُذ٢ٔ٤ُ، اؽٔذ)

 ، ثـذاد، عبٓؼخ ثـذاد.االداسٚخ
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( اإلٗبس ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ك٢ 2005اُشٓؾ٢، أؽٔذ، ٝاُضؼ٤ل٢، ع٤ِٔبٕ)

يؼٓذ أثحبس انذساعبد اُضلخ اُـشث٤خ ٝهطبع ؿضح ٝاهغ ٝطٔٞؽبد ٝكشؿ، 

 يبط . -اإللزظبدٚخانفهغطُٛٙ

داس ٣بكب اُؼ٤ِٔخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ، فٍ اإلششاف ٔانزٕخّٛ انحذٚش، ( 2013صا٣ذ، كٜذ )

 األسدٕ.

، رمٕٚى أداء يذٚش٘ انًذاسط انثبَٕٚخ فٙ يذُٚخ انشٚبع( 1995اُضٛشا٢ٗ، ػ٢ِ ػجذ اُوبدس)

 سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح.

ش، ، داس اُؾشٝم ُِ٘ؾيؼدى انًظطهحبد انُفغٛخ ٔانزشثٕٚخ(،1979ص٣ذإ، ٓؾٔذ ٓقطل٠)

 عذح.

(، تصور مقترح لتطوير الكفايات المينية لمدير المدرسة الفنية في 1186السعودي، رمضاف)

(، المجمد الرابع 86العدد ) يدهخ يغزمجم انزشثٛخ انؼشثٛخ،مصر بضوء خبرات بعض الدوؿ، 

 (   185ػ 846والعشروف، ص ص) 

، ٓغِخ اُجؾٞس هغطٍٛانحبخخ انٗ انزؼهٛى انًُٓٙ ٔرخظظبرّ فٙ ف( 1998ؽخؾ٤ش، خُٞخ) 

 ٝاُذساعبد اُلِغط٤٘٤خ، أُغِذ األٍٝ، اُؼذد اُضب٢ٗ، ٤ًِخ اُزشث٤خ عبٓؼخ ث٤ش ص٣ذ.

، أٌُزت اُغبٓؼ٢ أطٕنٓب ٔرطجٛمبرٓب انًؼبطشح –انزؼهًٛٛخ ( اإلداسح 1999اُط٤ت، اؽٔذ)

 اُؾذ٣ش، اُوبٛشح.

ِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ، داس اُؾشٝم ُ ،2أعبعٛبد انزشثٛخ انًُٓٛخ ط( 2011اُط٣ٞغ٢، أؽٔذ )

 األسدٕ.

، داس ٝائَ ُِ٘ؾش، ػٔبٕ، اإلداسح انزؼهًٛٛخ يفبْٛى ٔآفبق( 1999اُط٣َٞ، ٛب٢ٗ ػجذ اُشؽٖٔ )

 األسدٕ.

 ، ػٔبٕ: داس اُؾشٝم.اإلداسح انًذسعٛخ انحذٚثخ( 2001ػبثذ٣ٖ، ٓؾٔذ)

عجَ اُزـِت ( ٓؾٌالد ٓؼ٢ِٔ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ك٢ ٓؾبكظبد ؿضح 2008ٝاُؼبعض، كإاد)

 ، ا٤ٌُِخ اُغبٓؼ٤خ ُِؼِّٞ اُزطج٤و٤خ.انزؼهٛى انًُٓٙ ٔانزمُٙ فٙ فهغطٍٛػ٤ِٜب، ٓإرٔش 

سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش  اإلسشبد ٔانزٕخّٛ سإٚخ رؤطٛهٛخ ، (2004ػجذ ا٠ُُٞٔ، ػجذ أُطِت )

 ٓ٘ؾٞسح، ٓؼٜذ ثؾٞس ٝدساعبد اُؼبُْ اإلعال٢ٓ، عبٓؼخ أّ دسٓبٕ اإلعال٤ٓخ، اُغٞدإ.

، أُ٘ظٔخ انزؼهٛى انزمُٙ فٙ انٕطٍ انؼشثٙ: انٕالغ ٔاالردبْبد( 1985ٞٛبة، ٓؾٔذ)ػجذ اُ

 اُؼشث٤خ ُِزشث٤خ ٝاُؼِّٞ ٝاُضوبكخ، رٞٗظ.
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داس  انمٛبدح انزشثٕٚخ، اإلششاف انزشثٕ٘ انفؼبل ٔاإلداسح انحبفضٚخ،( 2008اُؼغ٢ٔ، ٓؾٔذ) 

 اُغبٓؼخ اُغذ٣ذح، اإلعٌ٘ذس٣خ.

هقٞس اٌُلب٣بد اُالصٓخ ُِٔؼِْ ك٢ ؽذٝد اُ٘ظشح اإلعال٤ٓخ  (1994اُؼض٣ض١، أؽٔذ اُشكبػ٢)

 ، عبٓؼخ اُضهبص٣ن. اُغضء األٍٝ.يدهخ كهٛخ انزشثٛخُِزشث٤خ، 

 فؼبنٛزّ، –يدبالرّ  –انزُظٛى اإلداس٘ فٙ انزؼهٛى انؼبو، أعغّ ( 2009ػؾ٤جخ، دس٣ٝؼ )

 األًبد٤ٔ٣خ اُؾذ٣ضخ ٌُِزبة اُغبٓؼ٢، اُوبٛشح

، داس اُضوبكخ اسح انزؼهًٛٛخ ٔاإلششاف انزشثٕ٘ أطٕنٓب ٔرطجٛمبرٓباإلد( 2008ػط١ٞ، عٞدد)

 ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ

، رطٕٚش َظبو نزمٕٚى أداء يذٚش٘ انًذساط انثبَٕٚخ انحكٕيٛخ فٙ فهغطٍٛ( 2009ػط٤ش، ٠ٜٗ)

 ٤ًِخ اُذساعبد اُزشث٣ٞخ ٝاُ٘لغ٤خ اُؼ٤ِب، عبٓؼخ ػٔبٕ اُؼشث٤خ ُِذساعبد اُؼ٤ِب

انًغبساد انزخظظٛخ اندذٚذح نهفزٛبد يٍ ٔخٓخ َظش يذٚش٘ يذاسط  (2015ػلٞٗخ، عبئذح )

ٝؽذح اُ٘ٞع االعزٔبػ٢، ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ،  انًحبفظبد انشًبنٛخ"دساعخ يٛذاَٛخ"،

 كِغط٤ٖ.

