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 أثُر برنامجِ )تمكين( التدريبيِّ في تطويرِ كفاياتِ مديرِي مدارسِ الحلقةِ الثانيةِ بمدينةِ العيِن من وجهةِ نظرِهم
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 مريم خليفة الغيثي
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 F3، مبنى 36قاعة 

 الملخص
امج التدريبية على استهدفت الدراسة تعرف أثر البرنامج التدريبي )تمكين( على مديري المدارس في تطوير كفاياتهم القيادية وتعرف العوامل التي تساعد البر

وعي أهدافها وذلك من خالل المقترحات التي قدمها مديرو المدارس من وجهة نظرهم.ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي النتحقيق 

ثانية فقط بمدينة الحلقة ال سبعةَ عشَر( من مديري مدارس   17)حيث قامت بإجراء مقابالت فردية مع أفراد العينة لجمع البيانات.وقد تكونت عينة الدراسة من 

 . 2017-2016العين وذلك خالل العام الدراسي 

التدريبيِّ في تطوير  كفايات  مديري مدارس  الَعْين  في الَحلَقَة   )تمكين(ما أَثَُر برنامج   ونصه:وقد أظهرت نتائج الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال األول 

 -استغالُل البيئة  المدرسية ، ب -بتصنيف وجهات نظر مديري المدارس اتضح انها تتلخص في محاور عشرة وهي أ ؟الثانية  من وْجهَة  نَظَر  هؤالء  الُمديرينَ 

، ومهاراُت التَّخطيط  اال -ة ، هـمماَرساُت المعلميَن التدريسي -تقييُم أداء  المعلميَن، د  -ُصْنُع القرار ، ج نَو ي   -ْستراتيجيِّ  -ألداء  مدير  المدرسة ، ز التقييُم السَّ

، ي -َعالقة مدير  المدرسة  بالطالب ، ط -َعالقُةُ مدير  المدرسة  بالمعلميَن، ح ْهن يَّة . -َعالقةُ مدير  المدرسة  بأولياء  األُمور  والُمجتمع  المحل يِّ  مجتَمعاُت التَّعل م  الم 

ْنها؟ أما فيما يتعلُق بنتائج السؤال  الثاني للدراسة : ما م ةَ م  قترحات مديري مدارس  الَعين  في الَحلَقَة  الثانية  لتطوير  برامج  التدريب  لتَُحقَق األهداَف الَمْرُجوَّ

ُص ذلَك فيما يلي ، ومن خالل  المقابالت  الفردي 17تمَّ تحليُل إجابات  ): فَنُلَخِّ ة  تمَّ التوصُل إلى عدٍد سبعةَ عشَر( من مديري مدارس  الحلقة  الثانية  بمدينة  الَعْين 

ُل بعَضها فيما يلي:   مَن المقترحات ، نُْجم 

   طواَل اليوم  الدراسيِّ خارَج  اقترَح بعُض المديريَن زيادةَ عدد  الورش  التدريبيَّة ، وتقليَل مدة  الفترة  الزمنية  لكلِّ ورشٍة؛ لتفادي الغياب  عن  المدرسة

 المدرسة .

 دربيَن مقيميَن داخَل المدرسة .اقتَرَح البعُض إيجاَد م 

 .اقترَح البعُض أْن يكوَن البرنامُج التدريبي  مبني ًّا على احتياجات هم بصورٍة دقيقٍة 

 .واقترَح مشاركوَن آخروَن أْن يكوَن التدريُب من شركاٍت محليٍة؛ وليَس أجنبيةًّ فقْط 
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