 ، داس أُغ٤شح، ػٔبٕ، األسدٕ. يجبدئ اإلداسح انًذسعٛخ( 1999اُؼٔب٣شح، ٓؾٔذ ؽغٖ)

بسعخ انكفبٚبد انًُٓٛخ نذٖ يذٚش٘ ٔيذٚشاد انًذاسط انثبَٕٚخ يً (2017اُؼ٘ض١، ػج٤ذ)

 -484، ؿ)3،  2ٓغِخ اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ، عبٓؼخ اُؾذٝد اُؾٔب٣خ ، نًُطمخ انحذٔد انشًبنٛخ،

 (، اُغؼٞد٣خ. 529

فبػهٛخ ثشَبيح يمزشذ فٙ رًُٛخ انكفبٚبد انًُٓٛخ انالصيخ نًششفٙ ( 2014اُؼ٘ض١، ٓ٘قٞس)

فٙ يذاسط انًشحهخ انًزٕعطخ ثذٔنخ انكٕٚذ فٙ ضٕء انزمُٛب د انزشثٕٚخ 

،سعبُخدًزٞساح ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح هغْ أُ٘بٛظ ٝطشم اُزذس٣ظ ٓؼٜذ اُذساعبد اُزشث٣ٞخ، احزٛبخبرٓى

 عبٓؼخ اُوبٛشح.

انكفبٚبد ٔاألدٔاس انًغزمجهٛخ نهمبئذ انًذسعٙ، يدهخ اإلداسح ( 2015ػ٤ذ، سٓضبٕ اؽٔذ)

 ٤خ أُوبسٗخ، اُوبٛشح.، اُغٔؼ٤خ أُقش٣خ ُِزشثانزشثٕٚخ

انكفبٚبد انًُٓٛخ انحبنٛخ ٔانًغزمجهٛخ نًذٚش٘ انًذاسط انثبَٕٚخ انحكٕيٛخ ( 2008اُلبس، عٜبد)

 ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، اُوذط كِغط٤ٖ.فٙ انضفخ انغشثٛخ

رٕافش انكفبٚبد اإلداسٚخ ٔكفبٚبد انمٛبدح انزحٕٚهٛخ نذٖ يذٚش٘ انًذاسط (  2013اُلبس، ؽٜ٘بص)

 ، أُؼٜذ اُٞط٢٘ ُِزذس٣ت اُزشث١ٞ، ساّ هللا، كِغط٤ٖ.انحكٕيٛخ انثبَٕٚخ فٙ فهغطٍٛ

،ٌٓزجخ اُزشث٤خ اػذاد يؼهى انزؼهٛى انًُٓٙ ٔانزمُٙ فٙ دٔل انخهٛح انؼشثٙ( 1994كالرٚ، ٓقطل٠)

 اُؼشث٤خ ُذٍٝ اُخ٤ِظ،اُش٣بك،اُغؼٞد٣خ.
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سعبُخ نًذاسط انثبَٕٚخاألسدَٛخ، انكفبٚبد انًُٓٛخ انًغزمجهٛخ نًذٚش٘ ا( 2003هذاػ، ٓؾٔذ)

 دًزٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، عبٓؼخ ػٔبٕ اُؼشث٤خ، ػٔبٕ: األسدٕ. 

، ٓشًض اٌُزبة األًبد٢ٔ٣، اداسح انظشاع فٙ انًئعغبد انزشثٕٚخ( 2006هط٤ؾبد، ٢ِ٤ُ)

 ػٔبٕ.

، ٓشًض اٌُزبة األًبد٢ٔ٣، انكفبٚبد انًُٓٛخ فٙ انًئعغبد انزشثٕٚخ( 2014هط٤ؾبد، ٠ِ٤ُ) 

 ػٔبٕ.

، ٓشًض رُفٛز انخطخ االعزشارٛدٛخ نهزؼهٛى ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانزمُٙ( 2105ًؾ٤َ، ٛؾبّ)

 ٓبط. -اُذساعبد اُلِغط٤٘٤خ االهزقبد٣خ

حبنخ عكبٌ األسدٌ َظشح حٕل انزشغٛم ٔانزؼهٛى ٔانزذسٚت ( 2014أُغِظ األػ٠ِ ُِغٌبٕ)

 ٠ ُِؾجبة.، اُزوش٣ش اُٞط٢٘ اُضب٢ٗ، ٓ٘ؾٞساد أُغِظ األػِانًُٓٙ ٔانزمُٙ

 ، ػٔبٕ: داس اُقلبء.اندٕاَت انغهٕكٛخ فٙ فٙ اإلداسح انًذسعٛخ( 2005ٓؾبٓذح، ٗذٟ)

، داس اُلشهبٕ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، ػٔبٕ، انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ فٙ ضٕإ انُظى( 1983ٓشػ٢، رٞك٤ن) 

 األسدٕ.

 ،ساّ هللاربسٚخبنزؼهًٕٛانزذسٚجبنًُٕٓٛانزمُٙ :(2011 )ٝكب–ٓشًضأُؼِٞٓبربُلِغط٢٘٤

انكًٛخ ٔانُٕػٛخ يٍ انمٕٖ انؼبيهخ انًذسثخ ضًٍ ( دساعخ االؽز٤بعبد 2011ٛالٍ، سٗذٙ )

دػى انزؼهٛى ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانزمُٙ فٙ  –يغزٕٚبد انؼًم األعبعٛخ نهًششٔع انجهدٛكٙ 

 )دساعخ ٓ٘ؾٞسح، ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ اُلِغط٢٘٤، ساّ هللا.فهغطٍٛ

بٚبد انزذسٚغٛخ انالصيخ نًؼهًٙ انهغخ انؼشثٛخ فٙ ضٕء انزمٕٚى انجذٚم انكف( 2000ٛالٍ، ػ٢ِ)

،اطشٝؽخدًزٞساح ؿ٢ ٓ٘ؾٞسح، ثـذاد: عبٓؼخ ٔثُبء ثشَبيح رذسٚجٙ نزًُٛزٓب فٙ دٔل انجحشٍٚ

 ثـذاد.

َحٕ ًَٕرج خذٚذ نطٕٚش انزذسٚت انًُٓٙ ٔانزمُٙ نهًئعغبد انًُٓٛخ (2009ٛٔبػ، ٓؾٔذ)

دساعخ ٤ٓذا٤ٗخ ُِغٞم ٝٓإعغبد اُزذس٣ت ك٢ اُضلخ اُـشث٤خ،اُوذط، خ،ٔانزمُٛخ فٙ انضفخ انغشثٛ

 كِغط٤ٖ.

، ساّ هللا،  اعزشارٛدٛخ انزؼهٛى ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانزمُٙ( 2010ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ)

 كِغط٤ٖ.

 .، ساّ هللا، كِغط٤ٖانخطخ اإلعزشارٛدٛخ نهزؼهٛى انؼبو( 2014ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ) 
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 ( 1يهحك سلى)                              

 

 لبئًخ انًحكًٍٛ ألداح انذساعخ

 
 ٌٓبٕ اُؼَٔ  االعْ  اُشهْ 

 د٣ظ عبٓؼخ اُوذط أثٞ  د . ػل٤ق ص٣ذإ . أ  -1

 عبٓؼخ اُوذط أثٞ د٣ظ  د. ٓؾٔٞد أثٞ عٔشح . أ  -2

 ٞؽخ عبٓؼخ اُوذط أُلز أ.د ٓغذ١ اُضآَ  -3

 ثٞ د٣ظ عبٓؼخ اُوذط أ د. اثشا٤ْٛ اُق٤ِج٢  -4

 ثٞ د٣ظ عبٓؼخ اُوذط أ د  . اثشا٤ْٛ ػشٓبٕ  -5

 ٓشًض األثؾبس ٝاُزط٣ٞش  د. ا٣ٜبة ؽٌش١  -6

 اُخ٤َِ /عبٓؼخ اُوذط أُلزٞؽخ  د . سعبء اُؼغ٢ِ٤  -7

 ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ عبثوبً  د . ص٣بد ع٣ِٞظ  -8

 اُٞط٤٘خ عبٓؼخ اُ٘غبػ  ٢د. ػ٤ِبء اُؼغبُ  -9

عبٓؼخ كِغط٤ٖ اُزو٤٘خ خضٞس١ ـ ٤ًِخ ساّ  د . ٓشاد ػٞك هللا  -10

 هللا

 ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ  د. ٓؼٔش ؽز١ٞ٤  -11

 عبٓؼخ اُجِٞر٤ٌ٘٤ي خّ. عالٍ عال٣ٔ  -12

عبٓؼخ كِغط٤ٖ اُزو٤٘خ خضٞس١ ـ ٤ًِخ ساّ  عبٓش ٓٞع٠ . أ  -13

 هللا

 سح اُؼَٔاإلداسح اُؼبٓخ ُِزذس٣ت ا٢ُٜ٘ٔ ــ ٝصا ّ. عٞعٖ أثٞ ؽ٘ت  -14

عبٓؼخ كِغط٤ٖ اُزو٤٘خ خضٞس١ ـ ٤ًِخ ساّ  ٢ٓ أثٞ ػ٤ذ . أ  -15

 هللا
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 ( االستبانة بعد التحكيم2ملحق رقم)

 

 خبيؼخ انمذط                                                                                          

                                                             كهٛخ انذساعبد انؼهٛب                           

 اإلداسح انزشثٕٚخ                                                                                      

 

 

 اعزجبَخ
سٚت ٔانزذ"انكفبٚبد انزشثٕٚخ ٔانفُٛخ إلداساد انزؼهٛى  ٣وّٞ اُجبؽش ثاعشاء دساعزٚ ثؼ٘ٞإ 

٣شع٠ هشاءح كوشاد  .ط انًُٓٛخ ٔيشاكض انزذسٚت فٙ انضفخ انغشثٛخ"سانًُٓٙ فٙ انًذا

( أٓبّ ًَ كوشح ٝرؾذ اُذسعخ اُز٢ رشاٛب ٓ٘بعجخ  X) ػٜ٘ب  ٝرُي ثٞضغ ئؽبسح ٝاإلعبثخاإلعزجبٗخ 

اُؾخق٤خ، ئر ٣أَٓ اُجبؽش  ٗظشىػٖ األعئِخ أُلزٞؽخ ٖٓ ٝعٜخ  ٝاإلعبثخ ؽغت روذ٣شى،

ُٜزٙ األداح ٝاُزؼبَٓ ٓؼٜب ثأٓبٗخ ٝٓٞضٞػ٤خ ٣ٝإًذ ٌُْ ثإٔ اعزغبثبرٌْ عزؼبَٓ ثغش٣خ روذ٣شًْ 

ٖ ٌُزبثخ اعٌْٔ اٌُش٣ْ ٣ال ألؿشاك اُجؾش اُؼ٢ِٔ كوظ، ُزُي أٗزْ ؿ٤ش ٓضطشئُٖٝ رغزخذّ  ،ربٓخ

 عزجبٗخ.أٝ اعْ ٓإعغزٌْ ػ٠ِ ٝسهخ اال

٤خ اُزؼ٤ِْ ٝاُزذس٣ت ٖٓ ٓؼ٤ِٖٔ ٣وقذ ثبُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٛزٙ اُذساعخ: ًَ ٖٓ ٣ٔبسط ػِٔ :يالحظخ

  ٝٓذسث٤ٖ ٝ ك٤٤ٖ٘ ٝٓؾشك٢ ٓخزجشاد. 

 ٓٞدر٢ ٝروذ٣ش١
طالٍ  اُجبؽش:                                                                                                 

 ػبف٢
 

                                                                                                                :صالصخ أهغبّٝرزٌٕٞ االعزجبٗخ ٖٓ 
 انمغى  األٔل:

 اُج٤بٗبد اُؾخق٤خ:

            أٗض٠                                                                                                        -رًش        ة         -اُغ٘ظ:  أ -1

 

 ٗٞع أُإعغخ: -2

        -ٓشًض رذس٣ت ط     -ٓذسعخ ف٘بػ٤خ   ة      - أ

 أخشٟ.................................)ؽذد(

 

 اُزخقـ: ...................................................) ؽذد   ( -3

 

 :اإلداسح ع٘ٞاد اُخجشح ك٢  -4

 ع٘ٞاد 10أًضش ٖٓ        -ط  10٘ٞاد  ع -3ٖٓ        -ع٘ٞاد  ة 3أهَ ٖٓ      - أ

 

 أُإَٛ اُؼ٢ِٔ : -5
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 أػ٠ِ ٖٓ ثٌبُٞس٣ٞط        -ثٌبُٞس٣ٞط   ط          -أهَ ٖٓ ثٌبُٞس٣ٞط  ة          -أ 

 

 أُؾبكظخ : .............................................. ) ؽذد ( -6

 :انمغى انثبَٙ 

 المجال
الر
 قم

عالية  الفقرة
 جدا

منخفضة  منخفضة  متوسطة  عالية
المجاؿ األوؿ " مجاؿ القيادة " جدا 

      العمؿ مع اآلخريف التخاذ القرارات    8 
      تفويض صبلحيات محددة  لمعامميف في المؤسسة     1
      حؿ المشكبلت بأجواء بعيدة عف القمؽ    2
      اتخاذ القرارات بعد دراسة معمقة لمموقؼ    3
      لتربوية   ابلت البلزمة لتطبيؽ المبادرات تقديـ التسيي   4
      مواكبة التطورات التكنولوجية التي تخدـ المؤسسة    5
      توجيو جيود العامميف نحو اإلنتاجية     6
      التسويؽ لؤلفكار الريادية تصؿ بالعامميف لدرجة تبنييا   7

المجاؿ الثاني "التخطيط في مجاؿ لتعميـ الميني
ة رؤية لممؤسسة تنسجـ مع الرؤية الوطنية صياغ   8 

 لمتعميـ الميني 
     

تنسجـ مع رؤية التعميـ لممؤسسة وضع أىداؼ    81
 الميني والتدريب 

     

المحمي العمؿ المينية لسوؽ  تحديد االحتياجات   88
 والعالمي

     

تخصصات في التعميـ الميني والتقني تبلئـ  طرح   81
 احتياجات السوؽ

     

      ع خطط لصيانة مختمؼ أنواع المعدات والمرافؽ وض   82
أخذ احتياجات ذوي اإلعاقة بعيف االعتبار عند    83

 التخطيط
     

      طرح برامج وتخصصات تبلئـ االناث    84
      ؤسسةتقويـ الخطط التعميمية في ضوء رؤية الم   85

المجاؿ الثالث " العبلقات اإلنسانية "
 

       لعامميفودية بيف االمحافظة عمى عبلقات    86
       ؤسسةوالطمبة داخؿ الم عامميفتعزيز العبلقات بيف ال   87
      التواصؿ مع سوؽ العمؿ بطرؽ فعالة   88
       دورية لمتوعية والتثقيؼ الميني والتقني عقد لقاءات    11
مع مؤسسات ليا اىتماـ مشترؾ  بناء شراكات   18

 )مدرسة، مركز تدريب، مصنع     ( 
     

بناء قنوات متنوعة لمتواصؿ مع الميتميف في مجاؿ    11
 الميني والتدريب التعميـ 

     

تقديـ الخدمات لمؤسسات المجتمع المحمي ضمف    12
 الميني  والتدريب مجاالت التعميـ 

     

وؽ المحمي عممية اشراؾ مؤسسات المجتمع والس   13
 تطبيؽ التدريب الميداني 

     

     ليادفة لئلفادة مف امكانيات سوؽ تنظيـ البرامج ا   14
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 العمؿ 
توظيؼ التكنولوجيا في التواصؿ مع االطراؼ ذوي    15

 العبلقة 
     

المجاؿ الرابع "النمو الميني لمعامميف في التعميـ الميني 
والتقني "

 

توظيؼ نتائج تقويـ العامميف في تطوير أدائيـ    16
 الميني

     

      لمعامميف تحديد االحتياجات التطويرية    17
      تنسيب العامميف لمدورات كؿ حسب احتياجاتو   18
لبلطبلع عمى التجديدات  عامميفاتاحة الفرصة لم   21

 الفنية في مجاؿ التخصص 
     

       ؤسسةمجتمعات تعمـ ميني داخؿ الم بناء   28
يـ بحوث إجرائية لتحسيف ممارسات التعم تنفيذ   21

 لمعامميف الميني  والتدريب 
     

في مجاؿ عمى استخداـ التكنولوجيا لعامميف تدريب ا   22
 عمميـ

     

       عامميفتوظيؼ الشبكة العنكبوتية في تنمية أداء ال   23
مجتمعات تعمـ ميني عبر بيئات التواصؿ  بناء   24

 االلكتروني
     

المجاؿ الخامس " مناىج التعميـ الميني والتقني واستراتيجيات 
التدريس "

 

      الميني والتدريب معرفة بفمسفة مناىج التعميـ وجود    25
الميني مف والتدريب تحديد احتياجات مناىج التعميـ    26

 أدوات ومرافؽ وموارد 
     

 فيالميني والتدريب إدارة عممية إثراء محتوى التعميـ    27
 ضوء احتياجات سوؽ العمؿ 

     

ء الميني  في ضو والتدريب مراجعة مقررات التعميـ    28
 مستجدات سوؽ العمؿ 

     

متابعة فاعمية استراتيجيات التدريس المستخدمة مف    31
 قبؿ العامميف  

     

ال  اً تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات جزء ماداعت   38
  يالمينوالتدريب يتجزأ مف كافة تخصصات التعميـ 

     

 االفادة مف تجارب اآلخريف في تطوير مناىج التعميـ   31
 الميني   والتدريب

     

والتدريب التعميـ  بأساليب التقويـ مف أجؿ دراية   32
 الميني 

     

المجاؿ السادس "بيئة العمؿ في التعميـ 
الميني والتقني "

 

       توزيع الطمبة عمى الشعب بما يراعي معايير الجودة    33
تفعيؿ بيئة مؤسسة التعميـ والتدريب الميني لتصبح    34

 جاذبة لمطمبة 
     

الوقائية والعبلجية عمى  ةمصياندورية لاعتماد برامج    35
 مدار العاـ 

     

      القياـ بإجراءات حماية المواـز والمعدات مف الضياع     36
تحسيف البيئة الفيزيقية لمتعميـ )تيوية، إضاءة،    37

    ( مساحة،
     

      داخؿ المؤسسة الحد مف مظاىر العنؼ في    38
      السبلمة في جميع مرافؽ المؤسسة  توفير متطمبات   41
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ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزذس٣ت اساد اُزؼ٤ِْ ك٢ ٛزا اُوغْ ٣ز٘بٍٝ اُجبؽش ٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ إلد      

 ٓغبالد: خٝأُٞصػخ ا٠ُ عجؼ

 

 غى انثبنش: األعئهخ انًفزٕحخانم

ثٜب اُز٢ ٣غت إٔ ٣زٔزغ )ُْ رزًش ك٢ اُوغْ اُضب٢ٗ( ثشأ٣ي ٓب اٌُلب٣بد األخشٟ  -1

 ؟ا٢ُٜ٘ٔٝاُزذس٣ت ٓذ٣ش اُزؼ٤ِْ 

 

 

 

 

 ؟ػ٠ِ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٤ًق ٣ٌٖٔ سكغ ٗغجخ ئهجبٍ اُطِجخ -2

 

 

 

 

 

ادخاؿ التكنولوجيا الحديثة في البيئة التعميمية )وسائؿ    48
 اتصاؿ، مختبرات حاسوب،    (

     

تنظيـ المختبرات والمشاغؿ بطريقة يسيؿ عمى    41
 سموؾ جميع الطبلب  تقييـ عامميفال

     

األخذ بمقترحات المجتمع المحمي في تطوير    42
 المؤسسة

     

المجاؿ 
السابع
 

"الكفايات االدارية والمالية "
 

      الميني   والتدريب تنظيـ سجبلت مؤسسة التعميـ   43
      إعداد التقارير عف سير العمؿ في المؤسسة    44
      تنظيـ اإلجتماعات بيف العامميف داخؿ المؤسسة    45
اتخاذ القرارات المالية السميمة التي تخص ميزانية    46

 رسة المد
     

اتخاذ التدابير البلزمة لمنع وقوع األخطاء داخؿ    47
 المؤسسة 

     

المعمومات التكنولوجية في جمع البيانات  أنظمةإدارة    48
 والمعمومات 

     

      ة في سجبلت رسمية ؤسستنظيـ مالية الم   51
      توظيؼ الموارد المالية لتحقيؽ األىداؼ التربوية    58
مكانيات المادية لممجتمع المحمي في دعـ استثمار اال   51

 المؤسسة 
     

لمتابعة  ؤسسةاإلشراؼ عمى الصفحة اإللكترونية لمم   52
 العامميف والطمبة 

     

بمختمؼ داخؿ المؤسسة  ويـإدارة عممية التق   53
 مستوياتيا
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 (3ملحق رقم)

 خبيؼخ انمذط

 كهٛخ انذساعبد انؼهٛب

 اإلداسح انزشثٕٚخ 

حضشح األعزبر انذكزٕس/ 

 انذكزٕس:...............................................حفظّ هللا

 خبيؼخ/يئعغخ :...........................................................
 رحٛخ طٛجخ ٔثؼذ :

ثأؽش اُزؾ٤بد، ٗظشاً ُِخجشح اُز٢ رزٔزؼٕٞ ثٜب، أسعٞ ٖٓ ؽضشرٌْ اُزٌشّ ثزؾ٤ٌْ  أروذّ ُؾضشرٌْ

أهغبّ)اُج٤بٗبد اُؾخق٤خ، اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ ، األعئِخ أُلزٞؽخ(  3اإلعزجبٗخ أٌُٞٗخ ٖٓ 

خ ٝاُز٢ ع٤زْ اعزخذآٜب ًأداح سئ٤غخ ٌُِؾق ػٖ اٌُلب٣بد اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خٖٓ خالٍ دساعز٢ اُؾب٤ُ

انزشثٕٚخ ٔانفُٛخ إلداساد انزؼهٛى انًُٓٙ ٔانزمُٙ فٙ انًذاط انًُٓٛخ " انكفبٚبد أُٞعٞٓخ ثـ:

 " ٔيشاكض انزذسٚت فٙ انضفخ انغشثٛخ  يٍ ٔخٓخ َظشْى
ٝرُي اعزٌٔبالً ُٔزطِجبد اُؾقٍٞ ػ٠ِ دسعخ أُبعغز٤ش ك٢ عبٓؼخ اُوذط أثٞ د٣ظ/٤ًِخ 

 اُذساعبد اُؼ٤ِب /هغْ اإلداسح اُزشث٣ٞخ 

 يحبٔس انزحكٛى :

 ٓذٟ ٓالءٓخ اُلوشاد ٖٓ ؽ٤ش اإل٣غبص ٝاُطٍٞ ٝاُٞضٞػ ٝاُـٔٞك . -1

 ٓذٟ ٓالءٓخ اُلوشاد ُِلئخ أُغزٜذكخ. -2

 ٓذٟ اٗزٔبء اُلوشح ُِٔغبٍ اُز١ رو٤غٚ. -3

 ٖٓ ؽ٤ش اؽزٔبٍ اُلوشح اُٞاؽذح ألًضش ٖٓ ٓؼ٠٘. -4

 ٖٓ ؽ٤ش عالٓخ اُِـخ أُغزخذٓخ ك٢ اُلوشاد. -5

 ح ئضبكزٜب.اُلوشاد اُز٢ رشٕٝ ضشٝس -6

 اُلوشاد أُوزشػ ؽزكٜب. -7

رؾ٤ش ئ٠ُ آزالى اٌُلب٣خ ثذسعخ  1ؽ٤ش  5ئ٠ُ 1ٓو٤بط اإلعزجبٗٚ ٓو٤بط ٓزقَ ٖٓ  -8

 ئ٠ُ آزالى اٌُلب٣خ ثذسعخ ػب٤ُخ عذاً  5ٓ٘خلضخ عذا ث٤٘ٔب رؾ٤ش

1 
 يُخفضخ خذاً 

2 

 يُخفضخ

3 

 يزٕعطخ

4 

 ػبنٛخ

5 

 ػبنٛخ خذاً 

 

 كىيغ خبنض شكش٘ ٔرمذٚش٘ ندٕٓدكى ٔرؼبَٔ

 اُجبؽش: طالٍ ػبف٢

 

 

 

 انمغى األٔل: انجٛبَبد انشخظٛخ
 

 التخصص :   ...................................................) حدد   ( .1
 

 عدد سنوات الخبرة في اإلدارة : .2
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 سنوات  11أكثر من  .جـ           سنوات 11 - 5ب.               سنوات  5قل من أ. أ
 : نوع المؤسسة .3

                 مركز تدريب مينيب.        مدرسة صناعية  . أ
 .......)حدد(جـ.أخرى.............

 
 انزشثٕٚخ ٔانفُٛخ إلداساد انزؼهٛى انًُٓٙ ٔانزمُٙ  انكفبٚبدانمغى انثبَٙ: 

 ٢ُزا، ٝإلداساد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ رؾ٤ش اُلوشاد ك٢ ٛزا اُوغْ ا٠ُ "اٌُلب٣بد

( ك٢ أٌُبٕ اُز١ ٣ؾ٤ش ا٠ُ ٣Xشع٠ اُزٌشّ ؽضشرٌْ ثٞضغ اؽبسح )ٓغبالد". عبءد ك٢ صٔبٕ

 .ٌْ ُِزؼذ٣َٝاهزشاؽبراُِـ١ٞ، دسعخ ئٗزٔبء اُلوشح ُِٔغبٍ ٝدسعخ ٝضٞؽٜب 

 ةالفقر  الرقـ المجاؿ
انتماء 
 الفقرة

التعديؿ  الوضوح 
 المقترح

 ال نعـ ال نعـ

المجاؿ األوؿ " مجاؿ القيادة "
      مشاركة المعمميف في صنع القرارات    54 

      تفويض صبلحيات محددة  لممعمميف    55
      حؿ المشكبلت بأجواء بعيدة عف القمؽ والتوتر     56
      مناقشة االفكار المطروحة مع العامميف    57
      اتخاذ القرار بعد دراسة معمقة لمموقؼ    58
      ف مجاالت العمؿ  تسييؿ عممية تطبيؽ المبادرات لتحسي   61
      التطورات التكنولوجية اطبلع مستمر عمى    68
      العامميف  التأثير في مواقؼ   61
      توجيو جيود العامميف نحو اإلنتاج     62
المجاؿ الثاني "التخطيط في مجاؿ لتعميـ       التسويؽ لؤلفكار الريادية تصؿ بالعامميف لدرجة تبنييا   63

الميني
 

      رؤية لمتعميـ الميني والتقني تبلئـ احتياجات السوؽ وضع    64
      وضع أىداؼ تنسجـ مع رؤية التعميـ الميني والتقني    65
      تحديد االحتياجات التقنية والمينية لسوؽ العمؿ    66
تخصصات في التعميـ الميني والتقني تبلئـ احتياجات  وضع   67

 السوؽ
     

      ى التطور التكنولوجيتضميف الخطط أنشطة تراع   68
      لصيانة مختمؼ أنواع المعدات والمرافؽ وضع خطط    71
      في عممية التخطيط لممؤسسة   التكنولوجياتوظيؼ    78
      اإلعاقة بعيف االعتبار عند التخطيطذوي  أخذ احتياجات   71
      الخطةناث كجزء مف إلتبلئـ اتخصصات وضع برامج ل   72
      ط التعميمية في ضوء رؤية المدرسةتقويـ الخط   73

المجاؿ الثالث " 
العبلقات اإلنسانية "

      المحافظة عمى عبلقات ودية بيف المعمميف ومعيـ    74 
      تعزيز العبلقات بيف المعمميف والطمبة داخؿ المدرسة    75
      تواصؿ مع سوؽ العمؿ بطرؽ فعالةال   76
      الميني وبشكؿ دوري  عقد لقاءات توعوية حوؿ التعميـ   77
ىتماـ مشترؾ )مدرسة، مركز عمؿ توأمة مع مؤسسات ليا ا   78

 ، مصنع     ( تدريب
     

1- 
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بناء قنوات متنوعة لمتواصؿ مع الميتميف في مجاؿ التعميـ    81
 الميني والتقني 

     

خدمات لمؤسسات المجتمع المحمي ضمف مجاالت التقديـ    88
 التعميـ الميني والتقني 

     

تطبيؽ التعميـ المجتمع والسوؽ المحمي في  اشراؾ مؤسسات   81
 القائـ عمى خدمة المجتمع

     

      فادة مف امكانيات سوؽ العمؿ تنظيـ البرامج اليادفة لئل   82
 ذويالتكنولوجيا في التواصؿ مع جميع االطراؼ توظيؼ    83

 العبلقة 
     

لتعميـ الميني اشراؾ سوؽ العمؿ في تقويـ خدمات مؤسسة ا   84
 والتقني

     

المجاؿ الرابع "النمو الميني لمعامميف في التعميـ 
الميني والتقني "

 

      توظيؼ نتائج تقويـ العامميف في تطوير أدائيـ الميني   85
      تحديد االحتياجات التطويرية لمعامميف    86
      تنسيب العامميف لمدورات كؿ حسب احتياجاتو   87
ة لممعمميف لبلطبلع عمى التجديدات الفنية في اتاحة الفرص   88

 مجاؿ التخصص 
     

      عمؿ مجتمعات تعمـ ميني داخؿ المدرسة    811
      جرائية لتحسيف ممارسات التعمـ الميني والتقني إعمؿ بحوث    818
زيادة اقباؿ الطمبة عمى مسار التعمـ وضع توصيات إجرائية ل   811

 الميني 
     

      عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة  تدريب المعمميف   812
      المؤسسات المشابية  فينظيـ زيارات تبادلية لممعمميف ت   813
      توظيؼ الشبكة العنكبوتية في تنمية أداء المعمميف    814
      تنظيـ مجتمعات تعمـ ميني عبر بيئات التواصؿ االلكتروني   815

المجاؿ الخامس " مناىج التعميـ الميني وا
لتقني وا

س
تراتيجيات 

التدريس "
 

      ة مناىج التعميـ الميني والتقنيفمسفبمعرفة  وجود   816
دوات أ مفمناىج التعميـ الميني والتقني تحديد احتياجات    817

 ومرافؽ وموارد 
     

حتياجات إدارة عممية إثراء محتوى التعميـ الميني والتقني ضوء ا   818
 سوؽ العمؿ 

     

تعميـ الميني والتقني في ضوء مستجدات مراجعة مقررات ال   881
 سوؽ العمؿ 

     

      متابعة فاعمية استراتيجيات التدريس المستخدمة مف قبؿ العامميف     888
جزء ال يتجزأ مف كافة تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات  اعتبار   881

 التقني الميني و  التعميـتخصصات 
     

مناىج التعميـ الميني  يراالستفادة مف تجارب اآلخريف في تطو    882
 والتقني 

     

الميني  اعتماد منحى تكنولوجيا التعميـ في التخطيط لمتعميـ   883
 والتقني 

     

أداء الطمبة في مجاؿ التعميـ  تقويـتناسب أساليب معرفة ب   884
 الميني والتقني

     

المجاؿ 
السادس 
"بيئة 
العمؿ 
في 
التعميـ 
الميني 
عدد الطمبة ومساحة بشكؿ يوائـ بيف التعميمية توزيع الشعب    885 "والتقني 

 المشاغؿ 
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      توزيع المرافؽ بشكؿ يناسب التخصصات في المؤسسة المينية     886
      اعتماد برامج الصيانة الوقائية والعبلجية عمى مدار العاـ    887
      القياـ بإجراءات حماية المواـز والمعدات مف الضياع     888
      برات بعد انتياء دواـ المدرسيف تفقد المخت   811
      تحسيف البيئة الفيزيقية لمتعميـ )تيوية، إضاءة ، مساحة،    (   818
      الحد مف مظاىر العنؼ في البيئة التعميمية    811
الحرص عمى تنفيذ قواعد السبلمة العامة مف قبؿ جميع    812

 العامميف في المؤسسة
     

ة في البيئة التعميمية )وسائؿ اتصاؿ ، ادخاؿ التكنولوجيا الحديث   813
 مختبرات حاسوب ،    (

     

تنظيـ المختبرات والمشاغؿ بطريقة يسيؿ عمى المعمـ المشرؼ    814
 مبلحظة سموؾ جميع الطبلب 

     

      المجتمع المحمي لتوسيع مساحة المدرسةمتابعة تنفيذ اقتراحات    815

المجاؿ السابع "اإلشراؼ الفني "
 

في كافة مجاالت المعمميف حوؿ جوانب القوة والضعؼ  مناقشة   816
 العمؿ

     

      تسيـ في تطوير أدائيـتقديـ ارشادات حوؿ أداء الطمبة    817
مبنية عمى نتائج تقويـ  تحسيف مستوى التحصيؿلبرامج وضع    818

 الطمبة 
     

عرض التعميمات بطريقة تجعؿ أفراد مجتمع المؤسسة راغبيف    821
 يا في التعامؿ مع

     

ة اإللكترونية لممدرسة لمتابعة العامميف حاإلشراؼ عمى الصف   828
 والطمبة 

     

التقويـ المستمر لمتطورات الحاصمة بالمؤسسة في ضوء رؤية    821
 التعميـ الميني والتقني

     

      إدارة عممية التقييـ بمختمؼ مستوياتيا   822

المجاؿ الثامف "الكفايات االدارية والمالية "
      سجبلت مؤسسة التعميـ الميني والتقني  تنظيـ   823 
      سير العمؿ في المؤسسة  عفإعداد التقارير    824
      تنظيـ اإلجتماعات بيف العامميف داخؿ المؤسسة    825
      السميمة التي تخص ميزانية المدرسة المالية اتخاذ القرارات    826
      ء داخؿ المؤسسة اتخاذ التدابير البلزمة لمنع وقوع األخطا   827
في جمع البيانات إدارة انظمة المعمومات التكنولوجية    828

 والمعمومات 
     

      تنظيـ مالية المدرسة في سجبلت رسمية    831
      توظيؼ الموارد المالية لتحقيؽ األىداؼ التربوية    838
      استثمار االمكانيات المادية لممجتمع المحمي في دعـ المؤسسة    831
      توفير كؿ ما يمـز المعمـ مف احتياجات تتعمؽ في مجالو الميني    832
      اإلشراؼ عمى عمميات ضبط الجودة في التعميـ الميني والتقني    833
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 غى انثبنش: األعئهخ انًفزٕحخانم

، ٣شع٠ اُزٌشّ ثزؾ٤ٌٜٔب ك٢ اُغذٍٝ أُخقـ ٖٓ ؽ٤ش عإاالٕ ئعبثزٜٔب ٓلزٞؽخك٤ٔب ٣أر٢ 

 ٣خ اهزشاؽبد ُِزؼذ٣َ أٝ اُٞضٞػ

 

ثٜب اُز٢ ٣غت إٔ ٣زٔزغ )ُْ رزًش ك٢ اُوغْ اُضب٢ٗ( ثشأ٣ي ٓب اٌُلب٣بد األخشٟ  -2

 ؟ٓذ٣ش اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘

 اُزؼذ٣َ أُوزشػ ٝضٞػ اُغإاٍ

  

 

 

 ؟ػ٠ِ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاُزو٢٘ ٤ًق ٣ٌٖٔ سكغ ٗغجخ ئهجبٍ اُطِجخ -3

 اُزؼذ٣َ أُوزشػ ٝضٞػ اُغإاٍ
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 فٓشط اندذأل
انشلى 

 اندذٔل

سلى  ػُٕاَّ

 انظفحخ 

 6> رٞص٣غ ٓغزٔغ اُذساعخ ؽغت أُزـ٤شاد األعبع٤خ 1-3

 8> رٞص٣غ كوشاد اإلعزجبٗخ ػ٠ِ ٓغبالد اُذساعخ 2-3

 :> ٓؼبَٓ اسرجبط ث٤شعٕٞ ث٤ٖ كوشاد ٓؾٞس اُو٤بدح 3-3

 ;> بٍ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔٓؼبَٓ اسرجبط ث٤شعٕٞ ث٤ٖ كوشاد ٓغبٍ اُزخط٤ظ ك٢ ٓؾ 4-3

 >> ٓؼبَٓ اسرجبط ث٤شعٕٞ ث٤ٖ كوشاد ٓغبٍ اُؼالهبد اإلٗغب٤ٗخ  5-3

 => ٓؼبَٓ اسرجبط ث٤شعٕٞ ث٤ٖ كوشاد ٓغبٍ اُ٘ٔٞ ا٢ُٜ٘ٔ ُِؼب٤ِٖٓ  6-3

 <> ٓؼبَٓ اسرجبط ث٤شعٕٞ ث٤ٖ كوشاد ٓ٘بٛظ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٝاعزشر٤غ٤بد اُزذس٣ظ  7-3

 ?> ٤ٖ كوشاد ٓغبٍ ث٤ئخ اُؼَٔ  ٓؼبَٓ اسرجبط ث٤شعٕٞ ث 8-3

 6= ٓؼبَٓ اسرجبط ث٤شعٕٞ ث٤ٖ كوشاد ٓغبٍ اٌُلب٣بد االداس٣خ ٝأُب٤ُخ 9-3

 6= ٓؼبَٓ اسرجبط ث٤شعٕٞ ث٤ٖ ٓغبالد اُذساعخ ٝاُذسعخ ا٤ٌُِخ 10-3

 7= نتائج معامؿ الثبات لمجاالت  الّدراسة 11.3

 9= ت التربوية والفنيةالمقياس الوزني لتقدير درجة امتبلؾ الكفايا 12.3

أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُذسعخ آزالى اداساد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٌُِلب٣بد  1-4

 اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ ؽغت ٓغبالد اُذساعخ 

>6 

أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُذسعخ آزالى اداساد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٌُِلب٣بد  2-4

 ٤خ ؽغت ٓغبٍ اُو٤بدحاُزشث٣ٞخ ٝاُل٘

>8 

أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُذسعخ آزالى اداساد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٌُِلب٣بد  3-4

 اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ ؽغت ٓغبٍ اُزخط٤ظ 

>9 

أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُذسعخ آزالى اداساد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٌُِلب٣بد  4-4

 غبٍ اُؼالهبد اإلٗغب٤ٗخاُزشث٣ٞخ  ؽغت ٓ

>: 

أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُذسعخ آزالى اداساد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٌُِلب٣بد  5-4

 اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ ؽغت ٓغبٍ اُ٘ٔٞ ا٢ُٜ٘ٔ

>; 

أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُذسعخ آزالى اداساد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٌُِلب٣بد  6-4

 ؽغت ٓغبٍ ٓ٘بٛظ اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ    اُزشث٣ٞخ

>= 

أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُذسعخ آزالى اداساد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٌُِلب٣بد  7-4

 اُزشث٣ٞخ ٝاُل٤٘خ ؽغت ٓغبٍ ث٤ئخ اُؼَٔ 

>> 

د أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُذسعخ آزالى اداساد اُزؼ٤ِْ ا٢ُٜ٘ٔ ٌُِلب٣ب 8-4

 اُزشث٣ٞخ ؽغت ٓغبٍ اٌُلب٣بد اإلداس٣خ ٝأُب٤ُخ 

>? 

أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُٔغبالد اُذساعخ ٝأُغبٍ ا٢ٌُِ رجؼبً ُٔزـ٤ش  9-4

 اُغ٘ظ

?7 

أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُٔغبالد اُذساعخ ٝأُغبٍ ا٢ٌُِ رجؼبً ُٔزـ٤ش ٗٞع  10-4

 أُإعغخ 

?8 
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